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หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครืองปันดินเผา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ชือภาษาไทย
ชือภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
Bachelor of Fine Arts Program in Ceramics

2. ชื อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือย่อภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (เครื องปั*นดินเผา)
ศ.บ. (เครื องปั*นดินเผา)
Bachelor of Fine Arts (Ceramics)
B.F.A. (Ceramics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ รียนตลอดหลักสู ตร
130 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4) ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที 1 / 2556
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั*งที ............/............... เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั*งที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
8. อาชี พทีส ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในทุกฝ่ ายของกระบวนการผลิต
8.2 เจ้าของกิจการเครื องปั* นดินเผา
8.3 ศิลปิ นอิสระ
9. ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
รหัส
3740200459986

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

3101400128947

อาจารย์

ชือ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ว่าทีรต. ศรัทธา สิ นสาธิ ตสกุล

ศม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

เครื องเคลือบดินเผา
เครื องดิน
เครื องปั* นดินเผา

นายชูเกียรติ ศรี สุข

สํ าเร็จการ
ศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา

ปี
พ.ศ.
2547
2535
2528

10. สถานทีจ ัดการเรียนการ
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีมุมมองในด้าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ไทย ยึดรู ปแบบของ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) เป็ นกรอบและ
ปรับตามรู ปแบบของ UNESCO โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม หลักใหญ่ ๆ คือ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ศิ ล ปะ สื อ และงานสร้ างสรรค์แ ละการออกแบบ ซึ งตามขอบเขตนี* วิทยาลัยเพาะช่ างมี จุดเด่ น ที เป็ นข้อ
ได้เปรี ยบเชิ งองค์ความรู ้ ทีสามารถจัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
เพราะวิทยาลัยเพาะช่างมีปรัชญาในการก่อตั*งเชิ งอณุ รักษ์เอกลักษณ์ของชาติอนั เป็ นแบบฉบับทีแทบจะไม่มี
ประเทศใดๆในโลกทีวางรากฐานใว้แต่ตน้ นับเป็ นจุดทีสามารถดึงดูดความสนใจอันเนื องมาจากความเป็ น
เฉพาะตัวควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พตลอด
ถึงการส่ งเสริ มแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสู ตรการศึกษาได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนการใช้หลักสู ตรของสาขาวิชาเครื องปั* นดินเผา มุ่งเน้นถึงความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
เพือนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื องปั*นดินเผาให้สอดคล้องและสนับสนุ นเป้ าหมายทาง
เศรฐกิ จ เนื องมาจากการที สัง คมและวัฒนธรรมนั*น ย่อมมี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ ยงั คงใว้ซึ ง
ขนบธรรมเนี ย มอัน ดี ง ามกระตุ ้น ให้ เกิ ดคุ ณ ค่ า ในตัว ตนศึ ก ษาขนบเดิ ม ของภู มิ ปั ญญาดั*ง เดิ ม มนุ ษ ย์ เพื อ
นํามาใช้เป็ นปรัชญาในการสร้างสรรค์
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เป็ นหน่ วยงานหนึ งทีจัดการศึกษาที
มุ่งมันผลิตบัณฑิตเพือเป็ นช่ างของแผ่นดิ น พัฒนาและอณุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีเป้ าหมายทีจะ
นําจัดการศึกษา งานอนุรักษ์ และสร้างสรรค์วฒั นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเผยแผ่สู่ สากล จึง
จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รเพื อเตรี ย มความพร้ อ มเพื อสร้ า งบัณ ฑิ ต ที มี ค วามรู ้ ความสามารถในงาน
สร้างสรรค์ทีเป็ นมืออาชีพ บนฐานความเข้าใจในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของความเป็ นชาติ
ไทยตลอดจนการนํามาประยุกค์สู่ ความทันสมัย และเพิมศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั*งด้านวิชาชีพและวิชาการตลอดถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม
12.2 ความเกีย วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ จัดการศึ กษาโดยมุ่งพัฒนากําลังคนให้มีคุณสมบัติ
พร้อมทีจะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เป้ าหมายของ
หลักสู ตรเครื องปั* นดิ นเผา ได้นาํ เอาจุ ดแข็งของความเป็ นสกุลช่ างอันเก่าแก่ของวิทยาลัยเพาะช่ าง มาเป็ น
แนวทางสอดประสานกับการพัฒนาให้เติบโตควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้สิงใหม่ของวิวฒั นาการทางเทคโนโลยี
แต่ยงั คงไว้ซึงทักษะการแก่ปัญหาในสถานการทีหลากหลาย ยืดหยุน่ ได้กบั กระบวนการทํางาน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน ทีเปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต ้ องเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอืน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
13.2 รายวิชาทีเ ปิ ดสอนเพือ บริการคณะ / สาขาวิชาอืน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ความรู ้ ทักษะ การแก่ใขสถานการณ์ทาํ งานสู่ ผปู ้ ระกอบการเครื องปั* นดินเผาทียังยืน
1.2 ความสํ าคัญ
สร้ างบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ความเข้าใจสามารถอนุ รักษ์วฒั นธรรม นํางานเครื องปั* นดินเผาพัฒนาให้
เป็ นมืออาชีพ เข้าใจกระบวนการทางความคิดและถ่ายทอดสู่ ระบบการผลิตจริ งทั*งในด้านงานหัตถกรรมและ
แนวทางแห่งนวัตกรรม ของโครงสร้างอุตสาหกรรมให้กา้ วเข้าสู่ ตลาดแรงงานต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพือผลิตบัณฑิต ให้เป็ นนักออกแบบทางเครื องปั*นดินเผา ทีมีความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะด้าน
เครื องปั* นดินเผา สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเครื องปั*นดินเผาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือนําไปสู่ การ
ประกอบอาชีพพึงพาตนเองและให้บริ การแก่สังคม
1.3.2 เพือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู ้ความสามารถ วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนางานเครื องปั* นดินเผา
ตามหลักวิธีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบเครื องปั*นดินเผา รู ้จกั นําเทคโนโลยีมาใช้เพือนําไปสู่ มาตรฐานคุณภาพ
ความเป็ นสากล
1.3.3 เพือผลิตบัณฑิต ให้เป็ นนักออกแบบเครื องปั* นดินเผา ทีมีความพร้อม สามารถนําความรู ้ไป
ประกอบอาชีพด้านการออกแบบเครื องปั*นดินเผาให้ได้ผลสัมฤทธิhตามเป้ าหมาย เพือสนองตอบความต้องการ
ทางสังคม ตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3.4 ปลูกฝังให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจิตสํานึกต่อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลียนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่ งชี
- ปรับปรุ งหลักสูตรเครื องปั* นดินเผา - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ*ืนฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานไม่ตากว่
ํ าที สกอ.กําหนด ทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสมําเสมอ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ
- ปรับปรุ งหลักสูตรเครื องปั* นดินเผา
ให้มีมาตรฐานไม่ตากว่
ํ าที สกอ.กําหนด

- ติดตามความเปลียนแปลงในความต้องการ - รายงานการประเมินความ
ของอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ*ืนฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
ทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสมําเสมอ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึงๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึงเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที 1 (First Semester) เริ มตั*งแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที 2 (Second Semester) เริ มตั*งแต่เดื อนพฤศจิกายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บงั คับ ใช้เวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิมชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที 1
(First Semester)
เริ มตั*งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที 2
(Second Semester)
เริ มตั*งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
(Summer Semester)
เริ มตั*งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหน่ วยกิตการลงทะเบียน
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต
ส่ วนสําหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเรี ยนทีมีหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากข้างต้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสายศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
เนืองจากหลักสู ตรเครื องปั* นดินเผา ประกอบด้วยการศึกษาทีต้องมีองค์ความรู ้ทางด้านศิลปะซึ ง
ผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้และทักษะพื*นฐานทางด้านศิลปะ และส่ วนหนึงจะต้องมีความรู ้ทางด้านเคมีในบาง
รายวิชาทีต้องมีการทดลองวัดถุดิบ แต่สาํ หรับการเลือกรับนักศึกษานั*นไม่สามารถกําหนดให้ผสู ้ มัครมี
คุณสมบัติครบทุกด้านได้ จึงอาจจะทําให้การสอนนั*นมีปัญหาทางด้านพื*นฐานความรู ้ทีแตกต่างกันของ
นักศึกษาแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดวิชาพื*นฐานทางด้านวัสดุเซรามิกและพื*นฐานทางด้านการออกแบบทีจําเป็ นต้องศึกษาไว้ในปี
การศึกษาแรก หรื อสอนเสริ มนอกเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2556
2557
2558
2559
2560
30
30
30
30
30
ชั นปี ที 1
30
30
30
30
ชั นปี ที 2
30
30
30
ชั นปี ที 3
30
30
ชั นปี ที 4
30
60
90
120
150
รวม
30
30
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี*
(1)งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1,700,600
หมวดค่าจ้างประจํา
65,000
(2)งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
150,000
หมวดค่าใช้สอย
159,200
หมวดค่าวัสดุ
100,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000
(3)งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
250,000
รวมทั*งสิ* น
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

1,765,600

429,200

250,000
2,444,800
20,373

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั*นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ระยะเวลาการสํ าเร็จการศึกษา
สําหรับผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....8.....ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน .....6.....ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน......12........ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน......14........ภาคการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื*นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
2.3.1 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

130

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
93
12
62
19

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป 31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
General Psychology
HUM 1007 พื*นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
Society and Environment
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการค้า
Commercial Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัวไป*
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
English for Career
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
English for Everyday Use
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พ*นื ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
MTH 1020
สถิติเบื*องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
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1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน ฐานวิชาชี พ 12 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
ART 1101
วาดเส้น
Drawing
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticism
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 62 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี
CER 1225
ประวัติเครื องปั* นดินเผา
History of Ceramics
CER 1226
ประติมากรรมดินเผา
Ceramics Sculpture
CER 1227
เครื องปั* นดินเผาเบื*องต้น
Introduction of Ceramics
CER 1228
เตาและการเผา
Klin and Firing

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(2-0-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
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CER 1229
CER 2230
CER 2231
CER 2232
CER 2233

CER 2234
CER 2235
CER 3236
CER 3237
CER 3238
CER 3239
CER 3240
CER 3241
CER 4242

การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น
Basic Wheel Throwing
การออกแบบเครื องปั* นดินเผา
Ceramics Design
การคํานวณนํ*าเคลือบ
Glaze Calculation
การทําพิมพ์และการหล่อ 1
Mold Making and Casting 1
เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา
การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ
Ceramics Decoration Techniques
Under Glaze and Over Glaze Painting
ดินและเนื* อดินปั* น
Clay and Bodies
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
Jiggering 1
สี เซรามิก
Ceramics Colour
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 1
Computer Aids for Ceramics Design 1
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
Jiggering 2
การวิจยั ทางศิลปะ
Arts Research
การทําพิมพ์และการหล่อ 2
Mold Making and Casting 2
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 2
Computer Aids for Ceramics Design 2
โครงการศิลปนิพนธ์
Arts Thesis Proporsal

3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)

4(1-9-5)

3(1-6-4)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
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CER 4243
CER 4244

ศิลปะเครื องปั* นดินเผา
Ceramic Arts
ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

4(1-9-5)
6(0-18-6)

2.3. กลุ่มวิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต เลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน หรื อกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
จํานวน 7 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป เมือนับรวมกัน ต้องไม่นอ้ ยกว่า 19 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน 7 หน่ วยกิต
CER 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
1(0-3-1)
Preparation On The Job Training
CER 2302
การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
CER 3303
สัมมนางานเครื องปั* นดินเผา
2(2-0-4)
Ceramics Seminar
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
CER 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
CER 4305
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
2.3.3 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป
CER 2326
เครื องปั* นดินเผาพื*นบ้าน
Folk Pottery
CER 2327
เครื องปั* นดินเผาประยุกต์
Applied Ceramics
CER 2328
รู ปลอกเซรามิก
Ceramics Decal
CER 2329
เครื องปั* นดินเผาสร้างสรรค์
Creative Ceramics

1(0-3-1)
6(0-40-0)

3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)

มคอ.02

15

ART 4324

การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่ *
Entrepreneurship for New Venture Creation
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ

3(2-3-5)

วิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต ให้ เลือกโดย
1. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่ ว ยกิ ต ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นปี การศึ ก ษาที 2 ภาคการศึ ก ษาที 3(ภาคฤดู ร้ อ น) หรื อ ปี การศึ ก ษาที 3
ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)โดยมีเวลาในการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง
2. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนปี การศึกษาที 3 ภาคเรี ยนที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคเรี ยนที 1
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาเครื องปั* นดินเผาแต่ตอ้ งไม่
ซํ*า กับ รายวิช าในแผนการศึ ก ษาของสาขานั*น หรื อนัก ศึ ก ษาอาจเลื อกเรี ย นรายวิช าอื น ๆ ที เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วย
กิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
ART 1101
วาดเส้น
CER 1225
ประวัติเครื องปั* นดินเผา
CER 1226
ประติมากรรมดินเผา
CER 2234
ดินและเนื* อดินปั* น

ภาคการศึกษาที 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103
กายวิภาค
CER 1227
เครื องปั* นดินเผาเบื*องต้น
CER 1228
เตาและการเผา
CER 1229
การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
รวม 16 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
รวม 19 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พ*ืนฐาน
PED 1027
ลีลาศ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
CER 2230
การออกแบบเครื องปั* นดินเผา
CER 2231
การคํานวณนํ*าเคลือบ
CER 2232
การทําพิมพ์และการหล่อ1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที 2
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
MTH 1020
สถิติเบื*องต้น
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
CER 2235
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 22 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 15 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 3
ภาคการศึกษาที 1
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
CER 3236
สี เซรามิก
2(1-3-3)
CER 3237
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 1
2(1-3-3)
CER 2233
เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ 4(1-9-5)
CER 3303
สัมมนางานเครื องปั* นดินเผา
2(2-0-4)
CER 3238
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
4(1-9-5)
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1
3(x-x-x)
รวม 20 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที 2
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
CER 3239
การวิจยั ทางศิลปะ
CER 3240
การทําพิมพ์และการหล่อ 2
CER 3241
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 2
CER 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2

ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)
CER 2302
การฝึ กงาน

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
รวม 13 หน่ วยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 4
ภาคการศึกษาที 1
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
CER 4242
โครงการศิลปนิพนธ์
CER 4243
ศิลปะเครื องปั* นดินเผา
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3

ภาคการศึกษาที 2
CER 4244
ศิลปนิพนธ์
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่

3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต

6(0-18-6)
3(2-3-5)
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
ART 1101
วาดเส้น
CER 1225
ประวัติเครื องปั* นดินเผา
CER 1226
ประติมากรรมดินเผา
CER 2234
ดินและเนื* อดินปั* น

ภาคการศึกษาที 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103
กายวิภาค
CER 1227
เครื องปั* นดินเผาเบื*องต้น
CER 1228
เตาและการเผา
CER 1229
การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
รวม 16 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 22 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พ*ืนฐาน
PED 1027
ลีลาศ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
CER 2230
การออกแบบเครื องปั* นดินเผา
CER 2231
การคํานวณนํ*าเคลือบ
CER 2232
การทําพิมพ์และการหล่อ1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที 2
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
MTH 1020
สถิติเบื*องต้น
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
CER 2235
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 22 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 3
ภาคการศึกษาที 1
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
CER 3236
สี เซรามิก
2(1-3-3)
CER 3237
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 1
2(1-3-3)
CER 2233
เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ 4(1-9-5)
CER 3238
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
4(1-9-5)
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที 2
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
CER 3239
การวิจยั ทางศิลปะ
CER 3240
การทําพิมพ์และการหล่อ 2
CER 3241
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 2
CER 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
CER 4242
โครงการศิลปนิพนธ์
CER 4243
ศิลปะเครื องปั* นดินเผา

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
รวม 16 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 4
ภาคการศึกษาที 1
CER 4305
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที 2
CER 4244
ศิลปนิพนธ์
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3

6(0-40-0)
รวม 6 หน่ วยกิต

6(0-18-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนี*
อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
ปี ทีควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X

X X X X

ปี ทีค วรศึกษา
1 – ปี ที 1
2 – ปี ที 2
ป .ตรี
3 – ปี ที 3
4 – ปี ที 4
5 – ปี ที 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1 – กลุ่มวิชาชีพพืนฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุ่มวิชาปรับพืนฐาน
1 – กลุ่มวิชาบังคับ
2 – กลุ่มวิชาเอก
3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัวโมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนี*
หน่วยกิต
ชัวโมงเรี ยนทฤษฎี
ชัวโมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัวโมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานี* จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิดผลสัมฤทธิh ทางการเรี ยนในรายวิชานั*นโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D +, D หรื อ S
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับห้องสมุดทัว ไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิ เทศ หนังสื ออ้างอิง การจัดหมวด
หมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุสารนิเทศ เครื องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ ส่ วนต่าง ๆ ของ
หนังสื อและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขันตอนการเขียนรายงาน และรู ปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
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

จิตวิทยาทัว ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม พัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ระวิท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาวน์ ปั ญญา อารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต
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

พืน ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พืนฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พืนฐาน
อารยธรรมไทยด้านสังคม เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี และการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ลัทธิ ความเชื อและศาสนา ด้านภาษาและวรรณคดี ไทย ด้านศิลปกรรม และ การอนุ รักษ์
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ 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
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1004
มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎี ที
เกี ย วข้อ งกับ วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แรงจู ง ใจสํ า หรั บ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ ว ยงาน มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในหน่ วยงานและครอบครัว ผูน้ าํ กับมนุ ษยสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์ในหน่ วยงาน
ตามพื น ฐานวัฒนธรรมไทย หลัก ธรรมทางศาสนากับ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การฝึ กอบรมเพื อ
มนุษยสัมพันธ์
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

สั งคัมกับสิ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสิ งแวดล้อมศึกษา การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ทาง
สิ งแวดล้อม การเขียนแผนงานเพือเผยแพร่ ความรู ้ทางสิ งแวดล้อม นําสิ งแวดล้อมศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และเผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ในโครงการอืน ๆ ทีมี
ความสัมพันธ์เกียวข้อง
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

การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชี วิตและการทํางานของบุคคล การสร้างแนวคิด
และเจตคติ ต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้ างคุ ณภาพชี วิต บทบาทหน้าที และความรั บผิดชอบต่ อ
ตนเองและผูอ้ ืน การบริ หารตนให้เข้ากับชี วิตและสังคม และการปรั บตนเพือร่ วมกิ จกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลผลิตในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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

กฎหมายการค้ า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีมา และหลักทัว ไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทําของ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ; สิ ทธิ บตั รกฎหมายเกี ยวกับการจัดตังบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตัว>
แลกเงิน และตัว> สัญญาใช้เงิน
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.

กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001
ภาษาไทยเพือ5 การสื5 อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพืน ฐานการใช้ภ าษาไทยเพื อการสื อสาร หลัก การฟั ง การจับใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและการอ่าน หลักการ
พูดในที ชุมชน การพูดในสถานการณ์ ต่า ง ๆ หลักการเขี ยนข้อความ การเขี ยนรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุ ปความและการเขี ยนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการ
สื อสารโดยใช้ภาษาเป็ นเครื องมือ
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
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยในด้า นความหมาย ประวัติ บ่ อเกิ ด คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ไ ทย ที มี
อิทธิ พลต่อศิ ลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อ่านและวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดี
ไทยเรื อง ต่าง ๆ เช่น รามเกียรต์ ขุนช้างขุนแผน นิทานพืนบ้าน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.

THA 1003

การพูดและการเขียนเชิ งวิชาชี พ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และขัน ตอนการพู ด ฝึ กทัก ษะการพู ด จากสถานการณ์ จ าํ ลองที ก ํา หนดให้
รวมทังฝึ กมารยาท และบุคลิกภาพทีดีของผูพ้ ูด หลักและขันตอนการเขียน ฝึ กทักษะการ
เขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาชี พ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาในการพูดและ
การเขียนทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
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

ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง 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

ภาษาอังกฤษเพือ5 อาชี พ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในการประกอบอาชีพ
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
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
ศึ ก ษาศัพ ท์ รู ป แบบภาษาอัง กฤษที ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชื อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกทีต งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปั จจุบนั 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

การพูดภาษาอังกฤษในทีช5 ุ มชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
ศึกษารู ปแบบ คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้สาํ หรับการพูดในทีชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดประกาศ การกล่าวสุ นทรพจน์ การกล่าว
ไว้อาลัย และการกล่าวแสดงความยินดี
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

ภาษาอังกฤษเพือ5 การสื5 อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
ศึกษารู ปแบบของภาษาอังกฤษทีใช้ในการสื อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้ในการสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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

ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว5 ไป
ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้สือสารในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SCI 1003
เคมีในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ สารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวัน สารเติมแต่งอาหาร ยาทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เครื องสําอาง สารซักล้าง นําดืม นําใช้ สารสังเคราะห์ ยาง และสารทีทาํ ให้เกิดพิษภัยต่าง 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

สิ5 งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พืนฐานทางสิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม วิธีการกําจัดสาร
ปนเปื อนในสิ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม การบริ หารจัดการเพือพัฒนา
สิ งแวดล้อมแบบผสมผสาน
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

วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุ กรรมของสิ งมีชีวติ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ จากพลังงาน
ไฟฟ้ าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
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

อินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พนื ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พ*ืนฐานเกียวกับอินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและ
เครื องมือสําหรับอินเทอร์ เน็ต เวิร์ลไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์ เน็ต โปรแกรมประยุกต์
ด้านอินเทอร์ เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ
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

สถิติเบือ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกียวกับ ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตารทีใช้วดั ข้อมูล การสุ่ มตัวอย่าง การจัดข้อมูล
เพือการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน
และพื*นทีภายใต้โค้งปกติ
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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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพืนฐานการลีลาศจังหวะต่าง ๆ สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
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

นันทนาการเพือ5 คุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ และทักษะทัว ไป เกี ยวกับกิ จกรรมนันทนาการเพือสุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ ก
การจัดกิ จกรรมนัน ทนาการที ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความมี น าํ ใจ เพื อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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
กลุ่มวิชาพืน ฐานวิชาชี พ
ART 1101
วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขั*นตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํ*าหนัก
Prerequisite : None
Study and training in the drawing materials and equipment Drawing procedure
Measurements, Drawing from plaster models , geometrical models , figures , animals and
objects. Focusing on the expressions with lines and values.
ART 1102

องค์ ประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลัก การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (Principles of Design in Visual Arts) หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
ตามหัวข้อทีกําหนดให้
Prerequisite: None
Study and training in the composition of visual elements, principles of design in visual
art . Practise in the subject with visual element .
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนื*อของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนื* อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite: None
Study and training in the human and animal bone and the muscles, the workings of the
bones and muscles , proportion and figure of the human body and animal , the manner
and the movement of human and animal .

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟื* นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนื*อหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study of art history at the ancient medieveal modern art, neurology and rehabilitation of
the modern. Emphasis on form, content and methods of art.

ART 2106

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เน้นการศึกษารู ปแบบ เนื*อหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the history of prehistoric ancient and contemporary art of Thailand. Emphasis
form, content and evolution of the Thai arts.

มคอ.02

37

ART 3107

สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ แนวคิ ดเกี ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณ์ ศิลปะ ทฤษฎี การวิจารณ์
ศิลปะแบบต่าง 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 aiffesent
theories of art criticism.

กลุ่มวิชาชี พบังคับ
CER 1225
ประวัติเครืองปั นดินเผา
2(2-0-4)
History of Ceramics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับประวัติและแบบอย่างเครื องปั* นดินเผาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคประวัติศาสตร์ และปั จจุบนั ทั*งตะวันออกและตะวันตก
Prerequisite: None
Learn about the history and patterns of pottery in prehistorical historical and
current generation, both East and West.
CER 1226

ประติมากรรมดินเผา
3(1-6-4)
Ceramics Sculpture
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิงานประติมากรรมชนิดนูนตํา นูนสู งและลอยตัว โดยสร้างผลงานจาก
แบบจริ งและสร้างสรรค์
Prerequisite: None
Practical approach to Noon sculpture low High Noon. Created from existing work
and creativity.
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CER 1227

เครืองปันดินเผาเบือ งต้ น
3(1-6-4)
Introduction of Ceramics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับเครื องปั* นดินเผาเบื*องต้น กระบวนการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือและเครื องจักร การเตรี ยมดิน การออกแบบ การขึ*นรู ป
เครื องปั* นดินเผา การแต่งชิ*นงาน การเคลือบและการเผา
Prerequisite: None
Practical approach to fundamental pottery. Raw materials, production processes,
equipment tools and machinery. Land preparation Design Molding Pottery,
Compositions. Glazing and firing.

CER 1228

เตาและการเผา
3(1-6-4)
Kiln and Firing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับประวัติและประเภทเตาเผา คุณลักษณะ โครงสร้างส่ วนประกอบ
อุปกรณ์ของเตาเผา การเผา การบํารุ งรักษาเตาเผา การควบคุมอุณหภูมิการเผา
Prerequisite: None
Practical approach to the history and structural features of kiln and its components.
Furnace equipments, Combustion M, Maintenance. Combustion temperature control.

CER 1229

การขึน รู ปด้ วยแป้นหมุนเบือ งต้ น
3(1-6-4)
Basic Wheel Throwing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับความเป็ นมาและวิวฒั นาการของการขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุน
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื องมือและเครื องจักร การออกแบบ การเตรี ยมดิน การขึ*นรู ปด้วย
ทรงต่าง ๆ การแต่งชิ*นงาน การตกแต่ง การเคลือบและการเผา
Prerequisite: None
Origin and evolution of wheel throwing. Equipament usage. Tools and equipments
Design to prepare the clay. Forming with various composing parts. Decorative Glazing
and firing.
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CER 2230

การออกแบบเครืองปั นดินเผา
3(1-6-4)
Ceramics Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ มาตรฐาน
ลักษณะของเส้นชนิดต่าง ๆ ตัวอักษร การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต ในลักษณะสองมิติ
และสามมิติ หลักการมองภาพและการเขียนทัศนียภาพ ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการ
ออกแบบเครื องปั* นดินเผา หลักการออกแบบรู ปทรงและลวดลาย โดยเน้นคุณค่าทางความ
งามและประโยชน์ใช้สอย
Prerequisite: None
The use of tools and equipment in the drawings. Standard features of the various lines.
Alphabetic character. Geometic drawing in two – dimension and three – dimension,
Principles, and writing angle Landscape drawing practical approach to pottery design.
Principles of design shapes and patterns. Emphasis the value of beauty and functinoality.

CER 2231

การคํานวณนํา เคลือบ
4(1-9-5)
Glaze Calculation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับนํ*าเคลือบ ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของนํ*าเคลือบ ประเภท
ของนํ*าเคลือบ วัตถุดิบ การคํานวณและการทดลองนํ*าเคลือบ การเตรี ยมนํ*าเคลือบ
การเคลือบและการเผา
Prerequisite: None
Practical approach to glazing. History and evolution of glaze. Types of glaze. Raw
materials calculatons and experiments. Preparation of glaze. Glazing and firing.
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CER 2232

การทําพิมพ์ และการหล่ อ 1
3(1-6-4)
Mold Making and Casting 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการทําพิมพ์ คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์และ
เครื องมือทีใช้ในการทําพิมพ์ การออกแบบ เขียนแบบ การสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์เพือ
การหลอกลวง การเตรี ยมนํ*าดิน การหล่อแบบ การแต่งชิ*นงาน การเคลือบและการเผา
Prerequisite: None
Practical approach to mold making. Properties of plaster. Materials and equipment used
in making mold. Model drawing design prototype drawing molding for drain casting
Clay casting composing work piece. Glazing and firing.

CER 2233

เทคนิคการตกแต่ งเครืองปันดินเผา
4(1-9-5)
การเขียนสี ใต้ เคลือบและสี บนเคลือบ
Ceramics Decoration Techniques
Under Glaze and Over Glaze Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับเทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา ลักษณะของเนื*อดิน ต่าง ๆ
วัสดุ อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการตกแต่ง การออกแบบและลวดลายเทคนิคการตกแต่ง
การเคลือบ เขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ เพือคิดค้นสร้างสรรค์และประยุกต์เทคนิ คการ
ตกแต่ง เครื องปั* นดินเผาให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต และการเผาตามสภาวะของเนื*อ
ดินลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรู ปทรงและลวดลาย
Prerequisite: None
Practical approach to ceramics decoration techniques. Characteristics of different clay
materials and tools for decoration. Design and decoration techniques. Painting Under
Glaze and Over Glaze to create and apply innovative techniques to decorate ware suitable
with production process. Decorative glazing. Firing of different characteristics of the clay
to suit various shapes and patterns.
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CER 2234

ดินและเนือ ดินปั น
3(1-6-4)
Clay and Bodies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับดินและการเกิดของดิน วัตถุดิบในการทดเนื*อดินปั* นวิธีการ
ทดสอบวัตถุดิบ การเตรี ยมเนื*อดินปั* น และการทดสอบคุณสมบัติเพือให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
Prerequisite: None
Practical approach to clay and origin of the clay. Material injury to the clay forming the
test material. Preparation of clay forming . And tesing features to suit each product
category.

CER 2235

การขึน รู ปด้ วยใบมีด 1
4(1-9-5)
Jiggering 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการขึ*นรู ปด้วยใบมีด การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมือและ
เครื องจักร การออกแบบ การเขียนแบบ การสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์ การทําใบมีด
การเตรี ยมดิน การขึ*นรู ปด้วยใบมีดทั*งภายนอกและภายใน การแต่งชิ*นงานการเคลือบ
และการเผา
Prerequisite: None
Pratical approach to jiggering materials. Use of machineries equipments design drawing,
both prototype drawing jiggering matord. Preparation of clay, Forming by blade, both
internal and external. Composition of glazing parts, and firing.

CER 3236

สี เซรามิก
2(1-3-3)
Ceramics Colour
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัตถุดิบ เคมีภณั ฑ์และกรรมวิธีการทําสี สาํ เร็ จรู ปเพือการ
นําไปใช้กบั เนื*อดินและนํ*าเคลือบ
Prerequisite: None
Study and practice about raw materials. Chemicals products and instant-paint
manufacturing processes used for clay bady and glaze.
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CER 3237

คอมพิวเตอร์ เพือ การออกแบบเครืองปันดินเผา 1
2(1-3-3)
Computer Aids for Ceramics Design 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับระบบการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์ การออกแบบเขียน
แบบในงานเซรามิก โดยใช้โปรแกรมแบบต่าง ๆ เพือมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน
เซรามิก
Prerequisite: None
Computer aids for ceramic design. Using various applications for ceramic design.

CER 3238

การขึน รู ปด้ วยใบมีด 2
4(1-9-5)
Jiggering 2
วิชาบังคับก่ อน : CER 2235 การขึน รู ปด้ วยใบมีด 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ทีมีลกั ษณะเป็ นชุดมี ฝาปิ ด
การสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์ การทําใบมีด การขึ*นรู ป การแต่งชิ*นงาน การเคลือบและ
การเผา
Prerequisite: CER 2235 Jiggering 1
Practical approach to the design, Product drawing. Prototype drawing of a type of a
blade. Forming Composing parts. Glazing and firing.

CER 3239

การวิจัยทางศิลปะ
2(2-0-4)
Arts Research
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับหลักและระเบียบวิธีการวิจยั เพือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการวิจยั ทาง
ศิลปกรรม
Prerequisite: None
Learn about the principles and methods of research, for selection suitable for research in
artistic field.
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CER 3240

การทําพิมพ์ และการหล่ อ 2
3(1-6-4)
Mold Making and Casting 2
วิชาบังคับก่ อน : CER 2232 การทําพิมพ์ และการหล่ อ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบ เขียนแบบเพือใช้กบั การหล่อตัน การสร้าง
ต้นแบบ การทําพิมพ์หล่อตัน ระบบการหล่อด้วยแรงดันและสุ ญญากาศ การแต่งชิ*นงาน
การเคลือบและการเผา
Prerequisite: CER 2232 Mold Making and Casting 1
Practical approach to design and drawings for use with blocked casting. Prototype
creation Marking blocked casting. Casting system with pressurization vacumm.
Composing parts. Glazing and firing.

CER 3241

คอมพิวเตอร์ เพือ การออกแบบเครืองปันดินเผา 2
2(1-3-3)
Computer Aids for Ceramics Design 2
วิชาบังคับก่ อน : CER 3237 คอมพิวเตอร์ เพือ การออกแบบเครืองปันดินเผา 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบรู ปทรงเครื องปั*นดินเผาเป็ น 3 มิติ ด้วยโปรแกรม
เฉพาะเครื องปั* นดินเผา
Prerequisite: CER 3237 Computer Aids for Ceramics Design 1
How to design a three-dimensional shapes of pottery ware with specific computer
program.

CER 4242

โครงการศิลปนิพนธ์
2(1-3-3)
Arts Thesis Proposal
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ การเสนอโครงการทางวิชาชี พตามสาขาวิชาทีตนสนใจ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานหรื อการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียน
โครงการเพือเป็ นแนวทางในการทําศิลปนิพนธ์
Prerequisite: None
Presenting project in field of interest. How to creat works or research experiment, data
collection, analysis of data. Project writing for art thesis.
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CER 4243

ศิลปะเครืองปันดินเผา
4(1-9-5)
Ceramic Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ศิลปะเครื องปั* นดินเผา การออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงานที
มีคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ เป็ นการผสมผสานแนวความคิด และเทคนิคเพือความงามหรื อ
เพือประโยชน์ใช้สอย การนําเสนอผลงาน
Prerequisite: None
Practical approach to pottery, design, creative works of aesthetic value. Mixtures of ideas
and techniques for beauty or for utility. Presentation.

CER 4244

ศิลปนิพนธ์
6(0-18-6)
Arts Thesis
วิชาบังคับก่ อน : CER 4242 โครงการศิลปนิพนธ์
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ กําหนดโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชา เพือ
ค้นคว้าคลีคลายหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยภาคผลงานศิลปกรรม
ตามสาขาวิชา ภาคเอกสารการสร้างสรรค์ผลงาน ตามระเบียบปฏิบตั ิของการทําศิลป
นิพนธ์โดยเฉพาะ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์
Prerequisite: CER 4242 Arts Thesis Proporsal
Project selection under student’s respective artistic field. Research to find ways to solve
problems by themselves. Art work under student’s field of study. Art work created
according to the regulations of art thesis making. Art thesis exhibition.
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กลุ่มวิชาชี พเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
CER 2301

การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-3-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พ*ืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required for performing at the workplace. Personality
development and preparation for working environment.

CER 2302

การฝึ กงาน
4(0-60-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : CER 2301 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนั*น โดยมี พ นัก งานที ปรึ ก ษาที องค์ ก รมอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิ บตั ิ งานให้
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง หรื อ
1. ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ.หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: CER 2301 Preparation On The Job Training
The study will focus on workers in the workplace. Students will need to practice full time
in the agency under agency’s a staff responsible for assigning work and student’s
performance. Characterization and action plans for students.
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)
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CER 3303

สั มมนางานเครืองปันดินเผา
2(2-0-4)
Ceramics Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สัมมนาภายในความควบคุ มและชี* แนะของกลุ่มอาจารย์หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยนําเอา
หัว ข้อปั ญหาต่ า ง ๆ ที เกิ ดขึ* น อัน เกี ยวเนื องกับ งานหัตถศิ ล ป์ ที จะเป็ นประโยชน์ ต่อ การ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite: None
Seminar under control and guidance by teachers or who has experienced. Staff applying
problems related to product design that will be useful to the profession of students.

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
CER 3304

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ยวกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขั*น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พ*ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พ*ืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Principles of cooperative education and its processes and progression, as well as its
regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of job application 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 a specific place of work. Enhance one’s personality to blend into a working
environment. Preparation for cooperative educatiion.
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CER 4305

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : CER 3304 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนั*นโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิ* นการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: CER 3304 Preparation Co-operative Education
The study that focused on workers in the workplace. The joint planning between the
institutions and establishments. Students will need to work full time as an employee of
the agency under agency’s advisor at the establishment commission responsible for
student’s performance. 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)

มคอ.02

48

CER 2326

กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป
เครืองปันดินเผาพืน บ้ าน
3(1-6-4)
Folk Pottery
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับเครื องปั* นดินเผาพื*นบ้าน แนวความคิด และภูมิปัญญา การขึ*น
รู ปเพือการผลิต การตกแต่งตามแบบอย่างของแต่ละท้องถิน การอนุรักษ์และการพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite: None
Practical approach to folk pottery. Wisdom and ideas Froming for production.
Decoration modeled by each region. Conservation and development for efficiency.

CER 2327

เครืองปันดินเผาประยุกต์
3(1-6-4)
Applied Ceramics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการนําผลิตภัณฑ์เครื องปั*นดินเผาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุ
อืนๆ เพือเกิดความสวยงาม หรื อเพือประโยชน์ดา้ นการใช้สอย
Prerequisite: None
Practical approach to ceramic products to be used together with other materials for
beauty or for benefit of utility.

CER 2328

รู ปลอกเซรามิก
3(1-6-4)
Ceramics Decal
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการผลิตรู ปลอกเซรามิก วัสดุ อุปกรณ์และเครื องมือ
การออกแบบ การทําต้นแบบ การขยายแบบ การทําบล็อกซิ ลค์สกรี น การพิมพ์และ
กรรมวิธีการผลิตรู ปลอกและการเผา
Prerequisite: None
Practical approach to the manufacture of ceramic decal. Design, Tools, and materials.
Prototype drawing Model expansion Block silkscreen. Printing and decal processing, and
combustion.
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CER 2329

เครืองปันดินเผาสร้ างสรรค์
3(1-6-4)
Creative Ceramics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับงานเครื องปั*นดินเผาสร้างสรรค์ ในแนวทางศิลปะและ
อุตสาหกรรม การออกแบบ การพัฒนารู ปแบบและเทคนิ คต่าง ๆ เพือให้เกิดความงามหรื อ
เพือประโยชน์ใช้สอย
Prerequisite: None
Practical approach to creative ceramics, by way of art and industrial, design, pattern and
technique development to ensure their beauty or usefulness.

ART 4324

การเป็ นผู้ประกอบการเพือ สร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบทีควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิ น โดยศึ กษาค้นคว้าและนําเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื อเตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านศิลปะ
Prerequisite: None
Qualifications, skills, roles, social responsibilitie and vocational ethics of entrepreneurs,
laws or regulations relevant to doing business. Business planning that includes
environmental analysis strategic, planning market, planning production planning
management planning and financial planning. Study and present the plans and projects to
prepare for creating new venture and being new art entrepreneurs.
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3.2 ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชือ - นามสกุล

คุณวุฒิ

3740200459986

อาจารย์

ว่าทีรต. ศรัทธา สิ นสาธิ ตสกุล

ศษ.บ.

เครื องดิน

ศม.
ศษ.บ.

เครื องเคลื อบดินเผา
หัตถกรรม –
เครื องดิน
เครื องเคลื อบดินเผา
เครื องเคลื อบดินเผา
เครื องเคลื อบดินเผา
เครื องเคลื อบดินเผา
หัตถกรรม
เครื องปั* นดิ นเผา
เครื องเคลื อบดินเผา

3101400128947

อาจารย์

นายชูเกียรติ ศรี สุข

3730100682110

อาจารย์

นายธี รพล อิมใจ

3710200001955

อาจารย์

นางสาวสุ ทธิ นี สุ ขกุล

3600100645771

อาจารย์

นายสราวุฒิ วงษ์เนตร

ศ.บ.
ศม.
ศ.บ.
ศม.
ศษ.บ.
ศม.

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชี วศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2535

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
300

2547
2528

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2538
2547
2543
2549
2542
2551

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชือ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

3102000995466

อาจารย์

นางวิมลวรรณ ศตะกูรมะ

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

3101401907958

นายสุ วิทย์ วิทยาจักษุ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

นางสุ มาลี ทองรุ่ งโรจน์

คม.

ศิลปศึกษา

3571100178015

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

นายสมยศ คําแสง

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

3909800135711

อาจารย์

นายตี*เอี*ยง แซ่ปึง

สค.ม.

สถาปั ตยกรรม
ภายใน

3101400100333

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทร์ วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร์ วิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2540 300 300 300 300
2531

300

300

300

300

2539

300

300

300

300

2542

300

300

300

300

2540

300

300

300

300

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
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4. องค์ ประกอบเกีย วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
ให้ศึกษารายวิชาฝึ กงานทางเซรามิก แทนสหกิจศึกษา อันเนืองมาจากความเหมาะสมกับ หลักสู ตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี*
4.1.1 มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จําเป็ นการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิงขึ*น
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื องมือและ
เครื องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน) หรื อ ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําศิลปนิพนธ์
ต้องเป็ นหัวข้อทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิตเครื องปั*นดินเผา การออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงาน
เพือสนองทั*งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพือการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางเครื องปั* นดินเผาให้ก่อเกิดประโยชน์กบั ตัวนักศึกษาเอง
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงการเฉพาะบุคคล ตามหัวข้อ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา มีการค้นคว้าพัฒนาเพือการสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองโดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบการทําศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาเครื องปั* นดินเผา ว่าด้วยการเขียนเอกสารประกอบผลงาน
สร้างสรรค์และจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสร้างสรรค์งานตามกรอบแนวคิดทีต่อยอดมาจากวิชาโครงการศิลปนิ พนธ์ และนักศึกษา
สามารถสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลเพือนําเสนองานในรู ปแบบของการแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโครงการศิลปนิ พนธ์ก่อนในภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
เพื อเสนอหัว ข้อ ศิ ล ปนิ พ นธ์ ไม่ เ กิ น 4 ครั* ง ทางเครื องปั* นดิ น เผาในรู ป แบบที นัก ศึ ก ษาสนใจ วิ ธี ก าร
สร้ า งสรรค์ผ ลงานหรื อการค้น คว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ ข ้อมูล และการเขี ย นโครงการเพื อเป็ น
แนวทางในการทําศิ ล ปนิ พนธ์ ให้นักศึ กษานําเสนอผลงาน มี การเตรี ยมการสําหรั บ การให้คาํ ปรึ กษาเป็ น
รายบุคคล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทําศิลปนิพนธ์โดยคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ ทีวิทยาลัยแต่งตั*ง เพือ
ทํา หน้า ที สอบศิ ล ปนิ พ นธ์ และประเมิ น ผลจากรายงานที ได้ก าํ หนดรู ป แบบการนํา เสนอตามระยะเวลา
นําเสนอขั*นตอนการและวิธีการทํางานของนักศึกษา

หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ

ด้านบุคลิกภาพ

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

ด้านทักษะพิสัย

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กําหนดให้มีรายวิชาทีเกียวข้องกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ เพือเตรี ยมความพร้อมในการสร้าง
ธุ รกิจ การบริ หารจัดการ และ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
มีการสอดแทรก เรื องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที
เกียวข้อง สําหรับใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และ ใช้ในกิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ ก่อนทีนักศึกษาจะ
สําเร็ จการศึกษา
มีการสอดแทรกในแต่ละวิชา โดยสอนให้มีจิตสํานึก
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
มีการส่ งเสริ มแนะนําให้คน้ คว้าอย่างมีระบบ
มีการศึกษาดูงานเพิมทักษะและความรู ้
มีการส่ งเสริ มการฝึ กการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
อย่างมีระบบ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพื*นฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุก คนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบื*องต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนั*น ๆ ที
ยิงกว่านั*นก็คือ การขาดจริ ยธรรมทั*งในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทั*งในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพื*นฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านั*นมีพ*ืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึ*น อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั*งด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนี*
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิ บตั ิในการคิ ดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนี* ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนื* อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุ กกลุ่ มรายวิชาให้นักศึ กษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรศึกษาทัวไป คณะศิลปศาสตร์ มีการปลูกฝังให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ ระเบียบวินยั มีหลักใน
การประพฤติปฏิบตั ิ มุ่งเน้นให้มีความเสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม มีความซื อสัตย์ท* งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวินยั ขั*นพื*นฐาน เช่ น การเข้าเรี ยนตามเวลาที กําหนด การทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอืน มีความซื อสัตย์สุจริ ตทั*งต่อตนเองและ
บุคคลอืน ไม่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนั*น อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนื*อหาทีสอน รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การประกาศเกี ยรติคุณยกย่องนักศึ กษาที ทําความดี มีความเสี ยสละ และ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั*นเรี ยน การส่ งงานตามทีได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาทีกําหนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
นักศึ กษาต้องมี ความรู ้ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้ หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนั*นมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนี*
1. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยน
รู ้ตลอดชีวติ
3. มีความรู ้ทีจําเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนี*สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี ทั*งนี* ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนื*อหาสาระ
ของรายวิชานั*น ๆ โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตั*ง
คําถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชั*นปี แรกผสมผสานกับการ
เน้นยํ*าในชั*นปี ทีสู งขึ*น เป็ นต้น นอกจากนี*ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เช่น เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิhทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การทดสอบย่อย
2. การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. การนําเสนอรายงานในชั*นเรี ยน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/โครงการ/อืน ๆ ทีนักศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนั*นอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี*
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม ประเมิ น วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื อใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนี*สามารถทําได้ในชั*นเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตั*งคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชั*นเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตั*งคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชั*นเรี ยน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู ้ใหม่เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
5. ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชือมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็ นจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น แบบฝึ กหัด รายงานการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา ตรวจเนื*อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน การใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรื อการใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ต รของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพื*นฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทั*งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนี*
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้ใ นการสอนที มี ก ารกํา หนดกิ จกรรมที มี ก ารทํา งานเป็ นที ม การทํา งานที ต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ าย หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอื น ๆ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและส่ วนรวม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีบทบาทของผูน้ าํ และบทบาท
ของผูร้ ่ วมทีมทํางาน กลยุทธ์ในการสอนใช้หลัก ดังนี*
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอด
ให้เพือนฟังในชั*นเรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชั*นปี แรกทีเน้นยํ*าในชั*นปี ทีสู งขึ*น
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั*นเรี ยน การสอบปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาประเมินเพือนร่ วมกลุ่มกิจกรรม เป็ นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึ กษาสามารถศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในประเด็น ปั ญหา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนี*
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทั*งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนี* อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชั*นเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ าก
สถานการณ์ ต่าง ๆ และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม โดยพัฒนาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธี การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทีหลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสร้ างองค์ความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ เดิ มให้
ทันสมัยยิงขึ*นต่อไป กลยุทธ์ทีใช้ เช่น
1. การใช้สือเคลือนไหว
2. การมอบหมายงานเดียว/กลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนําเสนองานกลุ่ม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน หรื อการนําเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปล่า
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การร่ วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิ บายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชั*นเรี ยน เป็ นต้น
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืน ฐาน แกน)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทั*งเคารพในคุณค่าและศักดิhศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาทีกําหนด
2. สอดแทรกความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
3. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชี พ
4. ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การขานชือ การให้คะแนนการเข้าชั*นเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนื อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบ เนื*อหาเทคนิค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง

มคอ.02

60

3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีดา้ นจิตรกรรมและประยุกต์ทางปฏิบตั ิดา้ นทัศนศิลป์
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งโดยการศึกษาดูงานด้านทัศนศิลป์
3. เชิญผูเ้ ชียวชาญผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษด้านทัศนศิลป์
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
5. มีการปฎิบตั ิในสถานประกอบการด้านทัศนศิลป์
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชั*นเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานทีส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารหรื อรายงานหน้าชั*นเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั*งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี*นาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท* งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั*งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั*งของตนเองและของกลุ่ม
3.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั*งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อ
ในการนําเสนออย่างเหมาะสม
3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน

มคอ.02

63

3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
3.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สร้างเจตคติทีดีต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในทีสาธารณะเพือกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั*นเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1. ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม และซื อสัตย์สุจริ ต
2. สามารถทํางานเป็ นทีม
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
2. การสอนแทรกในรายวิชา
3. การเป็ นต้นแบบทีดีของอาจารย์
4. การสอนจากกรณี ศึกษา
4.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. นักศึกษาประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ก่อนและหลังเรี ยน
2. การสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์
3. ผูใ้ ช้บณั ฑิตประเมินคุณธรรมจริ ยธรรมของบัณฑิต
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4.2 ด้ านความรู้
4.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. รู ้ความเป็ นมาในหลักการ และทฤษฎีทีสําคัญในเนื*อหาวิชา
2. สามารถอธิ บายกระบวนการปฏิบตั ิงาน รวมทั*งประยุกต์ความรู ้ และทักษะการใช้เครื องมือที
เหมาะสมกับการทํางาน
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลิต และปรับปรุ งรู ปแบบผลงาน
4. มีความรู ้ เข้าใจและพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในวิชาชี พอย่างต่อเนือง
5. สามารถเชือมโยงความรู ้ในเนื*อหาวิชากับศาสตร์ ความรู ้อืน ๆ ทีเกียวข้องได้
4.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนทีเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเพือให้เกิดองค์ความรู ้
2. มอบหมายให้ทาํ ผลงานและนําเสนอหน้าชั*นเรี ยนและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงาน ฝึ กงาน
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาปั ญหาการออกแบบและการกระบวนการผลิต
4.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1.การทดสอบเชิงปฏิบตั ิยอ่ ย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากผลงานทีนักศึกษาจัดทําและการนําเสนอรายงานหน้าชั*นเรี ยน
4. ประเมินจากโครงการหรื อศิลปนิพนธ์ทีนําเสนอ
5. ประเมินจากรายวิชาการฝึ กงาน
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4.3 ทักษะทางปั ญญา
4.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถ ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์งาน
2. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถจัดการความคิดและองค์ความรู ้ในเนื*อหาวิชา
4. สามารถผลิตผลงาน
4.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหา
2. มอบหมายงานทีส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์
3. ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
4.3.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากรายงานและผลการปฏิบตั ิงานทั*งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2. ประเมินจากการสัมภาษณ์หรื อการนําเสนอด้วยรู ปแบบปากเปล่า
3. การใช้แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบ
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4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติทีดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ
4.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. กําหนดการทํางานเป็ นกลุ่มให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ าํ การเป็ นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็ น
ผูร้ ายงาน
2. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการอภิปรายและเสวนางานที
มอบหมายทีให้คน้ คว้า
3. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
4.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากรายงานหน้าชั*นเรี ยนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. ติดตามการทํางานร่ วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็ นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็ น
รายบุคคล
3. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื อสาร
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นต่อการทํางานทีเกียวกับ
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์
2. แก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที
เกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ท* งั ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม
4. ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
4.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื อสาร
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์เสมือนจริ ง
2. นําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
3.ใช้อุปกรณ์และเครื องช่วยในการคํานวณสําหรับบางรายวิชา
4.5.3. กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื อสาร
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในอธิ บาย ถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อเรี ยนต่อชั*นเรี ยน
3. ประเมินจากผลการทดสอบในรายวิชาทีเกียวข้อง
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4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
4.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สามารถประยุกค์ไช้วชิ าชีพกับทักษะการทํางาน
2. เข้าใจกระบวนการของเครื องมือเครื องในการทํางาน
3. ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในการทํางาน
4. สามารถสร้างผลิตภัรฑ์”ด้อย่างถูกต้องตามแบบและมีคุณภาพ
5. สามารถใช้และดูแลบํารุ งรักษาเครื องมือ เครื องจักรอย่างถูกต้อง
4.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. การฝึ กงาน
2. การฝึ กปั ญหาพิเศษในชั*นเรี ยน
3. การเรี ยนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิ
4.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. การนําเสนอและการวิจารย์จากผูค้ วบคุมการฝึ กงาน
2. การวิจารย์จากเพือร่ วมกลุ่มงานในชั*นเรี ยน
3. การวัดผลการเรี ยนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิ
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5. แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
ด้ านที 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพื*นฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบื*องต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนั*น ๆ ที
ยิงกว่านั*นก็คือ การขาดจริ ยธรรมทั*งในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทั*งในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพื*นฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านั*นมีพ*ืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึ*น อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั*งด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนี*
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒนธรรมไทย เข้า ใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดํา เนิ น ชี วิตในสั ง คมได้อย่า ง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนี* ยงั ต้องมีการสอดแทรกเนื*อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น

มคอ.02

71

ด้ านที 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนั*นมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนี*
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนี*สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ด้ านที 3 ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนั*นอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี*
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2.สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนี* สามารถทําได้ในชั*นเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตั*งคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชั*นเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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ด้ านที 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ตรของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพื*นฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทั*งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนี*
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
ด้ านที 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนี*
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทั*งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนี* อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชั*นเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืน ฐาน แกน)
ด้ านที 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทั*งเคารพในคุณค่าและศักดิhศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญ
2. เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญอย่างต่อเนือง
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนื*อหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดทํางานอย่างมีข* นั ตอนและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหางานได้
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ข้อมูล และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ านที 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท* งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง
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ด้ านที 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการปรับใช้เครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั*งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
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5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
ด้ านที 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม และซื อสัตย์สุจริ ต
2. สามารถทํางานเป็ นทีม
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านที 2 ความรู้
1. รู ้ความเป็ นมาในหลักการ และทฤษฎีทีสําคัญในเนื*อหาวิชา
2. สามารถอธิ บายกระบวนการปฏิบตั ิงาน รวมทั*งประยุกต์ความรู ้ และทักษะการใช้เครื องมือที
เหมาะสมกับการทํางาน
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลิต และปรับปรุ งรู ปแบบผลงาน
4. มีความรู ้ เข้าใจและพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในวิชาชี พอย่างต่อเนือง
5. สามารถเชือมโยงความรู ้ในเนื*อหาวิชากับศาสตร์ ความรู ้อืน ๆ ทีเกียวข้องได้
ด้ านที 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถ ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์งาน
2. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถจัดการความคิดและองค์ความรู ้ในเนื*อหาวิชา
4. สามารถประมวลผลองค์ความรู ้เพือนําไปสู่ การสร้างสรรค์ผลงานได้
ด้ านที 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติทีดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ

มคอ.02
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ด้ านที 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นต่อการทํางานทีเกียวกับ
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์
2. แก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที
เกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ท* งั ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4. ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที 6 ทักษะการปฏิบัติวชิ าชี พ
1. สามารถออกแบบ เขียนแบบและสร้างแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องจักสานในการทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. สามารถดําเนินการขั*นปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
4. สามารถสร้างผลิตภัรฑ์”ด้อย่างถูกต้องตามแบบและมีคุณภาพ
5. สามารถใช้และดูแลบํารุ งรักษาเครื องมือ เครื องจักรอย่างถูกต้อง

มคอ.02

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

การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
จิตวิทยาทัวไป
พื*นฐานอารยธรรมไทย
มนุษยสัมพันธ์
สังคมกับสิ งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
กฎหมายการค้า
ภาษาไทยเพือการสื อสาร

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทาง
ปัญญา
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาเครืองปันดินเผา
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
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1









2









3









ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

THA 1002
THA 1003
ENL 1001
ENL 1002
ENL 2003
ENL 2006
ENL 2007
ENL 2008
SCI 1003
SCI 1012
SCI 1014
MTH 1015
MTH 1020
PED 1027
REC 1001

วรรณคดีศึกษา
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษทัวไป
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
สนทนาภาษาอังกฤษ
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
เคมีในชีวติ ประจําวัน
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
อินเทอร์เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พ*ืนฐาน
สถิติเบื*องต้น
ลีลาศ
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทาง
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ART 1101
ART 1102
ART 1103
ART 1105
ART 2106
ART 3107

วาดเส้น
องค์ประกอบศิลปะ
กายวิภาค
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

รายวิชา

•
•
•



•

1
•
•
•
•
•
•

2
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3

คุณธรรม จริยธรรม
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•
•
•





•

2

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3

ความรู้

แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะช่ าง
สาขาวิชาเครืองปันดินเผา
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืน ฐาน แกน)
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•
•
•

1





2







3

4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

5

CER 1225
CER 1226
CER 1227
CER 1228
CER 1229
CER 2230
CER 2231
CER 2232

ประวัติเครื องปั* นดินเผา
ประติมากรรมดินเผา
เครื องปั* นดินเผาเบื*องต้น
เตาและการเผา
การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น
การออกแบบเครื องปั* นดินเผา
การคํานวณนํ*าเคลือบ
การทําพิมพ์และการหล่อ 1

รายวิชา








ความรู้
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คุณธรรม จริยธรรม

































1 2 3

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ο ความรับผิดชอบรอง

สาขาวิชาเครืองปันดินเผา

5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)

• ความรับผิดชอบหลัก

วิทยาลัยเพาะช่ าง

แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
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CER 2234 ดินและเนื*อดินปั* น
CER 2235 การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
CER 3236 สี เซรามิก
CER 3237 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
เครื องปั* นดินเผา 1
CER 3238 การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
CER 3239 การวิจยั ทางศิลปะ
CER 3240 การทําพิมพ์และการหล่อ 2
CER 3241 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบ
เครื องปั* นดินเผา 2
CER 4242 โครงการศิลปนิพนธ์
CER 4243 ศิลปะเครื องปั* นดินเผา

CER 2233 เทคนิคการตกแต่งเครื องปั*นดินเผา
การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ

รายวิชา













































































ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ





















































































































































































































































































































































































มคอ.02

























































































3





4 5

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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1

หมายเหตุ *** สอดคล้องกับ หมวดที 4 ข้อ

CER 4244 ศิลปนิพนธ์
CER 2301 การเตรี ยมการฝึ กงาน
CER 2302 การฝึ กงาน
CER 3303 สัมมนาเครื องปั*นดินเผา
CER 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
CER 4305 สหกิจศึกษา
CER 2326 เครื องปั* นดินเผาพื*นบ้าน
CER 2327 เครื องปั* นดินเผาประยุกต์
CER 2328 รู ปลอกเซรามิก
CER 2329 เครื องปั* นดินเผาสร้างสรรค์
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือ
สร้างธุรกิจใหม่

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมิ น ผลการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าให้ก าํ หนดเป็ นระดับ คะแนนต่ า งๆ ซึ งมี ค่ าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนี* (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรี ยนรู ้ทีกําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสู ตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามทีกําหนดในราย
ละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นทีสําเร็ จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาทีเรี ยนในหลักสู ตร ทีเกียวเนืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั*งเปิ ดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงขึ
ิ *น
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาต้องขึ*นทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่ วยกิ ต ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตากว่
ํ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุ ดท้ายได้
ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ว่า ด้ว ยเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2552)
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ เกียวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี*แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสู ตร มอบเอกสารทีเกียวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สือ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การวิจยั เพือพัฒนาการ
สอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พีเลี*ยงเพือช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นาํ เสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั*ง เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรื อสัมมนา เพือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และคุณธรรม
2.2.2 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน และมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั หรื อกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้านอืน ๆ เช่น การวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั*น เป็ นต้น
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตร โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.2 มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคศึกษา
1.3 มีการมอบหมายหน้าที ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสู ตร การพัฒนา
และประเมินหลักสู ตร ตามกําหนดเวลา
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ๆ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ ใฝ่ รู ้ มี
แนวทางการเรี ยนทีสร้างทั*งความรู ้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ที
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสูตรให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตร อย่างสมําเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ.

การประเมินผล
1. หลักสูตรทีสามารถอ้างอิง
กับมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ.

2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

2. จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาค
ปฏิบตั ิ และวิชาเรี ยนทีมีแนวทาง ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้ 3. จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
มีท* งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมี ประวัติอาจารย์ คุณวุฒิประสบการณ์
แนวทางการเรี ยนหรื อกิจกรรมประจํา และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
วิชาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาความรู ้ที
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. ประเมินผลโดยคณะ
กรรมการทีประกอบด้วย
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทุก ๆ ปี
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะฯจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั*งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซื* อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึ กปฏิบตั ิ ปี ละ 2 ครั*ง (ภาคการศึกษา)
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม ีอยู่เดิม
ทรัพยากรทีเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักวิทยบริ การและ
สารสนเทศ มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะฯ
มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี*มีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิม เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและสารสนเทศในการจัดซื*อหนังสื อ และตําราทีเกียวข้อง เพือ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื*อ
หนังสื อนั*น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ที
จําเป็ น คณะ ฯ มีการจัดสื อการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร
สื อและช่องทางการเรี ยนรู ้ ที
เพียบพร้อมเพือสนับสนุนทั*ง
การศึกษาในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยน และเพือการเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ
มีประสิ ทธิ ภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลอง 1. จัดทําบันทึกการใช้งาน
ทีมีเครื องมือครบตามความ
2. จัดทําแบบประเมิน
เหมาะสมของรายวิชาเพือให้
ความพึงพอใจ
นักศึกษาสามารถฝึ ก1. จัดให้มี
ห้องเรี ยนบรรยายทีมีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
2. จัดห้องสมุดให้มีบริ การทั*ง
หนังสื อตําราและสื อ
อิเล็กทรอนิกส์เพือการเรี ยนรู ้
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ : มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ*นไปในสาขา
เทคโนโลยีเซรามิก หรื อสาขาวิชาทีใกล้เคียง
3.2 การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์ : ดําเนิ นการเพือพัฒนาอาจารย์ ได้แก่
3.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น อาจารย์พีเลี*ยง อาจารย์
นิเทศก์ อบรมการสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื อ ตํารา หรื อการสัมมนา ไม่นอ้ ยกว่าปี
การศึกษาละ 1 ครั*ง
3.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน เช่น การศึกษาดูงาน การขอตําแหน่งทางวิชาการ
การศึกษาต่อ
3.3 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
อาจารย์ประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ยนการสอนและร่ วมประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลในรายวิชาทีมีความรับผิดชอบร่ วมกัน เพือเตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.4 การแต่ งตังคณาจารย์ พเิ ศษ
การศึกษาสําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั*นบางรายวิชาทีเห็นว่ามีความสําคัญสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจะต้องมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัวโมงและอาจารย์
พิเศษนั*น ไม่วา่ จะสอนทั*งรายวิชาหรื อบางชัวโมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น
ทางศิลปกรรม
4.2 การเพิม ทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างสะดวก ซึ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั*งอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาได้ โดยอาจารย์ของคณะ ฯ จะต้องทําหน้าทีอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการ
ให้แก่นกั ศึกษา และต้องกําหนดชัวโมงให้คาํ ปรึ กษา เพือให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี* ตอ้ งมีทีปรึ กษา
กิจกรรมเพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที นัก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี ยวกับ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื นคํา ร้ อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนของสาขาวิชาเครื องปั* นดินเผานั*น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้าน
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มสู งขึ*น ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลียอยูใ่ น
ระดับ 3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ทั*งนี*คณะฯโดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย ฯ จัดการสํารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึง
การศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกียวเนืองกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพือนํามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
ปี ที1
ปี ที2
ปี ที3
ปี ที4
ปี ที5
X
X
X
X
X
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
X
X
X
X
X
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี)
X
X
X
X
X
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
X
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตอบ
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ* นสุ ดภาค
การศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ* นสุ ดปี การศึกษา
X
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิhของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ทีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
X
X
X
X
7. มีการพัฒนาหลักสู ตร / ปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ X
X
X
X
X
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
X
X
X
X
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / X
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึงครั*ง
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ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
10. จํานวนบุ คลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชี พไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ต่อปี

ปี ที1
X

ปี ที2
X

ปี ที3
X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิ ต
ใหม่ทีมีคุณภาพหลักสู ตร น้อยเฉลียไม่กว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่ งชีบังคับ (ข้ อที)

1-5

1-5

1-5

ปี ที4
X

ปี ที5
X

X

X

X

X

1-5

1-5

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการทีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ทีวางแผนไว้เพือพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนั*นพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั*นเรี ยน ซึ งเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าวข้างต้นแล้วนํามาประเมิน
เบื*องต้น ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน เพือให้ได้ขอ้ มูลว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่
ในเนื*อหาทีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาต้องมีการดําเนิ นการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาส
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั*งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี* แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี*แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สือการ
สอนในทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต จากแบบประเมินอาจรย์ผสู ้ อน
2.2 ผูท้ รงคุณวุฒิ และ / หรื อผูป้ ระเมินภายนอก การจัดการสัมนาวิภาคหลักสู ตร
2.3 ผูใ้ ช้บณั ฑิตและ / หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน ๆ จากแบบประเมินความพึงพอใจ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนี บ่งชี* ผลการดําเนิ นงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตั*งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี*
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อตาม มีการดําเนิ นการครบ 7 ข้อ ตาม มีการดําเนิ นการครบ 9 ข้อ
ตัวบ่งชี*ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี*ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั*งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั*น ๆ ได้ทนั ทีซึงก็จะเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั*นควรทําได้ตลอดเวลาทีพบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั*ง
ฉบับนั*น จะกระทําภายในระยะเวลา 5 ปี ทั*งนี*เพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ข
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
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ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาชีพเลือก

CER 2301
CER 2302
CER 3303
CER 3304
CER 4305
ART 4324

รหัสวิชาและชื อวิชา
การเตรี ยมการฝึ กงาน
Preparation On The Job Training
การฝึ กงาน
On The Job Training
สัมมนางานเครื องปั* นดินเผา
Ceramics Seminar
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurship for New Venture Creation
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ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)
1.ชือหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
2.ชือปริญญา
ศิลปบัณฑิต (เครื องปั*นดินเผา)
Bachelor of Fine Arts (Ceramics)
ศ.บ. (เครื องปั*นดินเผา)
B.F.A. (Ceramics)
3.หน่ วยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษา
4.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรื อเทียบเท่า

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (เครื องปั*นดินเผา)
Bachelor of Fine Arts (Ceramics)
ศ.บ. (เครื องปั*นดินเผา)
B.F.A. (Ceramics)
สาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
2.2.1 รั บ ผู ้ สํ า เร็ จการศึ ก ษาไม่ ต ํ ากว่ า
มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
หรื อหลั กสู ตรระดั บประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสายศิลปกรรม
หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคั ด เลื อ กผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาตาม
ระเบียบการคัดเลื อกเพือศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบ
การสอบคัดเลื อกเพือเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
กําหนด
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หัวข้ อ

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

5.โครงสร้ างหลักสู ตร

โครงสร้ างหลักสู ตร
รวม 139 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
34 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื*นฐานวิชาชี พ
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
67 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
รวม 130 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื*นฐานวิชาชี พ
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
62 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
19 หน่วยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

6.รายวิชา

2.1 กลุ่มวิชาพืน ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพืน ฐาน
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
CER 1201 ประวัติเครื องปั* นดินเผา
CER 1202 วัสดุศาสตร์
CER 1203 ประติมากรรม
CER 1204 เครื องปั*นดินเผาเบื*องต้น
CER 1205 เตาและการเผา 1
CER 1206 การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น

2.1 กลุ่มวิชาพืน ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพืน ฐาน
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
CER 1225 ประวัติเครื องปั* นดินเผา
CER 1226 ประติมากรรมดินเผา
CER 1227 เครื องปั*นดินเผาเบื*องต้น
CER 1228 เตาและการเผา
CER 1229 การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนเบื*องต้น
CER 2230 การออกแบบเครื องปั*นดินเผา
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)
CER 2207
CER 2208
CER 2209
CER 2210
CER 2211
CER 2212
CER 3213
CER 3214
CER 3215
CER 3216
CER 3217
CER 3218
CER 3219
CER 3220
CER 3221
CER 4222
CER 4223
CER 4224

การออกแบบเครื องปั*นดินเผา 1
การคํานวณนํ*าเคลือบ 1
การทําพิมพ์และการหล่อ 1
เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา 1
ดินและเนื*อดินปั*น 1
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
สี เซรามิก
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 1
การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
การวิจยั ทางศิลปะ
การออกแบบเครื องปั*นดินเผา 2
การคํานวณนํ*าเคลือบ 2
การทําพิมพ์และการหล่อ 2
เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา 2
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบเครื องปั* นดินเผา 2
โครงการศิลปนิพนธ์
ศิลปะเครื องปั*นดินเผา
ศิลปะนิพนธ์

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ ทางวิชาชีพ
CER 3301 การฝึ กงาน
CER 4302 สหกิจศึกษา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
CER 2303 จิตรกรรม
CER 2304 ออกแบบบรรจุภณั ฑ์หตั ถกรรม
CER 2305 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
CER 2306 ธุรกิจศิลปะอุตสาหกรรม
CER 2307 เครื องปั*นดินเผาพื*นบ้าน
CER 2308 ประติมากรรมดินเผา
CER 2309 เครื องปั*นดินเผาเพือการตกแต่ง

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
CER 2231 การคํานวณนํ*าเคลือบ
CER 2232 การทําพิมพ์และการหล่อ 1
CER 2233 เทคนิคการตกแต่งเครื องปั* นดินเผา
การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ
CER 2234 ดินและเนื*อดินปั*น
CER 2235 การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 1
CER 3236 สี เซรามิก
CER 3237 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
เครื องปั* นดินเผา 1
CER 3238 การขึ*นรู ปด้วยใบมีด 2
CER 3239 การวิจยั ทางศิลปะ
CER 3240 การทําพิมพ์และการหล่อ 2
CER 3241 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
เครื องปั* นดินเผา 2
CER 4242 โครงการศิลปนิพนธ์
CER 4243 ศิลปะเครื องปั*นดินเผา
CER 4244 ศิลปนิพนธ์
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
CER 2301 การเตรี ยมการฝึ กงาน
CER 2302 การฝึ กงาน
CER 3303 สัมมนางานเครื องปั*นดินเผา
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
CER 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
CER 4305 สหกิจศึกษา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
CER 2326 เครื องปั*นดินเผาพื*นบ้าน
CER 2327 เครื องปั*นดินเผาประยุกต์
CER 2328 รู ปลอกเซรามิก
CER 2329 เครื องปั*นดินเผาสร้างสรรค์
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพือสร้างธุรกิจใหม่
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2553)
CER 2310 เครื องปั*นดินเผาประยุกต์
CER 2311 การออกแบบเครื องปั*นดินเผา 3
CER 2312 ดินและเนื*อดินปั*น 3
CER 2313 เนื*อดินปั*นและนํ*าเคลือบ
CER 2314 เตาและการเผา 2
CER 2315 ผลิตภัณฑ์แก้ว
CER 2316 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิก
CER 2317 เทคนิคการขึ*นรู ปด้วยแรงอัด
CER 2318 เครื องมือเครื องจักรและอุปกรณ์ทางเซรามิก
CER 2319 รู ปลอกเซรามิก
CER 2320 เครื องปั*นดินเผาสร้างสรรค์
CER 2321 วัตถุทนไฟและสิ งขัดถู
CER 2322 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิก
CER 2323 การเขียนสี ใต้เคลือบและสี บนเคลือบ
CER 2324 การจัดการและการบริ หารโรงฝึ กงาน
CER 2325 การขึ*นรู ปด้วยแป้ นหมุนขั*นสูง
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาเครื องปั* นดินเผา แต่ตอ้ งไม่ซ* าํ กับรายวิชาใน
แผนการศึกษาของสาขานั*น หรื อนักศึกษาอาจเลือก
รายวิชาอืน ๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ด
สอนในสาขาวิชาเครื องปั*นดินเผา แต่ตอ้ งไม่ซ* าํ กับ
รายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั*น หรื อ
นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาอืน ๆ ทีเปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่
นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครืองปันดินเผา
1. ทีป รึกษาหลักสู ตร
1. รศ.ดร.อิสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
2. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์
3. อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
4. ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
1.ว่าทีร้อยตรี ศรัทธา สิ นสาธิ ตสุ กุล
2.นายสุ รกิจ ปรางสร
2.นายธี รพล อิมใจ
3.นายชูเกียรติ ศรี สุข
4.นายสราวุฒิ วงษ์เนตร
5.นางสาวสุ ทธิ นี สุ ขกุล
6.นายจําลอง สุ วรรณชาติ
7.นางสาวนภารัตน์ ตรองรักการ
8.นายธวัชชัย เทียนประทีป
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.สุ จินต์ เพิมพูล
2. นายวศินบุรี สุ พานิช
3. นางสาวปวีณา ป้ อมสุ ข

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
สํานักส่ งเสริ มส่ งเสริ มฯ
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าภาควิชาเครื องปั* นดินเผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผอ.ฝ่ ายออกแบบผลิตภัณฑ์ ของโรงงานเถ้าฮงไถ่
นักวิชาการอิสระด้านเครื องปั นดินเผา
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ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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