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หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Bachelor of Fine Arts Program in Metalwork and Jewelry

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
Bachelor of Fine Arts (Metalwork and Jewelry)
B.F.A. (Metalwork and Jewelry)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี(4 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556
ไดรับการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ .........9/2555......... เมื่อวันที่ .........5......... เดือน .......พฤศจิกายน.............พ.ศ....2555.....
ไดรับการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที.่ ........4./2556........... เมื่อวันที่..........23.........เดือน..........เมษายน..........พ.ศ......2556........
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบเครื่องประดับ และงานขึ้นรูปโลหะ สําหรับธุรกิจเครื่องประดับ ตกแตง
2. ผูชํานาญเฉพาะทางตามสาขา เชน ชางขึ้นรูปตัวเรือน และแมพิมพเครื่องประดับ เปนตน
3. เจาของธุรกิจสวนตัว เชน รานทอง รานเครื่องประดับ เปนตน
4. ผู ชํ า นาญการประกอบเครื่ อ งจั ก ร และตั ว แทนจํ า หน า ยเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร สํ า หรั บ งานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
5. รับราชการในตําแหนงเจาหนาที่กองอนุรักษ และบํารุงรักษาเครื่องโลหะ และเครื่องโบราณ ของกรม
ศิลปากร
6. อาจารยสอนความรูพื้นฐานในการผลิตงานเครื่องโลหะ และอัญมณีเครื่องประดับ ประจําสาขาธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน การนําความรูทางเทคโนโลยีตามสาขาที่เรียนถายทอดสูชุมชนในการพัฒนา
และสรางเสริมอาชีพในชุมชนตามโครงการ คลินิกอาชีพ ไทยเข็มแข็ง และวิสาหกิจชุมชน (SML) เปนตน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รหัส
3419900383762
3730300103521

ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย
นางสาวสุธิดา
ดงแสนสุข
อาจารย
นายฐิติพันธ
จันทรหอม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จการ
ศึกษาจาก

ศ.ม.
คอบ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.

เครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปอุตสาหกรรม
การบริหารพัฒนาสังคม
ศิลปศึกษา
จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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2553
2547
2555
2534
2523
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2551) โดยมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศักยภาพในการผลิตบุคลากร และผูชํานาญเฉพาะทางในดานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีเครื่องประดับ
เพื่อตอบสนองและเปนการตอบรับในการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให
เปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเปนการตอบรับ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
สงเสริมธุรกิจสินคาอัญมณีและเครื่องประดับใหมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตจากขอมูลของ World
trade Atlas ระบุในป 2550 ปจจุบันไดระบุวาประเทศไทยมีการนําเขาวัตถุดิบสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
เปนอันดับที่ 13 ของโลก โดยคิดเปนมูลคา 4,586 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมีสัดสวนการนําเขาประมาณ
1.95% ของการนําเขาจากทั่วโลกสวนขอมูลป 2551 ยังไมสมบูรณ อยางไรก็ดีไมเพี ยงแครายไดจากการ
สงออกเทานั้นเพราะอุตสาหกรรมอัญมณีฯ ยังสรางรายไดจากการจําหนายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จําหนายใหนักทองเที่ยวที่เขามาในไทยโดยจากขอมูลพบวานักทองเที่ยวจะนําเงินมาใชจายในหมวดของที่
ระลึกสัดสวน 26% ของรายจาย ในสวนนี้จะเปนการใชจายในการซื้อหาอัญมณีและเครื่องประดับสัดสวนถึง
10% จะเห็นวาอุตสาหกรรมอัญมณีแ ละเครื่ องประดับเปน อุตสาหกรรมสํ าคัญที่จะมองขามไมไ ด ดังนั้น
รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรม และธุรกิจอัญมณี โดยไดตั้งเปาที่ชัดเจนในการผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของโลกภายใน 5 ป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมซึ่งวิทยาลัยตั้งอยู วิทยาลัยตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่มี
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องโลหะและอัญมณีเครื่องประดับ ที่จัดไดวาเปนแหลงธุรกิจที่ใหญอีกแหลง
หนึ่งของธุรกิจประเภทนี้ การแขงขันทางธุรกิจและความตองการของภาคธุรกิจเอกชนที่เปนมูลเหตุสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะไดผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และชํานาญตามความตองการของภาคธุรกิจเอกชน
ในสาขานี้ นอกจากนี้ยังคํานึงถึงนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีในประเทศไทย
ใหเปนที่รูจักกวางไกลและไดมาตรฐานในระดับสากล และสามารถเปนตัวชวยในการพัฒนาระดับเศรษฐกิจ
ของไทยใหมีมูลคาในการทําธุรกิจการคาตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับ เปลี่ยนไดตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยี ที่การพั ฒนาอยูตลอดเวลา เราคงไม
สามารถจะปฏิเสธไดวาธุรกิจอัญมณีก็จําเปนตองพัฒนาใหมีความกาวหนาเทาทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนากาว
กระโดดไปอยางรวดเร็วเชนกัน และเพื่อเปนการรองรั บการแขงขันและขยายตัวทางธุรกิจอัญมณีที่มีการ
แขงขันทางธุรกิจสูงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอันเปนโยบายทางหนึ่งที่รัฐบาลไดสงเสริมอยาง
เต็มที่ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะใหการพัฒนาของธุรกิจอัญมณีใหกาวไกลและมีประสิทธิภาพนั้น
จําเปนที่จะตองพัฒนาทั้งทางดานเทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ
มาเปนรากฐานในการพัฒนาธุรกิจอัญมณีกาวควบคูไป
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. จัดการศึกษาวิชาชีพเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
2. สรรคสรางวิชาชีพเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีดวยเทคโนโลยีและฝชางไทยอันเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล
3. ใหบริการงานด านวิช าการแกสั งคม เพิ่ มสรา งอาชี พ อิส ระทางสาขาวิช าชี พ เครื่ องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี เพื่อการพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานในระดับสากล
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมโดย
ผานทางผลงานดานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
5. บริหารจัดการดานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับผิดชอบตอสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรรคสรางผลงานเชี่ยวชาญวิชาชีพเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี มุงมัน่ สูระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
สร า งบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจสามารถอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม นํ า งานเครื่ อ งโลหะและ
รูปพรรณอัญมณีพัฒนาใหเปนมืออาชีพ เขาใจกระบวนการทางความคิดและถายทอดสูระบบการผลิตจริงทั้ง
ในดานงานหัตถกรรมและแนวทางแหงนวัตกรรม ของโครงสรางอุตสาหกรรมใหกาวเขาสู ตลาดแรงงาน
ตอไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ใหเปนนักปฏิบัติ ที่มีความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะดานงานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี โดยสามารถสรา งสรรค งาน ได อย างมีประสิทธิภ าพ เพื่ อนํา ไปสู การประกอบอาชีพ
พึ่ งพาตนเองและใหบริ การแกสั งคม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถวิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานออกแบบเครื่อง
โลหะและรูปพรรณอัญมณีตามหลักวิธีการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี โดยรูจัก
นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพสากล
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิต ใหเปนนักคิดนักปฏิบัติที่มีความพรอมตามวิชาชีพที่เรียน โดยสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพดานการออกแบบ และสามารถสร า งสรรค ง านเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญ
มณีใ ห ไ ด ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมาย เพื่ อ สนองตอบความต อ งการทางสั ง คมตามแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.3.4 ปลูกฝงใหบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกตอ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความมานะอดทน และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเปนเอกลักษณของ
ชาติไทย
1.3.5 เพื่อพัฒนาทักษะทางปญญาของบัณฑิตทั้ง 6 ดาน เพื่อบัณฑิตจะเปนผูที่มีความสามารถใน
วิชาชีพ ความชาญฉลาดในสติปญญา มีจิตอาสา มีคุณธรรม และธรรมาภิบาลในวิชาชีพ ดังมีการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ดังนี้
1.3.5.1 IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปญญา เปนความสามารถในการคิด
วิเคราะห การคํานวณ การใชเหตุผล การเชื่อมโยง
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1.3.5.2 EQ : Emotional Quotient ความ ฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถในการรับรู
เขาใจอารมณตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม
รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา รูจักรอคอย รูจักกฎเกณฑระเบียบวินัย มีจิตใจราเริงแจมใส มองโลกในแงดี
สามารถปรับตัวเขากับสังคม สถานการณรอบขางไดดี มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน มีแรงจูงใจ อยาก
ประสบความสําเร็จ เห็นคุณคาและเชื่อมั่นในตนเอง
1.3.5.3 CQ : Creativity Quotient ความ ฉลาดในการริเริ่มสรางสรรค มีความคิด
จินตนาการหรือแนวคิดใหมๆ ในรูปแบบตางๆ เชน การเลน งานศิลปะ การประดิษฐสิ่งของ
1.3.5.4 MQ : Moral Quotient ความ ฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี
รูจักผิดชอบ มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ มีจริยธรรม เปนแนวคิดที่มุงตอบคําถามวาการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ
สูง แตถามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ําก็อาจใชความฉลาดไปในทางที่ไมถูกตองก็ เปนได MQ จึงเนนเรื่อง
การปลูกฝงความดีงามใหกับเด็กซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนใหคนเปนคนดี
1.3.5.5 PQ : Play Quotient ความ ฉลาดที่เกิดจากทํากิจกรรม เพื่อใหบัณฑิตเกิดพัฒนาทาง
สติปญญา ความเฉลียวฉลาด ความคิดสรางสรรค อารมณและสังคม
1.3.5.6 AQ : Adversity Quotient ความฉลาด ในการแกไขปญหา คือมีความยืดหยุน
สามารถปรับตัวในการเผชิญปญหาไดดี และพยายามหาหนทางแกไขปญหา เอาชนะอุปสรรคความ
ยากลําบากดวยตัวเอง ไมยอทองาย ๆ จริง ๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณีใหมีมาตรฐาน ไมต่ํา
กวาที่ สกอ. กําหนด
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภาวะ
เศรษฐกิจ และการตลาด
- ยกระดับทรัพยากรสายผูส อนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของนิสิต

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (GIA)

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการของ
ผูประกอบการธุรกิจทองคําอัญมณีและ
เครื่องประดับ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใชบัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดานทักษะ
ความรู ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี
- อาจารยใหญตองผานการอบรมหลักสูตรเบื้องตน - หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนการวัดและประเมินผล
ดําเนินการ
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ
สอนรูปแบบตาง ๆ และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อใหมีความรูความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตองสามารถ
วัดและประเมินผลไดเปนอยางดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปการศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน เปนตนไป มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
15 สัปดาห
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป มีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อนึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน (Summer Semester) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
(First Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
(Second Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
(Summer Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียน
ให ล งทะเบี ย นเรี ย นได ไ ม น อ ยกว า 9 หน ว ยกิ ต และไม เ กิ น 22 หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ส ว นสํ า หรั บ การลงทะเบี ย นภาคฤดู ร อนให ล งทะเบี ย นได ไ ม เ กิน 9 หนว ยกิ ต หากลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี
หนวยกิตแตกตางไปจากขางตน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ใหเปนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1. รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาสายศิลปกรรม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2.2.2. การคัดเลือกผูเขาศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และ/หรือระเบียบการสอนคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 พื้นฐานทางดานศิลปะยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2.3.2 ความมุงมั่น ความมานะ อดทนตอการศึกษารายวิชาชีพของนักศึกษาไมมากเพียงพอ
2.3.3 ไมมีงบประมาณคาใชจายในการศึกษาที่เพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานอาชีพทางศิลปะกอนเขาเรียนตามหลักสูตร
2.4.2 จัดการฝกอบรมสมาธิพื้นฐานระยะสั้นแกนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางดานคุณธรรม
ศีลธรรม และมีความมานะอดทนในตนเอง
2.4.3 จัดหาทุนการศึกษา และหางานพิเศษทางดานวิชาชีพเฉพาะในระหวางการศึกษาและจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมแกในนักศึกษาโดยไดคาวัสดุฝกอยางเพียงพอจากมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2556
30

2557
30
30

ปการศึกษา
2558
30
30
30

30
-

60
-

90
-

2559
30
30
30
30
120
30

2560
30
30
30
30
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา (2,000 บาท/ภาค)
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (คนละ 500 บาท)
คาลงทะเบียน (บรรยาย 150 บาท ทฤษฎี 200 บาท)
ภาคฤดูรอ น
คาบํารุงหองสมุด (200 บาท/ภาค)
คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (100 บาท/ภาค)
คาสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา (500 บาท/ภาค)
รวมรายรับ

2556
120,000
15,000
187,500
12,000
6,000
30,000
370,500

2557
240,000
15,000
351,000
24,000
12,000
60,000
702,000

ปงบประมาณ
2558
360,000
15,000
517,500
162,000
36,000
18,000
90,000
1,198,500

2557

ปงบประมาณ
2558

2559
480,000
15,000
432,000
48,000
24,000
120,000
1,119,000

2560
480,000
15,000
432,000
48,000
24,000
120,000
1,119,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ก.งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินการ
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2556

2559

2560

1,865,600
429,200
2,294,800

2,052,160
472,120
2,524,280

2,257,380
519,330
2,776,710

2,483,120
571,260
3,054,380

2,483,120
571,260
3,054,380

250,000
250,000
2,544,800
30
84,827

250,000
250,000
2,774,280
60
46,238

250,000
250,000
3,026,710
90
33,630

250,000
250,000
3,304,380
120
27,537

250,000
250,000
3,304,380
120
27,537

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยฯ
-ไมม-ี

มคอ.2

10
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
สําหรับผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน.....8.....ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน .....6.....ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน......12........ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน......14........ภาคการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษา
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝกงาน)
- กลุมวิชาการฝกงาน
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุมวิชาสหกิจศึกษา
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

132

หนวยกิต

31
3
3
15
9
1
95
12
64
19

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7
12

หนวยกิต
หนวยกิต

7
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
HUM 1007 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
SOC 1005
สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการคา
3(3-0-6)
Commercial Law
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
THA 1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทั่วไป*
General English

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
หมายเหตุ * เปนวิชาบังคับ
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 9 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
SCI 1003
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
MTH 1015
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Internet and E-Commerce
MTH 1020
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.2
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ART 1101
วาดเสน
Drawing
ART 1102
องคประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
Aesthetics and Art Criticism
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
MEJ 1222
ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
History of Metalwork and Jewelry
MEJ 1223
อัญมณีศาสตร
Science of Gemstone
MEJ 1224
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
Metal Ornaments and Jewelry 1
MEJ 1225
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
Metalwork and Jewelry in Basic
MEJ 1226
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
Metalwork and Jewelry in Bolt and Embossed Design 1
MEJ 2227
การเจียระไน
Gemstone Cutting
MEJ 2228
เครื่องถม 1
Nielloware 1

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

2(2-0-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
4(2-6-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
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MEJ 2229
MEJ 2230
MEJ 3231
MEJ 3232
MEJ 3233
MEJ 3234
MEJ 3235
MEJ 3236
MEJ 4237
MEJ 4238
MEJ 4239
MEJ 4240
MEJ 4241
MEJ 4242

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีการขึ้นรูป-การฉลุ
Metalwork and Jewelry in Performing - Perforating
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
Metalwork and Jewelry in Bolt and Embossed Design 2
การออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Jewelry Design
เครื่องถม 2
Nielloware 2
การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
Plating and Enameling
การประดับอัญมณี
Ornament of Gems
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เครื่องเงิน- ทอง
Metalwork and Jewelry in Silver – Gold Ornaments
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตนแบบ-การหลอ
Metalwork and Jewelry in Model - Casting
การคนควาวิจัยเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Research work of Metalwork and Jewelry Design
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
Metal Ornaments and Jewelry 2
การแกะแมพิมพตนแบบ
Mould Carving
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งานสรางสรรค
Metalwork and Jewelry in The Work Creates
โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Metalwork and Jewelry Project
ศิลปนิพนธ
Arts Thesis

4(2-6-2)
4(2-6-2)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
4(2-6-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
2(1-2-2)
6(0-18-6)
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2.3. กลุมวิชาชีพเลือก 19 หนวยกิต เลือกกลุมวิชาการฝกงาน จํานวน 7 หนวยกิต
หรือกลุมวิชาสหกิจศึกษาจํานวน 7 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
เมื่อนับรวมกัน ตองไมนอยกวา 19 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาการฝกงาน 7 หนวยกิต
MEJ 3313
การเตรียมการฝกงาน
1(0-2-1)
Preparation for the job Training
MEJ 3314
การฝกงาน
4(0-30-0)
On the job Training
MEJ 4303
สัมมนางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(2-0-4)
Metalwork and Jewelry Seminar
2.3.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
MEJ 3315
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
MEJ 4316
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
2.3.3 กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
MEJ 3317
การเขียนและการออกแบบลวดลาย
3(2-3-2)
Drawing and Designing
MEJ 3318
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับ
3(2-3-2)
Technology of Jewelry Design
MEJ 3319
ออกแบบสรางสรรค
3(2-3-2)
Creative Design
MEJ 3320
การจัดนิทรรศการ
3(1-4-4)
Exhibition Management
MEJ 3321
คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
3(1-4-4)
Computer Aid Visual Arts
MEJ 3322
ออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3(1-4-4)
Package Design for Metalwork and Jewelry
ART 4324
การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม *
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
หมายเหตุ * เปนวิชาบังคับ
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วิชาชีพเลือก 19 หนวยกิต ใหเลือกโดย
1. ถาเลือกกลุมวิชาการฝกงาน จํานวน 7 หนวยกิต และวิชาบังคับเรียนจํานวน 3 หนวยกิต สําหรับ
หนวยกิตที่เหลือใหเลือกศึกษาจากกลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป โดยเมื่อนับรวมหนวยกิตแลวตองไมนอยกวา 19
หน ว ยกิ ต ให ล งทะเบี ย นเรี ย นป ก ารศึ ก ษาที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 3(ภาคฤดู ร อ น) หรื อ ป ก ารศึ ก ษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)โดยมีเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
2. ถาเลือกกลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต และวิชาบังคับเรียนจํานวน 3 หนวยกิต สําหรับ
หนวยกิตที่เหลือใหเลือกศึกษาจากกลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป โดยเมื่อนับรวมหนวยกิตแลวตองไมนอยกวา 19
หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนปการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หรือ ปการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีเวลาใน
การฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชา เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี แต
ตองไมซ้ํากับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย
กิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสําหรับการเลือกวิชาการฝกงาน
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
HUM 1002 จิตวิทยาทั่วไป
ART 1101
วาดเสน
ART 1102
องคประกอบศิลปะ
PED 1027
ลีลาศ
MEJ 1222
ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 1223
อัญมณีศาสตร
MEJ 1225
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีพื้นฐาน

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทั่วไป
SOC 1017
กฎหมายการคา
ART 1103
กายวิภาค
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
MEJ 1224
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
MEJ 1226
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(2-0-2)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
รวม 19 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
3(x-x-x)
รวม 19 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
SCI 1003
เคมีในชีวิตประจําวัน
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
MEJ 2227
การเจียระไน
MEJ 2228
เครื่องถม 1
MEJ 2229
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีการขึ้นรูป-การฉลุ

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
MEJ 2230
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
MEJ 3231
การออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 3232
เครื่องถม 2
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
รวม 18 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-6-2)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
3(x-x-x)
รวม 18 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
MTH 1015
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
MEJ 3233
การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
MEJ 3234
การประดับอัญมณี
MEJ 3235
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เครื่องเงิน-ทอง

ภาคการศึกษาที่ 2
MEJ 3236
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตนแบบ-การหลอ
MEJ 4237
การคนควาวิจัยเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4238
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
MEJ 4239
การแกะแมพิมพตนแบบ
MEJ 3313
การเตรียมการฝกงาน
ART 4324
การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)
MEJ 3314
การฝกงาน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
รวม 17 หนวยกิต

4(2-6-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
รวม 17 หนวยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MEJ 4240
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งานสรางสรรค
MEJ 4241
โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4303
สัมมนางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2

ภาคการศึกษาที่ 2
MEJ 4242
ศิลปนิพนธ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3

4(2-6-2)
2(1-2-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
รวม 11 หนวยกิต

6(0-18-6)
3(x-x-x)
รวม 9 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสําหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
HUM 1002 จิตวิทยาทั่วไป
PED 1027
ลีลาศ
ART 1101
วาดเสน
ART 1102
องคประกอบศิลปะ
MEJ 1222
ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 1223
อัญมณีศาสตร
MEJ 1225
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทั่วไป
SOC 1017
กฎหมายการคา
ART 1103
กายวิภาค
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
MEJ 1224
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
MEJ 1226
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-2)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
รวม 19 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
3(x-x-x)
รวม 19 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
SCI 1003
เคมีในชีวิตประจําวัน
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
MEJ 2227
การเจียระไน
MEJ 2228
เครื่องถม 1
MEJ 2229
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีการขึ้นรูป-การฉลุ

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
MEJ 2230
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
MEJ 3231
การออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 3232
เครื่องถม 2
MEJ 3235
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เครื่องเงิน-ทอง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
รวม 18 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-6-2)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
รวม 19 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
MTH 1015
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
MEJ 3233
การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
MEJ 3234
การประดับอัญมณี
MEJ 3236
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตนแบบ-การหลอ
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2

ภาคการศึกษาที่ 2
MEJ 4237
การคนควาวิจัยเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4238
เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
MEJ 4239
การแกะแมพิมพตนแบบ
MEJ 4240
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งานสรางสรรค
MEJ 3315
การเตรียมสหกิจศึกษา
MEJ 4241
โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
4(2-6-2)
3(x-x-x)
รวม 20 หนวยกิต

2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
4(2-6-2)
1(0-2-1)
2(1-2-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 19 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MEJ 4316
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
MEJ 4242
ศิลปนิพนธ
ART 4324
การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2

6(0-40-0)
รวม 6 หนวยกิต

6(0-18-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
รวม 12 หนวยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหนวยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดดวยอักษรยอเปนภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหนาตาม
ดวยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนี้
อัก ษรย อ ภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ คณะหรื อสาขาวิ ช า
หรือกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
ปที่ควรศึกษา
หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
ลําดับวิชาในกลุมวิชา
X X X

X X X X

ปที่ควรศึกษา
1 – ปที่ 1
2 – ปที่ 2
ป .ตรี
3 – ปที่ 3
4 – ปที่ 4
5 – ปที่ 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุมวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 – กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2 – กลุมวิชาชีพบังคับ
3 – กลุมวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุมวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
1 – กลุมวิชาบังคับ
2 – กลุมวิชาเอก
3 – กลุมวิชาเลือก
4 – กลุมวิทยานิพนธ

หนวยกิตและชั่วโมงเรียน
การกําหนดหนวยกิตและชั่วโมงเรียน จะกําหนดเปนตัวเลขตามรหัส ที่มีความหมายดังนี้
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายราชวิชา
วิชาบังคับกอน
โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ 12 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอนมีหลักเกณฑ ดังนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับหองสมุดทั่วไป หองสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศ หนังสืออางอิง การจัดหมวด
หมูหนังสือ การจัดเรียงวัสดุสารนิเทศ เครื่องมือชวยคนวัสดุสารนิเทศ สวนตาง ๆ ของ
หนังสือและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงาน และรูปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
Prerequisite : None
A study of general knowledge of library usage including university library, information
materials, reference books, book classification, information materials filing, information
material search devices, books layouts, book maintenance, academic report, report writing
process, report forms, bibliography, and footnote writing.

HUM 1002

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาการ
ของมนุษ ย สรี ร ะวิทยามนุษ ย การรั บรู และการเรี ย นรู เชาวน ปญญา อารมณ การจูงใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต
Prerequisite : None
A study of general knowledge of psychology including influence of hereditary and environment,
development of human beings, physiology, acknowledgement and learning, intelligence, inducement,
personality, adaptation, and mentality.
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HUM 1007

พื้นฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พื้ นฐานทางประวัติศาสตรไทย พื้นฐาน
อารยธรรมไทยดานสังคม เอกลักษณ คานิยม ประเพณีและการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดาน
ลัทธิ ความเชื่อและศาสนา ดานภาษาและวรรณคดีไทย ดานศิลปกรรม และ การอนุรักษ
สงเสริมวัฒนธรรมและ อารยธรรมไทย
Prerequisite : None
A study of meaning of civilization and culture. Foundations of Thai History. Foundations
of Thai civilization in terms of social, uniqueness, values, traditions and government,
economy, creed, beliefs and religions ,.Thai language and literature ,fine arts including
conservation of Thai culture and civilization

กลุมวิชาสังคมศาสตร
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย หลักจิตวิทยาและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ แรงจูงใจสําหรับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธ
ในหนวยงานและครอบครัว ผูนํากับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในหนวยงานตามพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ การฝกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ
Prerequisite : None
A study of importance, nature and behaviors of human beings, principles of philosophy
and human relations theories, job motivation and human relations for career and daily life,
leadership and human relation, basic human relations in Thai culture, religious principles
and human relation, and training for human relations.
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SOC 1005

สังคัมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Education
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธความรูทาง
สิ่งแวดลอม การเขียนแผนงานเพื่อเผยแพรความรูทางสิ่งแวดลอม นําสิ่งแวดลอมศึกษาไป
ประยุกตใชในการพัฒนา และเผยแพรความรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ในโครงการอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของ
Prerequisite : None
A study of importance of society and environment according to the basic concepts of
ecology, natural resources and environment, and environmental pollution. An analysis of
environment system and an assessment of the effects on the environment for proper
environment management.

SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด
และเจตคติต อตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบต อ
ตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อรวมกิจกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคน และการสรางผลผลิตในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Prerequisite : None
A study of doctrines and philosophy for working and daily life .Self-creative attitude for
lives. Dhamma and quality of life. Roles , duties and responsibilities towards oneself and
others. Self-management and adjustment for social activities . Human relation techniques.
Work productivity and efficiency.
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SOC 1017

กฎหมายการคา
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ประเภท ที่มา และหลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจาง
แรงงาน สัญญาจา งทําของ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ ทธิบัตรกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษั ท
หางหุนสวน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตั๋ว
แลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน
Prerequisite : None
A study of definitions ,origins, types,orisins and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of
goods agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment.
Labor protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange.
Promissory note.

กลุมวิชาภาษา
THA 1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาพื้นฐานการใช ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร หลักการฟง การจับใจความจากการฟ ง
หลักการอาน การจับใจความจากการอาน วิเคราะหความจากการฟงและการอาน หลักการ
พูดในที่ชุมชน การพูด ในสถานการณต าง ๆ หลักการเขีย นข อความ การเขี ย นรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุปความและการเขียนประเภทตา งๆ การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยใชภาษาเปนเครื่องมือ
Prerequisite : None
A study of fundamental Thai for communication, a practice of listening, speaking,
reading and writing skill in several situations, and a development of communication
skills by using language as a tool.
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THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวรรณคดีไ ทยในด า นความหมาย ประวัติ บ อเกิด คุณ คา ของวรรณคดี ไ ทย ที่ มี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อานและวิเคราะห ประเมินคาวรรณคดี
ไทยเรื่อง ตาง ๆ เชน รามเกียรต ขุนชางขุนแผน นิทานพื้นบาน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.

THA 1003

การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาหลั ก และขั้ น ตอนการพู ด ฝ กทั ก ษะการพู ด จากสถานการณ จํ า ลองที่ กํา หนดให
รวมทั้งฝกมารยาท และบุคลิกภาพที่ดีของผูพูด หลักและขั้นตอนการเขียน ฝกทักษะการ
เขียนประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับงานวิชาชีพ ฝกทักษะการใชภาษาในการพูดและ
การเขียนที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice
writing in different styles for future careers properly.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาศัพท โครงสรางไวยากรณ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝกทักษะ การฟง การพูด การ
อาน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในสถานการณตาง ๆ
Prerequisite : None
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing skills in several situations.
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ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับกอน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาศัพท โครงสรางไวยากรณ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกอบอาชีพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as develop listening,
speaking, reading and writing skills to serve needs of learners in their future careers.

ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาศัพ ท รูป แบบภาษาอังกฤษที่ใช ในการสนทนา ฝกทักษะ การฟ ง และการพู ด ใน
สถานการณตาง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุการณในอดีต
ปจจุบัน และแผนการอนาคต
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary and phrases in everyday conversations. Practice listening
and speaking skills in several situations such as telephoning, making invitations and
appointment, and telling location and directions. How to describe past, present and future
events.

ENL 2006

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English for Public Speaking

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป

ศึกษารูปแบบ คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ การพูดประกาศ การกลาวสุนทรพจน การกลาว
ไวอาลัย และการกลาวแสดงความยินดี
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.
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ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับกอน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน เพื่อใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses

ENL 2008

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับกอน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
SCI 1003
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน สารเติมแตงอาหาร ยาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เครื่องสําอาง สารซักลาง น้ําดื่ม น้ําใช สารสังเคราะห ยาง และสารที่ทําใหเกิดพิษภัยตาง ๆ
Prerequisite:None
A study of chemicals substances, chemicals additives in food, medicines in daily use,
cosmetics, detergents, processing drinking water, rubber and others synthetic poisoning
substance.
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SCI 1012

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม วิธีการกําจัดสารปนเปอน
ในสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน
Prerequisite: None
A study of the environment knowledge of ecology and administration of ecology and
administration of the balance of life in the environment, natural resources, conservation ,
ways to remove environmental contamination, human impacts on the environment and
evaluation of environmental, administration and management methods.

SCI 1014

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร การวัดและหนวยวัด ทฤษฎี
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต คลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชประโยชน จากพลังงาน
ไฟฟาและนิวเคลียร สารเคมีในชีวิตประจําวัน
Prerequisite: None
Scientific meanings and procedures, standard units Of measurement, evolution and
phylogeny of living things, electro-magnetic spectrum, the use of electrical and nuclear
energy and the chemicals for everyday use.
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MTH 1015

อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับกอน :ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและ
เครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต เวิรลไวดเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยในอินเทอรเน็ต โปรแกรมประยุกต
ดานอินเทอรเน็ตและเวิรลไวดเว็บ
Prerequisite: none
A study of fundamentals of internet and e-commerce, techniques and instruments for
internet, world wide web, design and development of website, e-commerce on internet,
applied programs on internet and world wide web.

MTH 1020

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตารที่ใชวัดขอมูล การสุมตัวอยาง การจัดขอมูล
เพื่อการวิเคราะห การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน
และพื้นที่ภายใตโคงปกติ
Prerequisite: none
A study of statistics methodology, level of measurement ,random samplings, data
analysis, measure of central tendency, measure of dispersion, standard score and normal
distribution.
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กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการลีลาศจังหวะตาง ๆ สรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย และกฎระเบียบ กติกา มารยาทของการลีลาศ
Prerequisite : None
Acquiring general knowledge and basic skills for the various forms of dance. Striving for
physical excellence, adhering to the rules of the dance.
REC 1001

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1(0-2-1)

ศึกษาความรูและทักษะทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพกายและจิตใจ ฝก
การจัด กิ จกรรมนัน ทนาการที่ปลูกฝงคุ ณธรรม จริย ธรรมและความมี น้ํา ใจ เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
Prerequisite : None
A study of general knowledge and skills about recreation activities to strengthen the
physical and mental health. A training of recreation activities organization to instill
morale, ethics and compassion to improve the quality of life.
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ART 1101
วาดเสน
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณในการวาดเสน ขั้นตอนการวาดเสน การวัด
ระยะ การวาดเสนจากหุนปลาสเตอรรูปเรขาคณิต รูปคน การวาดเสนจากหุนจริง รูปคน
รูปสัตว และสิ่งของตางๆ เนนการแสดงออกดวยเสน คาน้ําหนัก
Prerequisite : None
Study and practice in the drawing materials and equipment , the drawing procedure , the
measurement, the drawing from plaster models , geometrical models , figures , animals
and things , focusing on the expressions with lines and values.

ART 1102

องคประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝ กปฏิ บัติ เกี่ย วกั บ องค ประกอบของศิ ลปะ (Visual Elements) หลั กการจั ด
องคประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองคประกอบศิลปะ
ตามหัวขอที่กําหนดให
Prerequisite: None
Study and practice in the composition of visual elements, principles of design in visual
art . Practice in the subject with visual element .
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเรื่องกระดูก และกลามเนื้อของคนและสัตว การทํางานของกระดูกและ
กลามเนื้อ สัดสวนและรูปลักษณะรางกายคน และสัตว กริยาทาทางและการเคลื่อนไหว
ของคนและสัตว
Prerequisite: None
Study and practice in the humans and animal bone and the muscles, the working of the
bones and muscles , proportion and body of human figure and animal , the manner and the
movement of human and animal .

ART 1105

ประวัติและแบบอยางศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของศิลปะสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟนฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม เนนการศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the art history at the ancient, medieval and modern art, neurology and
rehabilitation of the modern emphasis on form, content and methods of art.

ART 2106

ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของศิลปะไทยสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยกอนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เนนการศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิวัฒนาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the history of prehistoric art of Thailand. Study the Ancient Thai Contemporary Art
with a focus on form, content and evolution of the Thai art.
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ART 3107

สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมายและความสํ าคัญของสุ นทรียศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยตาง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณศิลปะ ทฤษฎีการวิจารณ
ศิลปะแบบตาง ๆ
Prerequisite: None
Study the meaning and importance of aesthetics, ideas about the beauty of various modern
Philosophers, the meaning and importance of art criticism, different the aiffesent theory
of art criticism.

กลุมวิชาชีพบังคับ
MEJ 1222
ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(2-0-2)
History of Metalwork and Jewelry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตั้งแตส มั ยกอน
ประวัติศาสตรถึงปจจุบันวิวัฒนาการทางดานรูปแบบ วัสดุ เทคนิค วิธีการ เอกลักษณตลอด
ถึงอิทธิพลของเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีที่มีตอชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
Prerequisite: None
Study the history of metalwork and jewelry identification from prehistoric times to the
present. Evolution of forms, materials, methods of identity through the influence of metal
and gemstone identification with the living tradition culture.
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MEJ 1223

อัญมณีศาสตร
2(1-3-2)
Science of Gemstone
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แหล ง ที่ ม า คุ ณ สมบั ติ ข องอั ญ มณี ช นิ ด ต า งๆ หลั ก การ
วิเคราะหอัญมณี การแยกแยะอัญมณีแท และอัญมณีเทียม การเก็บรักษาและดูแลอัญมณี
และระบบธุรกิจการคา การซื้อขายแลกเปลี่ยน การประเมินราคาอัญมณี
Prerequisite: None
Study and practice about the source, properties of various gemstones, the principles of
gems, to distinguish real gems and imitation jewelry, preservation and care of jewelry and
trade exchange and jewelry appraiser.

MEJ 1224

เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
2(1-3-2)
Metal Ornaments and Jewelry 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําเครื่องประดับ การทําตัวเรือน หลักและวิธีการออกแบบ
วิธีการขั้นตอนการประดับอัญมณีลงบนตัวเรือนผลิตภัณฑ รูปทรงลักษณะและประเภทของ
เครื่องประดับแทและเครื่องประดับเทียม การตกแตงขั้นสําเร็จ
Prerequisite: None
Study and practice of ornamentation, the housing act, principles and design, Decoration
Process on jewelry products, shapes, styles and types of real and false jewelry finishing
stage.

MEJ 1225

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Basic
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานเครื่ อ งโลหะและรู ป พรรณอั ญ มณี เ บื้ องต น กระบวน
การผลิต วัสดุและเคมีภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ การหลอม การรีด การดัด การตัดตอการ
บัดกรี การขึ้นรูปพื้นฐาน รวมการประกอบรูปในงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Prerequisite: None
Study and practice about basic works of metalwork and jewelry, Process, Materials and
chemicals. Tools and equipment for melting, rolling, bending, cutting, soldering, forming
the foundation. Included in the form of metalwork and jewelry.
มคอ.2
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MEJ 1226

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Bolt and Embossed Design 1
วิชาบังคับกอน : MEJ 1225 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสลักดุน งานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีหลักการ
ออกแบบและลวดลาย วัสดุและเนื้อโลหะที่ใชในงานสลักดุน การผสมชันเพชร การเขาชัน
การสํารอกชัน การใชเครื่องมืออุปกรณ การสลักดุน แผนภาพการสลักดุนบนรูปพรรณ การ
เพลาลายและการตกแตงผิว
Prerequisite: MEJ 1225 Metalwork and Jewelry in Basic
Study and practice about Bolt and Embossed Design, metalwork and jewelry, Design
principles and patterns, Materials and metals used in meat carved relief, The combination
of diamond slope to steep slope and vomit of equipment and carved relief images, carved
relief on the plate sections and the shaft surface pattern and decoration.

MEJ 2227

การเจียระไน
3(2-3-2)
Gemstone Cutting
วิชาบังคับกอน : MEJ 1223 อัญมณีศาสตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของอัญมณี ลักษณะรูปแบบการเจียระไน
แบบรูปทรงกลม รูปไข รูปสี่เหลี่ยม รูปหยดน้ํา รูปหัวใจและรูปทรงอิสระ ปฏิบัติการตัด
รูปทรงอัญมณีและเจียระไนขึ้นรูป เจียระไนปรับเหลี่ยม เจียระไนขัดเงาใหไดตามรูปแบบ
Prerequisite: MEJ 1223 Science of Gemstone
Study and practice about the types and properties of gemstones, Feature a diamond shape,
Rectangular, Elliptical, Heart, and Water Droplets Form, Free Form, Execute Jewelry and
diamond shapes, Adjust cutting edge Diamond polishing to meet the format.
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MEJ 2228

เครื่องถม 1
3(2-3-2)
Nielloware 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกับ การทํ า เครื่ องถมอย า งโบราณ วั ส ดุ อุ ปกรณ ในงานเครื่ องถม
การขึ้นรูป การสลักลวดลายเครื่องถม การลงยา การทาทอง สารเคมีที่ใชในงาน เครื่องถม
และวิธีการปองกันอันตราย
Prerequisite: None
Study and practice of doing a Antic Nielloware, Materials in Nielloware, Forming,
Carving patterns of Nielloware, The enamel, The Ta of gold paint, Chemicals used in
Nielloware and how to prevent harm.

MEJ 2229

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี การขึ้นรูป – การฉลุ
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Performing - Perforating
วิชาบังคับกอน : MEJ 1225 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพคลี่ในการขึ้นรูปโลหะและการฉลุโลหะ การขึ้น
รูปดวยคอน การขึ้นรูปดวยการดัด ตัด ตอ และการฉลุโลหะ ตลอดจนการประกอบรูปขัด
แตงถึงขั้นสําเร็จ
Prerequisite: MEJ 1225 Metalwork and Jewelry in Basic
Study and practice about the painting unfold in metal forming and The fret metal,
Formed with a hammer, formed by cutting, bending, and fret metals. As well as customize
the process of image polishing success.
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MEJ 2230

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Bolt and Embossed Design 2
วิชาบังคับกอน : MEJ 1226 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสลักดุนขั้นสูง การสรางสรรควัสดุอุปกรณในงานสลักดุน
การนํางานสลักดุนมาประกอบตางๆ การบูรณาการสลักดุนตนแบบในงานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี รวมถึงการขัดแตงในงานสลักดุนถึงขั้นสําเร็จ
Prerequisite: MEJ 1226 Metalwork and Jewelry in Bolt and Embossed Design 1
Study and practice relating to advanced propulsion latch, Creative carved in relief
supplies, Carved relief work of bringing the different types of soap in original relief
engraving, Metalwork and Jewelry identification, as well as contrary to in this work until
we complete relief carving.

MEJ 3231

การออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(1-3-2)
Jewelry Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษารู ปแบบและฝกปฏิบั ติการออกแบบเครื่ องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิธีการและ
ขั้ น ตอนการออกแบบรู ป ทรง การเขี ย นรายละเอี ย ด ในการทํ า งานเครื่ อ งโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
Prerequisite: None
Study and practice of design metalwork and jewelry methods and the design shapes
writing the details of the work metal and jewelry.
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MEJ 3232

เครื่องถม 2
3(2-3-2)
Nielloware 2
วิชาบังคับกอน : MEJ 2228 เครื่องถม 1
ศึก ษาและปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับ การทํ าเครื่ อ งถมแบบโบราณและเครื่ องถมจุ ฑาธุช เครื่ องถม
ประดับเพชรพลอยแทและเทียมตามแบบสมัยใหมการขึ้นรูปเครื่องถมตามแบบโบราณและ
ตามแบบสมัยใหม วิธีการหลอ ปมขึ้นรูป การประดับตกแตงลวดลายดวยวิธีเขียนกัดกรด
ถายแบบกัดกรด ทําเปนรูปแบบถมเงิน ถมทาทอง ถมจุฑาธุช
Prerequisite: MEJ 2228 Nielloware 1
Study and practice of making antic Nielloware and Chuetatue Nielloware , Genuine
Sapphire and Diamond substitution as a modern , Forming machine filled by the modern
and traditional, Form of decorative patterns written by etching, Pickling shooting. Make
model of Silver Nielloware, Gold painting design of Chuetatue Nielloware.

MEJ 3233

การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
2(1-3-2)
Plating and Enameling
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ การเคลือ บผิ วโลหะ การล า งทํ า ความสะอาดผิ ว โลหะด ว ยน้ํ า ยาล า ง
โดยผานกระแสไฟฟา การชุบรองพื้นทองแดง ชุบรองพื้นทอง ชุบนิเกิล ชุบเงิน ชุบทอง ชุบ
นาก ชุบทองแบบไมครอน การรมดําเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง การเคลือบผิวโลหะ ดวย
อีบอกซี่ การลงยาสีรอน ที่ไดจากหิน ทรายแกว การลงยาสีเย็นที่ไดจากวัสดุที่เกิดจากการ
ผสมทางเคมี
Prerequisite: None
Study and practice of Coated metal, Cleaning metal surfaces with a cleaner. by
conduction., Primer copper plating, Primer Gold plated , Silver plated, Nickel plated,
Gold plated ,Gold-plated Otter microns, Smoking in iron, Copper, Brass, Black coated
metal producers , Bobcy coated metal producers. and the enamel color heat from the
White Sand stone cold, the enamel colors from mixing materials caused by chemical
reaction.
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MEJ 3234

การประดับอัญมณี
3(2-3-2)
Ornament of Gems
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการประดับอัญมณี เทคนิคการประดับ เชนการประดับอัญมณี
ดวยวิธีการหุม (Bezel Setting) การเหยียบหนา (Flush Setting) แบบไขปลา (Pave Setting)
แบบหนามเตย (Prong Setting) แบบหนีบ (Tension Setting) แบบบล็อก (Channal Setting)
แบบไรหนาม (Invisble Setting) ดวยหลักการระดับอัญมณีที่ดี และเหมาะสมกับแบบ
Prerequisite: None
Study and practice about how to decorate jewelry, Technical enrichment adorned with
gems such as how to wrap, Home page of a chain of fish eggs, Bezel clamp ,The blocklevel principles with a thornless good gems and appropriateness to the form.

MEJ 3235

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เครื่องเงิน – ทอง
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Silver – Gold Ornaments
วิชาบังคับกอน : MEJ 2229 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี การขึ้นรูป-การฉลุ
ศึกษารูปแบบและการออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งานรูปพรรณอัญมณีและ
รู ปพรรณต างๆ วัส ดุ อุป กรณเ ครื่ องมือเครื่ องใช เทคนิค และวิธี การทํ า ทั้ งในอดี ต และ
ปจจุบัน การผสมโลหะเงิน โลหะทองในงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี การแยกเนื้อ
โลหะเงิน – ทอง ออกแบบ เขียนแบบและสรางแบบงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
แบบตางๆ ดวยวิธีการขึ้นรูปพรรณตัวเรือนดวยเงิน – ทอง ดวยความประณีต กระบวนการ
คํานวณหาคาแตละขั้นตอน การประเมินราคาเปนชิ้นงาน
Prerequisite: MEJ 2229 Metalwork and Jewelry in Performing - Perforating
Study in the metalwork and jewelry. The work of various sections of gems and jewelry,
materials, tools, techniques and how to do both past and present. The combination of
gold-silver metal in metalwork and jewelry. Ways of sections of silver - gold with
delicacy. Process of calculating each step. Valuation.
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MEJ 3236

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตนแบบ – การหลอ
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in Model - Casting
วิชาบังคับกอน : MEJ 3235 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เครื่องเงิน-ทอง
ศึกษาวิเคราะหการหลอม หลอแบบโลหะ โดยวิธีการหลอแบบโบราณและแบบสมัยใหม
ของรูปพรรณในงานเครื่องโลหะ การหลอแบบตัวเรือนในงานเครื่องประดับ เปนรูปแบบ
ตางๆ ปฏิบัติการออกแบบ สรางแบบงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Prerequisite: MEJ 3235 Metalwork and Jewelry in Silver – Gold Ornaments
Study and analysis of melting metal casting , casting method of the ancient and modern
sections in metalwork , Body casting in jewelry to Variations, Laboratory design
Construction work, metalwork and jewelry by carved relief, Marking stressed ground,
Marking reiterated the ground up body and genuine or artificial gemstone diamonds and
how to check the quality and valuation.

MEJ 4237

การคนควาวิจัยเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(1-3-2)
Research work of Metalwork and Jewelry Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาคนควาและวิเคราะห เกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
วิธีการและขั้นตอนการออกแบบรูปทรง การออกแบบเครื่องมือ เครื่องใช ในการทํางาน
เครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี ถึงรูปแบบงานอนุรักษ และงานรวมสมัย
Prerequisite: None
Study and analysis on the principles of design in metalwork and jewelry. Methods and
procedures designed shape. Design tools for metalwork and jewelry to form the
conservation work and contemporary, work.
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MEJ 4238

เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
2(1-3-2)
Metal Ornaments and Jewelry 2
วิชาบังคับกอน : MEJ 1224 เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
ศึก ษาและฝก ปฏิ บั ติ เ กี่ย วกับ เครื่อ งประดั บ และอัญ มณี ดว ยคอมพิ วเตอร การวิ เ คราะห
รูปแบบและออกแบบงานเครื่องประดับอัญมณีทั้งแบบโบราณและสมัยใหม วิธีการฝง การ
สอดหนามเตย(Prong Setting)ไรหนาม (Invisble Setting) ไขปลา(Pave Setting) และฝงหุม
(Bezel Setting) ในรูปพรรณอัญมณีแทและเทียม วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประเมิน
ราคา
Prerequisite: MEJ 1224 Metal Ornaments and Jewelry 1
Study and practice about jewelry and gemstones with the computer. Pattern analysis and
design jewelry for ancient and modern, how to embed the bezel, insert eggs and thornless
embedded sections covered in genuine and imitation gems and how to check the quality
and valuation.

MEJ 4239

การแกะแมพิมพตนแบบ
2(1-3-2)
Mould Carving
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการทําตนแบบดวยการแกะแมพิมพการออกแบบ การถายแบบ
วัสดุอุปกรณ ลักษณะรูปแบบ การทําตนแบบดวยการแกะแมพิมพ เทคนิคการแกะแมพิมพ
ตนแบบจากแมพิมพปลาสเตอร ตนแบบจากแมพิมพแกะหินสบู ตนแบบโลหะ การหลอ
การอัด การปม การทําแมพิมพแบบตางๆ การทําแมพิมพดวยโลหะ การทําแมพิมพดวยขี้ผึ้ง
การทําแมพิมพปมเหล็ก โดยใชเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอรในการทําตนแบบ
Prerequisite: None
Study and practice about how to make a master mold with a sheep design, shoot
material, shapes. The prototype with a sheep dies, Techniques of carving molds.
Techniques of carving molds. Master mold from plaster , Soapstone carving from a
master mold. Original cast recording of metal. Stamping dies for a variety. The metal
mold. The mold with wax. The pump of iron mold. Using computer equipment in a
prototype.
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MEJ 4240

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งานสรางสรรค
4(2-6-2)
Metalwork and Jewelry in The Work Creates
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เนนความคิดสรางสรรคความ
ประณีต การเลือกใชเครื่องมือเครื่องจักร ศึกษาการสรางแบบดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดและสั งคม ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ สร า งแบบงาน
เครื่ อ งประดั บ โลหะและรู ป พรรณอั ญ มณี ชั้ น สู ง การวิ เ คราะห ผ ลงานที่ ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น
การตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล
Prerequisite: None
Study and analysis on metalwork and jewelry. Emphasis on creativity and delicacy.
Selection of equipments, Design using computer to meet the needs of the market and
society. Laboratory design construction of metalwork and jewelry with advanced
identification. Analysis of work wrought. Quality inspection and standard criteria
appraisal.

MEJ 4241

โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(1-2-2)
Metalwork and Jewelry Project
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเปาหมายของโครงงานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี การสรางสรรคผลงานหรือการคนควา ทดลองรวบรวม วิเคราะหขอมูล
และการเขียนโครงงานเพื่อเปนแนวทางในการทําศิลปนิพนธ
Prerequisite: None
Study and practice of the principles and goals of the metalwork and jeweley project to Sq
international base, Creation of research or experimental data collection, analysis and
writing project for guidance in making thesis.
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MEJ 4242

ศิลปนิพนธ
6(0-18-6)
Arts Thesis
วิชาบังคับกอน : MEJ 4241 โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
กําหนดโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชา เพื่อคนควาคลี่คลายหาแนวทางการ
แกไขปญหาดวยตนเอง ประกอบไปดวยภาคผลงานศิลปกรรมตามสาขาวิชาภาคเอกสาร
การสรา งสรรคผลงานตามระเบีย บปฏิ บัติของการทํา ศิลปนิพ นธโ ดยเฉพาะ และการจัด
นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ
Prerequisite: MEJ 4241 Metalwork and Jewelry Project
The specific project under their artistic fields. Research to find ways to solve the problem
yourself, Sector consists of art works according to the subject of written documents,
creation of the procedure of making art and writing in particular. Exhibition of art and
writing.

กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาการฝกงาน
MEJ 3313

การเตรียมการฝกงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมความพรอมเพื่อสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to work for the establishment of Personality
development and preparation for social work.
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MEJ 3314

การฝกงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับกอน : MEJ 3313 การเตรียมการฝกงาน
การศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงาน เต็ม
เวลาในหน ว ยงานนั้ น โดยมี พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ อ งค ก รมอบหมายให ทํ า หน า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง หรือ
1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
พ.จ.หรือ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรือ U – ไมพอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: MEJ 3313 Preparation On The Job Training
The study focused on workers in the workplace. Students will need to practice full time in
the agency with a staff advisor organization. Students will get commission based on their
performance. The characterization and action plans for students will be:
Remark
1. Period of training of at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students is S - (Satisfactory) and
U – (Unsatisfactory)

MEJ 4303

สัมมนางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2(2-0-4)
Metalwork and Jewelry Seminar
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัมมนาภายในความควบคุมและชี้แนะของกลุมอาจารยหรือผูมีประสบการณ โดยนําเอา
หัว ขอ ป ญหาต า ง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น อัน เกี่ย วเนื่ องกั บงานหั ต ถศิ ลปที่ จะเป นประโยชน ต อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite: None
Seminar under control and guidance by teachers or who has experienced, staffs applying
problems related to product design that will be useful to the profession of students.
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กลุมวิชาสหกิจศึกษา
MEJ 3315

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลัก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ กษา กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ
งานอาชีพความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at as specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.
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MEJ 4316

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : MEJ 3315 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาที่มุงเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน
เปนพนักงานของหนวยงานนั้นโดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายให
ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรือ U – ไมพอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: MEJ 3315 Preparation Co-operative Education
The study is focused on workers in the workplace with the joint planning between the
institutions and establishments. Students will need to work full time as an employee of the
agency with a staff advisor students will get commission based on their performance.
There will be characterization and action plans for students. Students must prepare a
report after completion of work.
Remark
1. Period of training of at least one semester.
2. Assessment scores for students is S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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MEJ 3317

กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
การเขียนและการออกแบบลวดลาย
3(2-3-2)
Drawing and Designing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ย วกับลวดลายตางๆ การเขียนลวดลาย ลวดลายไทย และลวดลาย
ตางชาติ การใชลวดลายในงานศิลปะตางๆ ตลอดจนการออกแบบลวดลายในพื้นที่ตาง ๆ รู
ถึงคุณคาและความสวยงามของลวดลาย
Prerequisite: None
Study and practice about the patterns, Thai writing patterns and foreign patterns, works of
art in various patterns and design patterns in different areas to know the value and beauty
of the pattern.

MEJ 3318

เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับ
3(2-3-2)
Technology of Jewelry Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จตาง ๆ
และโปรแกรมสําเร็จ การออกแบบสรางสรรค ตลอดจนการออกแบบปรับปรุง
Prerequisite: None
Study and practice of design. Design by computer using design programs. Creative
designs, and design improvements.

MEJ 3319

ออกแบบสรางสรรค
3(2-3-2)
Creative Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิ บั ติ โ ครงสร า งของการออกแบบโดยการค นควา และทดลองแกป ญหาใน
รูปแบบตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาหรือการนําเอารูปแบบการออกแบบในปจจุบันมาวิเคราะห
ด า นคุ ณ ค า ของความงามด า นหน า ที่ ห รื อ ประโยชน ใ ช ส อยในงานเครื่ อ งโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
Prerequisite: None
Study and practice of structural design. Research and experiment ways to solve the
problem in different ways, The development or application of design patterns in the
current analysis of the value of beauty of duty or utility in metalwork and jewelry.
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MEJ 3320

การจัดนิทรรศการ
3(1-4-4)
Exhibition Management
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารจั ด นิ ท รรศการ ได แ ก การประสานกลมกลื น ความต อ เนื่ อ ง
การสรางจุดสนใจ การเนน ฯลฯ ประเภทของงานจัดนิทรรศการ เชน นิทรรศการประจํา
นิทรรศการชั่วคราว ฯลฯ การเขียนตัวอักษร การเขียนปายนิเทศ
Prerequisite: None
Study and practice of the exhibition include harmony, Continuance The focus on creating
the type of exhibition, etc., such as regular exhibitions, Temporary exhibitions, etc.,
writing letters, writing bulletin board.

MEJ 3321

คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
3(1-4-4)
Computer Aids for Visual Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร การออกแบบ และการเขียนแบบ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟคแบบตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงาน
ศิลปะ
Prerequisite: None
Study about the computer systems design and drawings using various computer graphics
to be applied in creating works of art.
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MEJ 3322

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เครืองโลหะและรู ปพรรณอัญมณี
3(1-4-4)
Package Design for Metalwork and Jewelry
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของบรรจุภัณฑเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม รูปแบบและ
โครงสรางบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับประเภทผลิตภัณฑ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ การ
เลือกใชวัสดุที่เหมาะสม การออกแบบ และทําตนแบบบรรจุภัณฑเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณีประเภทตางๆ การประเมินประสิทธิผลของบรรจุภัณฑ
Prerequisite: None
Study and practice about the importance of packaging metal and gemstone jewelery design
principles of packaging the designed to create value-added packaging form and structure
of packaging in corresponding to the type of products type and material properties the
selection of suitable materials design and making original packaging metal and gemstone
jewelery category various the effectiveness evaluation of packaging.

ART 4324

การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงคุ ณ ลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรั บ ผิด ชอบของการเป นผู ประกอบการ
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและจริ ย ธรรมของผู ป ระกอบการ การจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด ว ย การวิ เ คราะห ส ภาพแวดลอ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ แผนการตลาด
แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน โดยศึกษาคนควาและนําเสนอ
แผนงานหรือโครงการ เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
ดานศิลปะ
Prerequisite: None
Study qualification, skills, roles, social responsibilitie and vocational ethics of
entrepreneurs, form, laws or regulations relevant to doing business, doing business plan
with analsing the environment, doing strategic plans, market plan, production plan,
management plan and financial plan. Study and present the plans and or projects to
prepare for creating new venture and being new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
รหัส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3800101160566

อาจารย

4101400040428

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จ
การศึกษาจาก

นายสงา อนุศิลป

ศษ.บ.

หัตถกรรม(เครื่อง
โลหะรูปพรรณ)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

อาจารย

นายชูศักดิ์ เครือสุวรรณ

ศษ.บ.

หัตถกรรม(เครื่อง
โลหะรูปพรรณ)

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

2522

300

300

300

300

3809900631550

อาจารย

นายสุทัน อนุรักษ

ศษ.บ.

หัตถกรรม(เครื่อง
โลหะรูปพรรณ)

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

2533

300

300

300

300

3101600852282

อาจารย

นายวิฑูร ปยศิริพงษ

คอม.

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา

2537

300

300

300

300

ศษ.บ.

หัตถกรรม

สถาบันทเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2553
2547

300

300

300

300

2555

300

300

300

300

3419900383762

อาจารย

นางสาวสุธิดา ดงแสนสุข

ศ.ม.
คอบ.

เครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปอุตสาหกรรม

3730300103521

อาจารย

นายฐิติพันธ จันทรหอม

ปร.ด.
กศ.ม.

การบริหารพัฒนา
สังคม
ศิลปศึกษา

ศษ.บ.

จิตรกรรม

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./
ปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
2534 300 300 300 300

2528

2534
2523
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3.2.2 อาจารยประจํา
รหัส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ - นามสกุล

3800101160566

อาจารย

นายสงา อนุศิลป

ศษ.บ.

หัตถกรรม(เครื่องโลหะ
รูปพรรณ)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

4101400040428

อาจารย

นายชูศักดิ์ เครือสุวรรณ

ศษ.บ.

หัตถกรรม(เครื่องโลหะ
รูปพรรณ)

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

2522

300

300

300

300

3101600852282

อาจารย

นายวิฑูร ปยศิริพงษ

คอม.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

2537

300

300

300

300

ศษ.บ.

หัตถกรรม

สถาบันทเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2533

300

300

300

300

2553
2547

300

300

300

300

2555

300

300

300

300

3809900631550

อาจารย

นายสุทัน อนุรักษ

3419900383762

อาจารย

นางสาวสุธิดา ดงแสนสุข

3730300103521

อาจารย

นายฐิติพันธ จันทรหอม

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาเอก

ศษ.บ. หัตถกรรม(เครื่องโลหะ
รูปพรรณ)
ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา
คอบ. ศิลปอุตสาหกรรม

ปร.ด.

การบริหารพัฒนาสังคม

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

ศษ.บ. จิตรกรรม

สําเร็จ
การศึกษาจาก

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2534 300 300 300 300

2528

2534
2523

3.2.3 อาจารยพิเศษ
รหัส

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

31014 01924399 รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา ชูครุวงศ

E.d.D.

3800200006701

ศป.ม.

หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร
นวัฒกรรมการออกแบบ

อาจารย

ชื่อ –สกุล

นายยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร

สําเร็จการศึกษาจาก
West Virginia University
United States of America
มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น หลักสูตร
ไดกํา หนดรายวิชาสหกิจศึ กษา ซึ่งจะจัด อยูในกลุมวิชาเอกเลือก แตในทางปฏิ บัติแลวมีความต องการให
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาธุรกิจโดยใชทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีมา
เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3(ภาคฤดูรอน) หรือ ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3(ภาคฤดูรอน)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาตองทําโครงงานศิลปนิพนธ โดยแบงเปน 2 สวนดังนี้
1. โครงงานศิลปนิพนธในงานเครื่องโลหะ
2. โครงงานศิลปนิพนธในงานรูปพรรณอัญมณี
และนักศึกษาจะตองจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธผลงานในการทําโครงงานศิลปนิพนธกอนจบการศึกษา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
กําหนดโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชาเพื่อคนควาคลี่คลายหาแนวทางการแกปญหา
ดวยตนเอง ประกอบไปดวยภาคผลงานศิลปกรรมตามสาขาวิชาภาคเอกสารการสร างสรรค ผลงานตาม
ระเบียบปฏิบัติของการทําศิลปนิพนธโดยเฉพาะและการจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานขึ้นรูปงานเครื่องโลหะและรู ปพรรณอัญมณี มีความเชี่ยวชาญในการใช
ทักษะ ความสามารถตามสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ในการทําโครงงานศิลปนิพนธตาม
โครงงานที่ไดนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และไดรับการอนุมัตใิ หผานการนําเสนองานในรูปแบบเอกสาร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปการศึกษาที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี การกําหนดชั่ วโมงการใหคํา ปรึ กษา จัดทํา บัน ทึกการใหคํ าปรึ กษา ใหขอมูลข าวสารเกี่ย วกับ
โครงงานทางเว็บไซด E-mail และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโครงงานและการทํางาน
โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทําขึ้นรูปเปนชิ้นงานได และการจัดสอบมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร
การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ดานภาวะผูนํา และความ
(1) กําหนดใหมีรายวิชา ซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวน
ตนเอง
รวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
(2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
(3) มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
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คุณลักษณะพิเศษ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบของศาสตรที่ศึกษาตอ
บุคคลองคกรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมเปนพื้ นฐานที่สํา คัญของมนุษยทุกคนและทุกวิช าชี พ หากบุคคลใดหรื อ
วิชาชีพใดไมมีจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและวิชาชีพนั้น ๆ ที่
ยิ่งกวานั้นก็คือ การขาดจริย ธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตอีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากวิกฤตศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงปจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพ
ครู แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเปนตน จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี
และไมสามารถสรางแพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่ดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัย
และความประพฤติที่ไมดี นักศึกษาก็เชนเดียวกันจําเปนอยางยิ่งตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อใหสามารถ
ดํา รงตนไดอยางเหมาะสม ใชชีวิตรวมกับผูอื่น ในสั งคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม เปนการชวยจรรโลงสังคมใหนาอยูมากยิ่งขึ้น อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจึงตองพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมพรอมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม อาจารยตองมีคุณสมบัติของความเปนอาจารย ประพฤติตนเปนแบบอยาง มีคุณธรรม
จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว ดังนี้
1. มีวินัย ซื่อสัตย ตอตนเองและสังคม
2. มีความเสียสละ เพื่อประโยชนของสังคมและสวนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการคิดวิเ คราะห ตัดสินใจ และแกปญหาได
อยางมีเหตุมีผล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม
5. รับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ยังต องมีการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุมรายวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษา ผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งการวัดมาตรฐานไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมของนักศึกษาตามที่กําหนดให เชน
การทํากิจกรรมกลุมรวมกับบุคคลอื่น เปนตน
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตรมีการปลูกฝงใหนักศึกษาเรียนรูระเบียบวินัย มีหลักใน
การประพฤติปฏิบัติ มุงเนนใหมีความเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม มีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและ
สังคม นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบีย บวินัยขั้นพื้นฐาน เชน การเขาเรียนตามเวลาที่กําหนด การทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนสมาชิกของกลุมที่ดีสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ของตนเอง การยอมรับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของบุคคลอื่น มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและ
บุคคลอื่น ไมทําการทุจริตในการสอบ ไมทําการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยปราศจากการ
อางอิง ดังนั้น อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาใหมีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาที่สอน รวมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี อาจารยอาจมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การประกาศเกียรติคุณยกยองนักศึกษาที่ทําความดี มีความเสียสละ และ
สรางคุณประโยชนแกสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวินัยและความพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ในระยะเวลาที่กําหนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรู ดานความรู
นักศึกษาตองมีความรู ในสาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
1. สามารถนําความรูในวิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับศาสตรที่เกี่ยวของได
2. มีความรอบรู ใฝรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรียน
รูตลอดชีวิต
3. มีความรูที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา

มคอ.2

62
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และเนนหลักการทางทฤษฎี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใชวิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบตั้ง
คําถาม การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา การแนะนําใหบทเรียนชั้นปแรกผสมผสานกับการ
เนนย้ําในชั้นปที่สูงขึ้น เปนตน นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน เชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูที่หลากหลายเปนการ
ตอยอดจากองคความรูเดิม
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในดานตาง ๆ เชน
1. การทดสอบยอย
2. การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรียนรูของนักศึกษา/โครงการ/อื่น ๆ ที่นักศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ
และสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดใน
การแกปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค โดยคํานึงความรูจากภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ ดังนั้นอาจารยผูสอนตองเนนใหนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปน และหา
แนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อให
เกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเปนระบบ
2. สามารถสื บ ค น ตี ค วาม ประเมิ น วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช ใ นการ
แกปญหาอยางเหมาะสมและสรางสรรค
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดในชั้นเรียน เชน การมอบหมายงาน ใหคิดวิเคราะหแกไข
ปญหา การตั้งคําถาม การใหขอมูลปอนกลับ การมีสวนรวมในชั้นเรียน หรือการสอบประจํารายวิชาใน
แตละภาคการศึกษา เปนตน
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
1. กรณีศึกษา
2. สอนแบบตั้งคําถาม และอาจารยใหขอมูลปอนกลับ
3. มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็น โดยใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหในองคความรูใหมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสูบทเรียนใหม
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามความเปนจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน แบบฝกหัด รายงานการ
วิเคราะหแกไขปญหา ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา การ
ใชภาษาในเอกสารรายงาน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรือการใชแบบทดสอบ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รของศึ ก ษาทั่ ว ไปคณะศิ ล ปศาสตร เ ป น การศึ ก ษาในลั ก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูอย างกวางขวาง และสามารถนํา ไปประยุกตใชในการ
ดํา รงชีวิต เชน มีสวนตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา เรียนรูจักการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม อาจารยผูสอนจึงตองสอดแทรกความรู
ทั้งดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ ความเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี รูจัก
หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผูศึกษาจะไดรับ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ และทักษะการอยูรวมกันในสังคม
2. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. มีทักษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวิต
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2.4.2 กลยุท ธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช ในการสอนที่ มีการกํา หนดกิจ กรรมที่มีการทํา งานเปนทีม การทํา งานที่ ตองอาศั ย ความ
รวมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย หรือตองคนควาหาขอมูลจากบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและสวนรวม การมีมนุษยสัมพันธ การมีบทบาทของผูนําและบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน กลยุทธในการสอนใชหลัก ดังนี้
1. มอบหมายงานกลุม
2. จัดใหมีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานใหนักศึกษาอานบทเรียนลวงหนาแลวนํามาถายทอด
ใหเพื่อนฟงในชั้นเรียน
4. จัดใหมีภาคปฏิบัติในรายวิชา
5. การแนะนําหรือใหบทเรียนในชั้นปแรกที่เนนย้ําในชั้นปที่สูงขึ้น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน การสอบปฏิบตั ิ หรือนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมกิจกรรม เปนตน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทํ าความเข าใจในประเด็ นปญหา สามารถเลือกและประยุกต ใช
เทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสาร
อยางสม่ําเสมอ สามารถใชภาษาในการสื่อสาร การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณปจจุบัน
3. สามารถคิด วิเคราะห ตีความ จําแนกขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจ
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหหรือ
สังเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาตอนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจมีการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห จ าก
สถานการณตาง ๆ และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม โดยพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิควิธี การ
ประยุกตใชทฤษฎีที่หลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสรางองคความรูเ พื่อพัฒนาองคความรูเดิมให
ทันสมัยยิ่งขึ้นตอไป กลยุทธที่ใช เชน
1. การใชสื่อเคลื่อนไหว
2. การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุม
3. การจัดใหมีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนองานกลุม
2.5.3 กลยุท ธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน หรือการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตรและสถิติศาสตรที่เกี่ยวของ
2. ประเมินจากความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปลา
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิบายขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน เปนตน
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่หรือสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม
3.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. การสรางปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมโดยเนนเรื่องการเขา
ชั้นเรียน และแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยฝกใหมีการทํางานเปนกลุมและเปนสมาชิกกลุมที่ดี
3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
3.1.3. กลยุทธการประเมินผลเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. การเขาชั้นเรียน การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย
2. การมีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอสังคม
3. การสังเกตพฤติกรรม ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3.2 ดานความรู
3.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธกี ารเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เนื้อหาวิชาปฏิบัติงาน
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2. มีความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ งานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3. อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีและใชเครื่องมือ
อยางเหมาะสม
4. เขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีที่มีในการทํางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
5. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการปฏิบัติงานจริงอยางถูกตอง
3.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนการเรียนรูดานความรู
1. บรรยายการอภิปรายในชั้นเรียนและหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติงาน
2. สาธิตและนักศึกษาฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติงาน
3. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
4. มีการเสนอโครงการสวนบุคคลเพื่อหาปญหาการออกแบบและการผลิตวิชาเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
3.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. วิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
3. ประเมินจากผลการฝกงาน
4. ประเมินจากโครงการหรือหอศิลปนิพนธที่นําเสนอ
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3.3ทักษะทางปญญา
3.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. คิดอยางเปนระบบ เขาใจที่มาของแนวความคิดในการทํางาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2. ประเมินสถานการณปจจุบันเพื่อใชในการออกแบบอยางสรางสรรคผลงาน
3. รวบรวม สรุปประเด็นปญหาความตองการในปจจุบนั ของตลาด
3.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. นักศึกษาออกแบบและนําเสนอตามความสนใจในหัวของานที่กําหนด
2. นักศึกษาอภิปรายกลุมบุคคล ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน
3. ปฏิบัติงานและขอเสนอแนะประยุกตความรูและทักษะแกไขปญหางานโลหะรูปพรรณ
อัญมณีไดอยางเหมาะสม
3.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. การนําเสนอแบบตามแนวความคิดอยางมีระบบ
2. การปฏิบัติงานถูกตองตามขั้นตอน
3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะ
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานอยางเหมาะสม
3. พัฒนาการเรียนรูของตนเองและทางวิชาชีพ
3.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. อภิปรายโครงงานปฏิบัติแตละกลุมรวมกัน
2. ใหคําแนะนําการเลือกรายวิชาแกนักศึกษาสําหรับการเรียนหมวดวิชาศึกษา
3. การกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมและแกปญหากลุม
3.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. พฤติกรรมและการทํากิจกรรมในหองเรียน
2. การตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางความคิดกับผลงานปฏิบัติจริง
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. ทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันกับการทํางานโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2. การคนควาความรูเพิ่มเติม โดยสืบคนจากอินเตอรเน็ต
3. การนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
3.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. บรรยาย อภิปราย และสาธิตในชั้นเรียน
2. ใชอุปกรณและเครื่องมือในการทํางานโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3. บํารุงรักษาเครื่องมืออยางถูกตอง
3.5.3. กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
2. ประเมินจากความสามารถในอธิบาย ถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆอยางถูกตอง
3. ประเมินจากผลการทดสอบในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 ผลการเรียนรูดานการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1.สามารถใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ งานวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีไดอยาง
ถูกตองอยางปลอดภัย
2. สามารถออกแบบและสรางสรรคผลงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3. มีทักษะในการแกไขปญหาดานรูปแบบหรือการพัฒนาผลงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
4. มีความสามารถวิเคราะหหรือควบคุมคุณภาพของผลงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
5. สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรอยางถูกวิธี
3.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. บรรยาย สาธิตวิธีการปฏิบัติงาน
2. ดูแล ใหคําแนะนําขณะนักศึกษาฝกปฏิบัติ
3. จัดใหมีการศึกษานอกเวลาหรือการศึกษาดูงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. กระบวนการทํางานปฏิบัติจริงถูกตองตามขั้นตอน
2. ผลงานสําเร็จรูปที่มีคุณภาพ
3. ความประหยัด ถูกตอง ปลอดภัย เสร็จตามกําหนด
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สํ าคัญของมนุษ ยทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรื อ
วิชาชีพใดไมมีจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและวิชาชีพนั้น ๆ ที่
ยิ่งกวานั้นก็คือ การขาดจริย ธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตอีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากวิกฤตศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงปจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพ
ครู แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเปนตน จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี
และไมสามารถสรางแพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่ดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัย
และความประพฤติที่ไมดี นักศึกษาก็เชนเดียวกันจําเปนอยางยิ่งตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อใหสามารถ
ดํา รงตนไดอยางเหมาะสม ใชชีวิตรวมกับผูอื่น ในสั งคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม เปนการชวยจรรโลงสังคมใหนาอยูมากยิ่งขึ้น อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจึงตองพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมพรอมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม อาจารยตองมีคุณสมบัติของความเปนอาจารย ประพฤติตนเปนแบบอยาง มีคุณธรรม
จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว ดังนี้
1. มีวินัย ซื่อสัตย ตอตนเองและสังคม
2. มีความเสียสละ เพื่อประโยชนของสังคมและสวนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาได
อยางมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒ นธรรมไทย เขา ใจวัฒ นธรรมนานาชาติ สามารถดํ าเนิ นชีวิ ต ในสั งคมได อย า ง
เหมาะสม
5. รับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ยังตองมีการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุมรายวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษา ผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งการวัดมาตรฐานไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมของนักศึกษาตามที่กําหนดให เชน
การทํากิจกรรมกลุมรวมกับบุคคลอื่น เปนตน
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ดานที่ 2 ความรู
นักศึกษาตองมีความรู ในสาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
1. สามารถนําความรูในวิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับศาสตรที่เกี่ยวของได
2. มีความรอบรู ใฝรูเพื่อใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรียน
รูตลอดชีวิต
3. มีความรูที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ
และสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดใน
การแกปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค โดยคํานึงความรูจากภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ ดังนั้นอาจารยผูสอนตองเนนใหนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปน และหา
แนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อให
เกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเปนระบบ
2.สามารถสืบคน ตีความ ประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อใชในการแกปญหา
อยางเหมาะสมและสรางสรรค
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดในชั้นเรียน เชน การมอบหมายงาน ใหคิดวิเคราะห
แกไขปญหา การตั้งคําถาม การใหขอมูลปอนกลับ การมีสวนรวมในชั้นเรียน หรือการสอบประจํารายวิชา
ในแตละภาคการศึกษา เปนตน

มคอ.2

72
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลั กสู ตรของศึ ก ษาทั่ ว ไปคณะศิ ลปศาสตร เ ป น การศึ ก ษาในลักษณะแบบบูร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูอย างกวางขวาง และสามารถนํา ไปประยุกตใชในการ
ดํา รงชีวิต เชน มีสวนตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา เรียนรูจักการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม อาจารยผูสอนจึงตองสอดแทรกความรู
ทั้งดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ ความเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี รูจัก
หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผูศึกษาจะไดรับ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ และทักษะการอยูรวมกันในสังคม
2. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. มีทักษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวิต
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสาร
อยางสม่ําเสมอ สามารถใชภาษาในการสื่อสาร การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณปจจุบัน
3. สามารถคิด วิเคราะห ตีความ จําแนกขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจ
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหหรือ
สังเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาตอนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจมีการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่หรือสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ดานที่ 2 ความรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เนื้อหาวิชาปฏิบัติงาน
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2. มีความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ งานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3. อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีและใชเครื่องมือ
อยางเหมาะสม
4. เขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีที่มีในการทํางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
5. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการปฏิบัติงานจริงอยางถูกตอง
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางเปนระบบ เขาใจที่มาของแนวความคิดในการทํางาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอน
2. ประเมินสถานการณปจจุบันเพื่อใชในการออกแบบอยางสรางสรรคผลงาน
3. รวบรวม สรุปประเด็นปญหาความตองการในปจจุบันของตลาด
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานอยางเหมาะสม
3. พัฒนาการเรียนรูของตนเองและทางวิชาชีพ
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันกับการทํางานโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
2. การคนควาความรูเพิ่มเติม โดยสืบคนจากอินเตอรเน็ต
3. การนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
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ดานที่ 6 ทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
1. สามารถใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ งานวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีไดอยาง
ถูกตองอยางปลอดภัย
2. สามารถออกแบบและสรางสรรคผลงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
3. มีทักษะในการแกไขปญหาดานรูปแบบหรือการพัฒนาผลงานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
4. มีความสามารถวิเคราะหหรือควบคุมคุณภาพของผลงานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
5. สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรอยางถูกวิธี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะชาง
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรรณอัญมณี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

HUM 1001
HUM 1002
HUM 1007
SOC 1004
SOC 1005
SOC 1008
SOC 1017

การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
จิตวิทยาทั่วไป
พื้นฐานอารยธรรมไทย
มนุษยสัมพันธ
สังคมกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กฎหมายการคา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

THA 1001
THA 1003
ENL 1001
ENL 1002
ENL 2003
ENL 2006
ENL 2007
ENL 2008
SCI 1003
SCI 1012
SCI 1014

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
สนทนาภาษาอังกฤษ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เคมีในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

MTH 1015
MTH 1020
PED 1027
REC 1001

อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
ลีลาศ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะชาง
สาขาวิชาเครื่องโหละและรูปพรรณอัญมณี
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1

2

3

1

2 3 4 5

1

2

3

1

2

ART 1101 วาดเสน

●

●



●

●



●





●



ART 1102 องคประกอบศิลปะ



●



●

●



●



●



●



ART 1103 กายวิภาค



●





●





●

ART 1105 ประวัติและแบบอยางศิลปะ

●

●



●

●

ART 2106 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย

●

●



●

●

ART 3107 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ

●

●



●






1

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

2

3

1

●



●

2

3

4

5



●





●





●





●



●



●





●

●





●



●





●

●



●

●

●



●



●







3

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3





รายวิชา

1

2

MEJ 1222 ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

●

MEJ 1223 อัญมณีศาสตร

3

1

2 3 4 5

1

2





●



●



●







●

●





MEJ 1224 เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
MEJ 1225 เครือ่ งประดับและรูปพรรณอัญมณีพื้นฐาน

●



●







●







●





●





●



●

MEJ 1226 เครืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1

●



●

●





●



MEJ 2227 การเจียระไน
MEJ 2228 เครื่องถม 1
MEJ 2229 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี การ
ขึ้นรูป-การฉลุ
MEJ 2230 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
สลักดุน 2
MEJ 3231 การออกแบบเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี

●





●

●



●





●

   
●   

●





3

●



●

●



●







●

●

●

●





●



●

●





●



●




●










●



●

●



●





●



●





●



●





●





●





●





●



●

●









●

● 



●



●





●

● 



●



●





● 

●



 



●

●



1

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

2

●

3

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ







1

2

3

●

4

5



●



●

●
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1
MEJ 3232 เครื่องถม 2
MEJ 3233 การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
MEJ 3234 การประดับอัญมณี
MEJ 3235 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
เครื่องเงิน -ทอง
MEJ 3236 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ตนแบบ-การหลอ
MEJ 4237 การคนควาวิจัยเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี

●

2


ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1

2 3 4 5

1

2

3

1

2

3

1

2



●

●   

●





●



●

●

●

●





●





●





●



●





●



●



●











●


●



●

●



   
●    ●

●



●

   

●





●

●



●

  

●





●



●





● 

●



●



MEJ 4238 เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
MEJ 4239 การแกะแมพิมพตนแบบ
MEJ 4240 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี งาน
สรางสรรค
MEJ 4241 โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณ
อัญมณี

●



  ● 

●

●



●

  

●

●



●

 

●







●

●

MEJ 4242 ศิลปนิพนธ
MEJ 3313 การเตรียมการฝกงาน
MEJ 3314 การฝกงาน

●









  ●

●



●





●

   

●



●





●

   ●



●

●





1

2

3

●

●



●
●









●
●

●







●

●













●



●



●



●

●



●

●



●



●





●



●





●

●









●
●

●

3

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

●



●

4

●





5








●

●



●



●

●





●

●



●

●

●
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

●



รายวิชา

1
MEJ 4303 สัมมนางานเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
MEJ 3315 การเตรียมสหกิจศึกษา
MEJ 4316 สหกิจศึกษา
MEJ 3317 การเขียนและการออกแบบลวดลาย
MEJ 3318 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับ
MEJ 3319 ออกแบบสรางสรรค
MEJ 3320 การจัดนิทรรศการ
MEJ 3321 คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
MEJ 3322 บรรจุภัณฑเครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี
ART 4324 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจ
ใหม

2

●

3

1

2 3 4 5

1

2





●

●



3

3

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

2

3

1



●

●

2

3

4

5



●





●

●   

●







●





●



●

●





●

●

●

●

●

● ●

●

●





●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●























●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึ กษาในแต ละรายวิช าใหกํา หนดเปนระดั บคะแนนต างๆ ซึ่ งมีค าระดับ
คะแนนต อ หน ว ยกิต และผลการศึ กษา โดยเป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร วาดวยเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.1.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการที่
สาขาวิชาแตงตั้งกอนประกาศผลสอบ
2.1.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบจากรายงานวิชาในขอ 2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดไวในหลักสูตร ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม
ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไมมีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุดทายได
คาระดับคะแนน F หรือ I หรือ W หรือ U จึงถือวาเรียนจบหลักสูตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร ว า ด ว ยเกณฑ ก ารวัด และประเมิน ผลการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคนตองผานการ
อบรมภายใน 1 ป ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสาขาวิชา โดยใหเขาใจ
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยง
เพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม โดยเนื้อหาของการจัดการฝกอบรมปฐมนิเทศอาจารยใหมที่มี
โปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
สวนที่ 1
1.2.1 บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
1.2.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตาง ๆ
1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาวิชา
สวนที่ 2
1.3 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สาขาวิชาตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.4 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
ผูบริหาร และผูเรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป โดย
เนนที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (TVQ : Thai Vocational
Qualifications) ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ
2.1.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลทีทันสมัยทั้งในหองเรียนและใน
คลินิกวิชาการ และคลินิกอาชีพของสาขาวิชาที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารยพี่เลี้ยง (Mentor) ใหแกอาจารยใหม
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน
2.1.7 กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน
2.1.8 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาความรู และ
เผยแพรความรูสูชุมชนตามโครงการคลินิกวิชาการ และคลินิกอาชีพของสาขาวิชา
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อหลักพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู
กับการมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรหางบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของสาขาวิชา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยมี
สวนเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2.2.6 รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในสาขาวิชา หรือภายนอกสาขาวิชา และตีพิมพผลงาน
2.2.7 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของสาขาวิชา
2.2.8 ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
2.2.9 สงเสริมใหอาจารยในสาขาวิชาพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการศึกษา โดยสงเสริมใหศึกษาตอใน
สาขาที่เกี่ยวของ
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2.2.10 จัดหาทุนการศึกษาใหแกอาจารยในสาขาวิชาในการศึกษาตอเพื่อพัฒนาคุณวุฒิทางวิชา
การศึกษา ตามขอ 2.2.9
2.2.11 จัดทําโครงการคลินิกอาชีพและกําหนดใหเปนนโยบายของสาขาวิชาในการสงเสริมการ
รับรองมาตรฐานในระดับคุณวุฒิทางวิชาชีพ (Levels of Qualification and the definitions) ที่แบงออกเปน 5
ระดับคือ
TVQ 1 อาชีพงานซึ่งใชทักษะระหวางทักษะพื้นฐานและทักษะปานกลาง (Oprative / Semiskilled) หมายถึง สมรรถนะในการปฏิบัติงานในขอบเขตของงานหลากหลาย ซึ่งสวนใหญอาจเปนงาน
ประจําและคาดคะเนได
TVQ 2 อาชีพงานซึ่งใชทักษะระหวางทักษะปานกลางและระดับฝมือเฉพาะทาง (Semaiskilled/Specialized skilled Craftsman) หมายถึง สมรรถนะในขอบเขตสําคัญของงานหลากหลายที่ปฏิบัติ
ในบริบทตาง ๆ บางงานมีความซับซอนและไมเปนงานประจํามีความรับผิดชอบและความเปนอิสระสวนตัว
บาง อาจตองทํางานรวมกับผูอื่น โดยเปนสมาชิกกลุมหรือคณะไดเสมอ
TVQ 3 อาชีพงานระดับฝมือ/ระดับเทคนิค/ระดับหัวหนางาน/ผูประกอบวิชาชีพ
(Craftsman/Supervisor/Professional) หมายถึง สมรรถนะในขอบเขตทั่วไปของงานหลากหลายที่ปฏิบัติ
ในบริบทตาง ๆ ที่กวางขวาง ซึ่งสวนใหญมีความซับซอนและไมเปนงานประจํา มีความรับผิดชอบและความ
เปนอิสระมากพอสมควรและมักตองควบคุมหรือแนะนําผูอื่น
TVQ 4 อาชีพจัดการทางเทคนิค/การจัดการ/ผูประกอบวิชาชีพ (Management/ Professional)
หมายถึง สมรรถนะในขอบเขตกวางทั่วไปของงานซึ่งมีความซับซอน ใชเทคนิคหรือความชํานาญเฉพาะที่
ปฏิบัติงานในบริบทตาง ๆ ที่กวางขวางดวยความรับผิดชอบและความเปนอิสระสวนตัวในระดับสูง มักตอง
รับผิดชอบในการทํางานของผูอื่นและการจัดสรรทรัพยากร
TVQ 5 อาชีพที่ควบคุมโดยสมาคมวิชาชีพ/ระดับบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ/ระดับอาวุโส
(Management2Professional) หมายถึง สมรรถนะซึ่งเกี่ยวกับการประยุกตหลักการพื้นฐานและเทคนิคที่
ซับซอนในขอบเขตสําคัญทั่วทุกบริบทและมักเปนบริบทที่ไมสามารถคาดคะเนได มีความเปนอิสระสวนตัว
ในระดับสูงมากและมีความรับผิดชอบการทํางานของผูอื่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เห็นไดอยางชัดเจน
เชนเดียวกับภาระรับผิดชอบสวนตัวในการวิเคราะหและวินิจฉัยปญหา การออกแบบ การวางแผน การจัดการ
และการประเมินผล
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 สาขาวิชาประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
1.3 มีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.4 มีระบบการรายงานขอมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และขอมูลอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.5 มีการประเมินผลอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา และรายงานการประเมินเพื่อนําผล
การประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และดําเนินการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย
1.7 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป
1.8 นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในแตละรายวิชาจะตองเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
เพื่อประเมินผลระดับขั้น
1.9 แต ง ตั้ ง กรรมการภายนอกทบทวน และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ติ ด ตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยอาจารย
และนักศึกษาสามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ ใฝรู
มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ
ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพมาตรฐาน

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักเกณฑของ สกอ.

1. หลักสูตรทีส่ ามารถอางอิงกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑของ สกอ.

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลา
5 ป

2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาค
ปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มีแนวทาง ใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดวยตนเอง

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง

3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา ประวัติ
อาจารย คุณวุฒิประสบการณ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวย
อาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทุก ๆ ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
และคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลเชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุน
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตนักศึกษา
2.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและ
เกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษา 1 : 10
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1สาขาวิชามีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางของวิทยาลัยเพาะชาง ที่มีหนังสือดานงานศิลปะ งานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี และ
ฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับสาขาก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.2.2 สาขาวิชาไดจัดทําเอกสาร และหนังสือประกอบการเรียน การสอนตามรายวิชาชีพของ
สาขาวิชาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน และคุณภาพใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของ
รายวิชาชีพตาง ๆ ของสาขาวิชา
2.2.3 สาขาวิชาไดมีความพรอมในดานวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ที่ใชในหองปฏิบัติการของ
สาขา ดังมีรายละเอียดดังนี้
อุปกรณการเรียนการสอนใชของสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะชาง เครื่องมือ
เครื่องจักรที่อยู
1. ชุดเครื่องเหวี่ยง
1 เครื่อง
2. เครื่องดูดอากาศ
1 เครื่อง
3. เครือ่ งอบเทียน
1 เครื่อง
4. เตาเผาพิมพ
1 เครื่อง
5. เครื่องฉีดปูน
1 ชุด
6. ปมลม
3 เครื่อง
7. เครื่องฉีดเทียน
3 เครื่อง
8. เครื่องอัดพิมพยาง
3 เครื่อง
9. ชุดแก็สหลอมโลหะ
1 ชุด
10. เครื่องรีดมือ
1 เครื่อง
11. เครื่องไฟฟา
2 เครื่อง
12. มาชักลอก
1 เครื่อง
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13. เครื่องเจียร
4 เครื่อง
14. เครื่องตัดโลหะ
1 เครื่อง
15. เครื่องพับโลหะ
1 เครื่อง
16. สวานเจาะแบบแทน
1 เครื่อง
17. เครื่องเจียรสายออน
26 ชุด
18. ทั่งขึ้นรูป
2 ตัว
19. โตะชางทอง
24 ชุด
20. ชุดขึ้นรูปดวยมือ
10 ชุด
21. ขดวาย
2 ตัว
22. เตาหลอมไฟฟา
1 ตัว
23. สวานเจาะมือ
2 ตัว
24. อางน้ํากรด
2 ชุด
25. หองปฏิบัติการสอน
2 หอง
26. เครื่องผสมปูน
1 เครื่อง
27. เครื่องขัดดูดฝุน
1 เครื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไวคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย ในสวนของสาขาจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และสาขาจําตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง
มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายถอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.3.2 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
2.3.3 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
2.3.4 ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
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2.4 การประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา และความตองการใชสื่อของอาจารยและ
ผูเรียน
2.4.2 มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศน-อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยัง
ตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยและผูเรียน
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของสาขาวิชา และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
2.4.4 คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวาง
แผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญ
มณี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน
คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.5 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย : ดําเนินการเพื่อพัฒนาอาจารย ไดแก
3.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เชน อาจารยพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศก อบรมการสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา หรือการสัมมนา ไมนอยกวาป
การศึกษาละ 1 ครั้ง
3.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น เชน การศึกษาดูงาน การขอตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษาตอ
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3.3. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3.1 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
บัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตอง
ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกส
กําหนด
3.3.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3.3.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
3.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.4.1สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณืตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารย
พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน ทั้งรายวิชาหรือ
บางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือผูชํานาญการพิเศษทางดานวิชาชีพ รวมถึงอาจารยพิเศษที่มี
วุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
3.4.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.4.3 กลุมวิชาโดยหัวหนากลุมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรง
ความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.4.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.4.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.4.6 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
3.4.7 สําหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติใหกลุมวิชาขอจางไดเฉพาะรายวิชาที่ผูเรียนเกินกวา
อัตราสวน นักศึกษา : อาจารย 8 : 1 และจะจางไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนอาจารยที่สอนในรายวิชานั้น
3.4.8 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติตองเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของสาขาวิชากําหนด
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี และมี ค วามรู ด า นงานเครื่ อ งโลหะและ
รูปพรรณอัญมณี หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยางนอย
คนละ 6 ชั่วโมงตอป กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจัย นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจยั แลว
ยังตองทําวิจัยรวมกับคณาจารยดวย
4.2.2 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.3 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมเปนแผนประจําป เพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 สาขาวิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
5.1.2 สาขาวิชาแตงตั้งอาจารยประจําชั้นทุกชั้นป
5.1.3 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่พรอมจะใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนักศึกษาโดยมีการ
พบนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเปนอยางนอย
5.1.4 มีแฟมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและความกาวหนาของ
นักศึกษา
5.1.5 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะเปนที่ปรึกษาใหอาจารยและนักศึกษาที่มีปญหาเกินกวา
ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
5.1.6 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางาน และในเว็บไซดของสาขาวิชา
5.1.7 นักศึกษาจะไดรับคําแนะนําใหเตรียมแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นักศึ กษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกับ ผลการประเมิ นในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่ นคํ า ร องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละวิชาได ทั้งนี้เปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
X
X
X
X
X
ดําเนินงานหลักสูตา
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
X
X
X
X
X
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
X
X
X
X
X
4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละภาคการสึกษาให
ครบทุกวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตอบ
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
X
X
X
X
X
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
X
X
X
X
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอ
ป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีคุณภาพหลักสูตร นอยเฉลี่ยไมกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปท5ี่

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)

1-5

X
1-5

1-5

1-5

1-5

หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตั วผูเรีย นโดยอาจารยผู สอนจะตองประเมินผู เรีย นในทุก ๆ หัวขอวามีค วามเข าใจ
หรือไมโดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถนําใหผูเรียนเขาใจได ก็
จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา สงตรงตออาจารย และหัวหนาสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงตอไป
1.2.2 สาขาวิชารวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาใหสอดคลอง และปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณของ
สาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และจาก
ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอาจารย
นิเทศสามารถประเมิน โดยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคลได
ดําเนินการจัดประชุมกอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา เพื่อทําการประเมินหลักสูตร
ดําเนินการประเมินจากกลุมศิษยเกาโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
2.2.1 ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงานหรือใชวิธกี ารสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
2.2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ
ใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 12 ขอแรก
มีการดําเนินการครบทุกขอ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัช นีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 3 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต
ละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ภาคผนวก ข
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร เรื่ อง เกณฑ ก ารวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ค
แบบรายงานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรพรอมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณสอน
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

มคอ.2

97
ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
กลุมวิชา
กลุมวิชาชีพเลือก

MEJ 3313
MEJ 3314
MEJ 3315
MEJ 4303
MEJ 4316
ART 4324

รหัสวิชาและชื่อวิชา
การเตรียมการฝกงาน
Preparation On The Job Training
การฝกงาน
On The Job Training
การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
สัมมนางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Metalwork and Jewelry Seminar
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
Entrepreneurship for New Venture Creation
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553)
1.ชื่อหลักสูตร

2.ชื่อปริญญา

3.หนวยงานรับผิดชอบ

4.คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ศิลปบัณฑิต (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
Bachelor of Fine Arts(Metalwork and Jewelry)
ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
B.F.A. (Art and Metalwork and Jewelry )
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.6 หรือเทียบเทา หรือหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
Bachelor of Fine Arts(Metalwork and Jewelry)
ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
B.F.A. (Art and Metalwork and Jewelry )
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาสายศิลปกรรม ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
2.2.2 การคั ด เลื อ กผู เ ข า ศึ ก ษาตามระเบี ย บการ
คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ ศึ ก ษ า ต อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลรั ตนโกสิน ทร
และ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด
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หัวขอ
5.โครงสรางหลักสูตร

5.รายวิชา

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

โครงสรางหลักสูตร
รวม 138 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
รวม 132 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
34 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หนวยกิต 1.5กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
14 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
66 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
64 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
18 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
19 หนวยกิต
2.3.1
แผนการศึ
ก
ษา
(ฝ
ก
งาน)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาการฝกงาน
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป 12 หนวยกิต
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุมวิชาสหกิจศึกษา
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป 12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
ART 1101 วาดเสน
ART 1101 วาดเสน
ART 1102 องคประกอบศิลปะ
ART 1102 องคประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 1105 ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 2106 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
ART 3107 สุนทรียศาสตรและศิลปะวิจารณ
2.2. กลุมวิชาชีพบังคับ 66 หนวยกิต
2.2. กลุมวิชาชีพบังคับ 64 หนวยกิต
MEJ 1201 ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 1222 ประวัติเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 1202 อัญมณีศาสตร
MEJ 1223 อัญมณีศาสตร
MEJ 1203 เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 1
MEJ 1224 เครื่องประดับและรูปพณอัญมณี 1
MEJ 1204 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
MEJ 1225 เครือ่ งโลหะและรูปพรรณอัญมณี พื้นฐาน
MEJ 1205 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
MEJ 1226 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 1
MEJ 2206 การเจียระไน
MEJ 2227 การเจียระไน
MEJ 2207 เครื่องถม 1
MEJ 2228 เครื่องถม 1
MEJ 2208 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 2229 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
การขึ้นรูป-การฉลุ
การขึ้นรูป-การฉลุ
MEJ 2209 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
MEJ 2230 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี สลักดุน 2
MEJ 3210 การออกแบบเครื่องประดับ
MEJ 3231 การออกแบบเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
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MEJ 3211 เครื่องถม 2
MEJ 3212 การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
MEJ 3213 การประดับอัญมณี
MEJ 3214 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
เครื่องเงิน- ทอง
MEJ 3215 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ตนแบบ-การหลอ
MEJ 4216 การคนควาวิจัยและหลักการออกแบบ
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4217 เครือ่ งประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
MEJ 4218 การแกะแมพิมพตนแบบ
MEJ 4219 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
งานสรางสรรค
MEJ 4220 โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4221 ศิลปนิพนธ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาฝกประสบการณทางวิชาชีพ
MEJ 3301 การฝกงาน
MEJ 4302 สหกิจศึกษา

2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
AAC 1202 เครื่องหนัง
AAC 1203 เครื่องทอยอม
AAC 1204 เครื่องไม
AAC 1205 เครื่องหลอ
AAC 1206 เครื่องไมไผ-หวาย
AAC 1207 เครื่องรัก
AAC 2210 ธุรกิจศิลปะอุตสาหกรรม
AAC 2212 ออกแบบบรรจุภัณฑศิลปหัตถกรรม
AAC 3218 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
MEJ 3232 เครื่องถม 2
MEJ 3233 การชุบเคลือบผิวโลหะและการลงยา
MEJ 3234 การประดับอัญมณี
MEJ 3235 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
เครื่องเงิน- ทอง
MEJ 3236 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ตนแบบ-การหลอ
MEJ 4237 การคนควาวิจัยเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4238 เครื่องประดับและรูปพรรณอัญมณี 2
MEJ 4239 การแกะแมพิมพตนแบบ
MEJ 4240 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
งานสรางสรรค
MEJ 4241 โครงงานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
MEJ 4242 ศิลปนิพนธ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 19 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาการฝกงาน
MEJ 3313 การเตรียมการฝกงาน
MEJ 3314 การฝกงาน
MEJ 4303 สัมมนางานเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
2.3.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
MEJ 3315 การเตรียมสหกิจศึกษา
MEJ 4316 สหกิจศึกษา
2.3.3 กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
MEJ 3317 การเขียนและการออกแบบลวดลาย
MEJ 3318 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับ
MEJ 3319 ออกแบบสรางสรรค
MEJ 3320 การจัดนิทรรศการ
MEJ 3321 คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
MEJ 3322 บรรจุภัณฑเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ART 4324 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
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AAC 3327 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
CER 1203 ประติมากรรม
CER 2303 จิตรกรรม
CER 2309 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีเพื่อการตกแตง
CER 2315 ผลิตภัณฑแกว
MEJ 2303 เทคโนโลยีการสรางแมพิมพและระบบ
การผลิต
MEJ 2304 การเขียนและการออกแบบลวดลาย
MEJ 2305 คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
MEJ 3306 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับ
MEJ 3307 มาตรฐานงานเครื่องโลหะ
และรูปพรรณอัญมณี
MEJ 3308 กลยุทธทางการตลาด
MEJ 3309 ออกแบบสรางสรรค
MEJ 4310 การบริหารการดําเนินงานและการผลิต
MEJ 4311 สัมมนาศิลปะ
MEJ 4312 การจัดนิทรรศการ
ART 4324 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปดสอนในสาขาวิชา
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี แตตองไมซ้ํากับรายวิชา
ในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดให
เรียนโดยไมนับหนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปดสอนใน
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี แตตองไม
ซ้ํากับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย
กิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือ
หัวหนาสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
1. ที่ปรึกษาหลักสูตร
1. รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน
2. ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก
3. อาจารยมงคล ไชยวงศ
4. ดร.อนันต เตียวตอย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1. วาที่ ร.ต.ศรัทธา สินสาธิตสุกุล
2. อาจารยสงา อนุศิลป
3.อาจารยชูศักดิ์ เครือสุวรรณ
4.อาจารยฐิติพันธ จันทรหอม
5.อาจารยวิฑูร ปยศิริพงษ
6.อาจารยธนาทิพย ทิพยวารี
7.อาจารยสุทัน อนุรักษ
8.อาจารยสุธิดา ดงแสนสุข

รองผูอํานวยการฝายวิชาการฯ
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง
วิทยาลัยเพาะชาง

3. ผูทรงคุณวุฒิ
1. อาจารยมนตรี
2. อาจารยมานะ
3. รศ.ดร.กาญจนา
4. ผศ.ดร.จันทรประภา
5. อาจารยฉลอง
6.อาจารยเจตมนต
7.อาจารยอนุรัตน

ผูเชี่ยวชาญพิเศษสาขาเครื่องโลหะ ประเภทเครื่องถม
ผูเชี่ยวชาญพิเศษสาขาเครื่องโลหะ ประเภทสลักดุน
ผูเชี่ยวชาญสาขาอัญมณีศาสตร
Ed.d. (Communication Management)
ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบและตัวเรือนเครื่องประดับ
ผูชํานาญงานดานการออกแบบเครื่องประดับ
ผูเชี่ยวชาญดานงานประดับอัญมณี

จันทพันธ
แกวดี
ชูครุวงศ
ผลชาติ
อาชวางกร
จันทพันธ
เขมานิฎฐาไท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ข
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร เรื่ อง เกณฑ ก ารวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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