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 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ    มีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากครบรอบของการพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  เป็น
สาขาที่อยู่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีภารกิจหลักคือ  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์  มุ่งพัฒนาวิชาการเซรามิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  
เป็นบัณฑิตที่เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความรู้  มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือยกระดับความรู้และการศึกษาทางเทคโนโลยีเซรามิกส์  ที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทั้งในด้านของการวิจัยและพัฒนา  การ
ทดสอบวิเคราะห์วัตถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสามารถส่งเสริมชุมชนให้พ่ึ งพาตนเอง  และ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากลได ้
 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบเป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561  เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1 ครั้งนี้
ส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือ และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกคนในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์และการออกแบบ  ขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละ และร่วมกันท างานจนส าเร็จสมบูรณ์ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ           

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ           
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Ceramics Technology and Design   

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ) 
   ชื่อย่อ :  วท.บ.  (เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor  of  Science  (Ceramics Technology and 
Design) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Ceramics Technology and Design) 

3. วิชาเอก   
ไม่มี 
   

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
130  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี  
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
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 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1  หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561    

6.2  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  
 6.3  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พิจารณาหลักสูตรในการ

ประชุม  ครั้งที่  1/ 2560  วันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2560 
 6.4  คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่  6/2560  วันที่  18  

ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 6.5  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่ 

24/2560   วันที่  27 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
 6.6  สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที ่ 

12/2560 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 6.7  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  13/2560 วันที่  20 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   

มีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ในปีการศึกษา  2563   
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักออกแบบงานด้านเซรามิกส์   
8.2  นักออกแบบงานด้านศิลปะและงานตกแต่ง   
8.3  ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้านเซรามิกส์   

 8.4  อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา 
8.5  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์  และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง   
8.6  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวทางด้านเซรามิกส์ 
8.7  นักวิจัย  นักวิชาการด้านเซรามิกส์ 
8.8  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 

1) ล าดับ
ที่ 

2)ชื่อ-นามสกุล 3)ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายวชัระ  วชิรภัทรกุล 
 

อาจารย ์ ศ.ม. (เคร่ืองเคลือบดินเผา ) 
ศ.บ. (นฤมิตศิลป์  เซรามิกส์) 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  พ.ศ.  2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
พ.ศ.2539 

2 นางสาวอุษณีย์  มาลี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้าน
เทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
ค.ม.  (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2547 
สถาบนัราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2536 

3 นายวีระ  เนตราทิพย์        ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้าน
เทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

วศ.ม.(การจัดการงาน
วิศวกรรม) 
ค.บ. (ศิลปหัตถกรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา) 

 

มหาวิทยาลยัวงศ์เชาวลิตกุล 
พ.ศ. 2545 
วิทยาลัยครูพระนคร   พ.ศ. 2526 

 

4 นายปราโมทย์  ปิน่สกุล อาจารย ์ ค.ม.  (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
พ.ศ. 2548 
สถาบนัราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542 

5 นายกฤษดากร   
เชื่อมกลาง 

อาจารย ์
 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั. 
พ.ศ.  2555 
สถาบนัราชภัฏพระนคร 
พ.ศ.  2543 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ  และสถานประกอบการ  โดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ   

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมเซรามิกส์นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทย  ซึ่งจัดเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ  อย่างกว้างขวางและมีการใช้วัตถุดิบการผลิตใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่  เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยให้เกิดการจ้างงาน  มีการส่งออกไปขายสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยสูงถึงปีละ  20,000  ล้านบาท    บทบาทนี้อุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยถูกจัดเป็น
กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่รัฐมุ่งให้การสนับสนุน  ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของตลาดเซรามิกส์ทั้งใน
และต่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น  เป็นผลมาจากกระแสการเปิดการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี  ท าให้ทุกชาติสามารถส่งสินค้าเข้าแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้เปิดกว้างยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นการ
ผลักดันให้ไทยต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ให้มีศักยภาพที่สามารถทัดเทียมสู่ตลาดโลกได้  
ผู้ประกอบการจ าเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพให้สามารถด าเนินธุรกิจของตนเองในทุกด้าน  ซึ่งรวมทั้ง
การช่วยยกระดับเทคโนโลยีการผลิต  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า  สามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้ก้าวหน้าทันการตลาดในยุคโลกไร้พรมแดน  สถาบันการศึกษา
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรด้านเซรามิกส์ของไทย  ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการทดสอบวิเคราะห์
วัตถุดิบ  รวมไปถึงด้านการออกแบบ  เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรโดยการประสานความ
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ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เป็นการบูรณาการ
ด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด  เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ
นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยได้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสืบต่อมาอย่างเป็นระบบตลอดจนให้เห็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาและกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์  ซึ่งต่างได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมนี้ซึ่งนับเป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้ง
ในด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  เป็นผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
บทบาท พันธกิจ  และหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  
อีกทั้งโลกในศตวรรษที่  21  เป็นสังคมไร้พรมแดนและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และการสื่อสาร  ความรู้มีวงจรชีวิตที่สั้นลง  ดังนั้นมนุษย์ในสังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคตต้อง
แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากความรู้คือสินทรัพย์  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักคือการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ผลิตงานวิจัยส าหรับ 
การพัฒนาประเทศ  โดยมีภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  อุตสาหกรรมเซรามิกส์ของประเทศไทยก าลังปรับตัวเพ่ือให้มี
ศักยภาพสามารถทัดเทยีมสู่ตลาดโลกเพ่ือให้อยู่รอดในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องหันมาพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตเซรามิกส์ที่มีคุณภาพสูง  ท าให้ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความ
ต้องการช่างเทคนิคที่มีทักษะฝีมือและประสบการณ์ในสาขาเฉพาะด้านรวมทั้งผู้มีความรู้สูงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากเพ่ือน าไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง  แต่ยังขาดแคลน
แรงงานประเภทกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทั้งในด้านของการวิจัยและพัฒนา  การ
ทดสอบวิเคราะห์วัตถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสามารถส่งเสริมชุมชนให้พ่ึงพาตนเอง  และ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากลได ้
 
12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในวิชาชีพเซรามิกส์  สามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเซรามิกส์ได้  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลงาน 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  การ
พัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาทักษะเชิงปัญญา  เน้นการคิด
วิเคราะห์  และการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึง
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

 13.1  รายวิชาที่เปิดโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน  ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี  ได้แก่
รายวิชา 5524315  งานหล่อปูนปลาสเตอร์  5524316  การขึ้นรูปด้วยมือ  5524317  การประดิษฐ์
เซรามิกส์  5524318  งานดินทั่วไป  และรายวิชา  5524513  ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี  
 

13.3  การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา  โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและเจตคติที่ดี ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ
เซรามิกส์ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากล 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเซรามิกส์  
ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา  ทดสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ  และการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ที่เชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการสืบสาน  อนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นส่งเสริม
ชุมชนและสังคมให้พ่ึงพาตนเอง  สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากล 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะ ดังนี้ 
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 1.3.1 มีความรู้และทักษะในกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์   สามารถวิเคราะห์
ปัญหาในกระบวนการผลิตเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานของตน 
  1.3.2 มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ 

  1.3.3 มีทักษะทางปัญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีวิจารณญาณ 

  1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   สามารถสื่อสารท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
องค์กรได ้

  1.3.5 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เซรามิกส์  เชิงตัวเลข 
  1.3.6 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา (4 ปี) 
2.1 แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1.  การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดและ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   และปรับปรุงหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 

2.  กระบวนการจัดการ 
     เรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
   ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา 
2. การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม 
   เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
   อุดมศึกษา (มคอ.3 และ มคอ.5) 
2. ผลการประเมินการเรียนการ 
   สอน 
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2.1 แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
3.  การบริหาร 
     ทรัพยากรการเรียน 
     การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา     
   /สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี 
    มาตรฐาน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ/เอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน   
   เพ่ิมข้ึน 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี 
   มาตรฐานอย่างเพียงพอ 

4.  การบริหารบุคลากร 1. ก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์  
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ด้านทักษะการสอนและการวิจัย 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน 
   วิชาการหรือวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ด้านทักษะการสอนและ
การวิจัย 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์  
   เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุม 
   สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  
   ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ที่มีต่อการบริหาร
หลักสูตร 

5.  สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้ 
   ค าปรึกษา จัดการข้อร้องเรียนต่อ
การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้  และการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษที่  21  โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 
 

1. มีระบบและโครงการให้ 
   ค าปรึกษาทางวิชาการและทักษ
ระการใช้ชีวิต 
2. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ต่อการสนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 
3. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
   ของนักศึกษา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการสนับสนุน
และพัฒนานักศึกษา 

6.  ความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน สังคม  
    และหรือความพึง 
    พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัย ความต้องการของ  
   ตลาดแรงงานสังคม 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   บัณฑิต 
 

1. ผลการวิจัยความต้องการของ    
   ตลาดแรงงาน สังคม 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
   ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  

       ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  และใน  1  
ภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
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 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     
       อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

         ภาคการศึกษาปกติท่ี  1      :   สิงหาคม  -    พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาปกติท่ี  2      :   มกราคม   -   เมษายน 
  ภาคฤดูร้อน      :    พฤษภาคม –  กรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  2.2.2  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
         2.2.3  มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
         2.2.4  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

        2.3.1  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม ซึ่งนักศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเอง
มากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องบริหารเวลา
ให้เหมาะสม  

       2.3.2  นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  ด้านคอมพิวเตอร์  และพ้ืนฐาน
ทางด้านศิลปะแตกต่างกัน  เนื่องจากเนื้อหารายวิชาที่ต้องเรียนส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกันหลาย
ด้าน  เช่น  การค านวณ  การศึกษาค้นคว้าจากต าราต่างประเทศ  รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบและเขียนแบบ  เป็นต้น  จึงท าให้อาจเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ 
        2.3.3  นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและมีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่าย 
ระหว่างเรียน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
     2.4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรู้  เพ่ือให้

เกิดความเท่าเทียมและความสามัคคีต่อกัน ให้ค าปรึกษาด้านการจัดแผนการเลือกวิชาเรียนให้กับ
นักศึกษาที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

2.4.3 จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน  และจัดหาแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีปัญหา  เรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 
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2.4.4 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแลสอดส่องให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา และเน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 

40 40 

  
2.6  งบประมาณตามแผน 

      งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา  5  ปี  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งบประมาณปี  พ.ศ.  (หน่วย  :  บาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.  เงินเดือนและ
ค่าจ้าง 

1,936,090 2,129,699 2,342,668 2,576,935 2,834,628 

2.  ค่าตอบแทน/ค่า
ใช้สอย/ค่าวัสดุ 

141,872 156,059 171,665 188,831 207,714 

3.  ค่าสาธารณูปโภค 69,365 76,301 83,931 92,324 101,557 
4.  ค่าเงินอุดหนุน 400,000 440,000 484,000 532,400 585,640 

รวมทั้งสิ้น 2,077,962 2,805,059 3,082,264 3,390,490 3,729,539 
       ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว  90,000  บาท / คน / ปี   
 

2.7  ระบบการศึกษา     
        ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  (ภาคผนวก  ก) 

  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา  ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  (ภาคผนวก  ก)  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     130  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร   
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต 
  และเลือกอีก      3  หน่วยกติ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
วิชาแกน      15 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้าน      71 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ     43 หน่วยกิต 

  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  8  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยเลข  7  หลัก  
มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถงึ  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะวิชา  โดยก าหนดดังนี้ 
    เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
    เลข 2 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
    เลข 3 หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
    เลข 4 หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    เลข 5 หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    เลข 6 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
    เลข 7  หมายถึง   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
    เลข 8 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มรายวิชา
ของรหัสตัวที่  5 

    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาเซรามิกส์  (552) 
 เลขรหัสตัวที่  ส่ี หมายถงึ ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่  ห้า หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

 เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเซรามิกส์ 
 เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา

มิกส์ 
 เลข  3 หมายถึง  กลุ่มวิชาการข้ึนรูปและตกแต่งทางเซรามิกส์ 
 เลข  4 หมายถึง  กลุ่มวิชาเครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 
 เลข  5 หมายถึง  กลุ่มวิชาการทดสอบวิเคราะห์และวัตถุดิบเซรา

มิกส์ 
         เลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการด้านเซรามิกส์ 
 เลข  8 หมายถึง  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา 
 เลข  9 หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษการสัมมนาและการวิจัย 

 เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัส              
ตัวที่ห้า 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา         9 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 

Thai for Communication and Information Retrieval 
3(3-0-6) 

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 
English for Communication 

3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  
English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

Aesthetics and Ethics for Life 
3(3-0-6) 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self – development 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา  

Local  Studies 
3(3-0-6) 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 
 
 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์       6 หน่วยกิต 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  

Fundamental Sciences and Mathematics in 
Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  
Computer and Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

 หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

3(3-0-6) 

0002301 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics for Life 

3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 
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0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก  
Thailand in Global Society 

3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Thai Politics and the Globalization 

3(3-0-6) 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 

3(3-0-6) 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
Thailand Resources and Environment Management 

3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Business Principles 

3(3-0-6) 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 
Applied Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and the Environment 

3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
Royal New Theory of Agriculture 

3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

3(3-0-6) 

 
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

วิชาแกน  ให้เรียนไม่น้อยกว่า                     15  หน่ ว ย
กิต 

 
5501101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
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Mathematics for Industrial Work 
5501102 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม 

Environment and Ecology System in Industrial Work 
3(3-0-6) 

5501103 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม 
Fundamental of Physics for Industrial Work 

3(3-0-6) 

5501104 วัสดุศาสตร์ 
Material Science 

3(3-0-6) 

   5501105    ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม        3(3-
0-6) 
          English for Industrial Work 

 
วิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า 71  หน่วย
กิต 

  วิชาบังคับ                  43  หน่วย
กิต 

5521101 
 
 
5521102 

เซรามิกส์เบื้องต้น 
Introduction to Ceramics 
 
เคมีพ้ืนฐานส าหรับเซรามิกส์ 
Fundamental  chemistry  for Ceramics  

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

5521201 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 
Ceramic Design I 

3(1-4-4) 
 

5522301 การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน 1 
Throwing  I 

3(1-4-4) 
 

5522302 การท าพิมพ์และการหล่อ 1 
Mold Making and Casting I 

3(1-4-4) 
 

5522401 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1  
Tools and Machines for  Ceramics I 

3(1-4-4) 
 

5522501 น้ าเคลือบ 1  
Glazes I 

3(1-4-4) 
 

5522502 เนื้อเซรามิกส์ 1 
Ceramics Bodies I 

3(1-4-4) 
 

5522503 แร่วิทยาทั่วไป   
Gerneral  Mineralogy  for  Ceramics                                                                

2(1-2-3)  

5523303 
 

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
Ceramics  Decoration 

3(1-4-4) 
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5523304 การข้ึนรูปด้วยใบมีด 1 
Jiggering I 

3(1-4-4) 

5523402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1 
Kilns and Firing I 

3(1-4-4) 
 

5523901 เตรียมงานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  
Preparation  for  Research   Project in Ceramics  Technology 
and  Design 

2(1-2-3) 
 

5524601 
 
5524902 
 
 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม        
Basic Industrial  Business and Operation 
งานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 
Research Project  in  Ceramics  Technology  and Design 
  

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

วิชาเลือก  ให้เลือกเรียน                      ไม่น้อยกว่า       28     
หน่วยกิต      

5521103 
 

งานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น  
Introduction to Pottery 

2(1-2-3)  

5521202 การออกแบบโดยการทดลอง 
Experimental Design 

2(1-2-3) 

5521203 วาดเส้น 
Drawing 
 

2(1-2-3) 

5521204 ทฤษฎีการออกแบบ 
Theory of Design      

2(1-2-3) 

5221205 
 
5521504 

ประวัติศาสตร์การออกแบบ        
History of Design 
วัสดุเซรามิกส์  
Ceramics Raw Materials 

2(2–0–4) 
 
3(1-4-4) 
 

5521602 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  
Organization Theory and Management 

3(3-0-6) 

5522104 
 
5522105 
 
5522106 

ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส์   
History and Evolution of Ceramics 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานเซรา
มิกส์  
English  for Ceramics Work     
งานเซรามิกส์ในประชาคม
อาเซียน  

2(1-2-3) 
 
3(1-4-4) 
 
3(1-4-4) 
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Ceramics Work  in  ASEAN 
5522107 
 
5522206 
 
5522207 
 

วัฒนธรรมและเซรามิกส์พ้ืนบ้าน   
Culture and Ceramics Folk Arts 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2 
Ceramic Design II 
การออกแบบสามมิติ     
Three Dimensional Design 

3(3–0–6) 
 
3(1-4-4) 
 
2(1–2–3) 

5522305 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีใต้เคลือบ 
Under Glaze Decoration 

3(1-4-4) 

5522306 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีบนเคลือบ 
Over Glaze Decoration 

3(1-4-4) 

5522307 เซรามิกส์พ้ืนบ้าน 
Traditional Ceramics 

3(1-4-4) 

5522308 
 
5522505 
 

เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง   
Ceramics for Construction 
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1 
Ceramics Testing and Analysis I 

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

5522506 ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ 
Cements and Plaster 

3(1-4-4) 

5522507 แก้วและโลหะเคลือบ      
Glass and Enamel 

3(1-4-4) 

5522603 การประกอบการ   
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

5522604 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม    
Industrial Computer 

2(1-2-3) 

5523208 
 
5523209 
 
5523210 
 
5523211 
 
5523212 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3 
Ceramic Design III 
จิตรกรรมเซรามิกส์ 
 Ceramic Painting 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการออกแบบเซรามิกส์                                     
Introduction   to  Computer  Aided  Design 
 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ   
Computer Aid Working  Drawing  
การวิเคราะห์การออกแบบ      
Design Analysis    

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

5523213 การออกแบบเซรามิกส์ร่วมสมัย    3(1-4-4) 
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5523214 
 
5523215 
 
5523309 
 
5523310 

Contemporary  Ceramics  Design   
การออกแบบรูปลอกเซรามิกส์           
Decalcomania Design  
การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ       
Art and Design Research 
ประติมากรรมเซรามิกส์ 
Ceramics  Sculpture 
การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน 2 
Throwing II 

 
3(1-4-4) 
 
3(3–0–6) 
 
3(1-4-4) 
 
3(1-4-4) 

5523311 การข้ึนรูปด้วยใบมีด 2  
Jiggering II 

3(1-4-4) 

5523312 การท าพิมพ์และการหล่อ 2 
Mold Making and Casting II 

3(1-4-4) 

5523403 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2  
Kilns and Firing  II 

3(1-4-4) 

5523404 เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา  
Kilns & Firing Technology 

3(1-4-4) 

5523405 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2 
Tools and Machines for  Ceramics  II 

3(1-4-4) 

5523508 สีส าเร็จรูป 1 
Ceramics Color I 

2(1-2-3) 

5523509 สีส าเร็จรูป 2 
Ceramics Color  II 

2(1-2-3) 
 

5523510 วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู 
Refractories  and Abrasive  

3(1-4-4) 

5523511 น้ าเคลือบ 2 
Glazes  II  

3(1-4-4) 

   
5523605 วิศวกรรมความปลอดภัย       

Safety Engineering 
3(3-0-6) 

5523606 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม  
Industrial Organization and Management 

2(2-0-4) 

5523607 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Quality Management 

3(3-0-6) 

5523608 การควบคุมคุณภาพ   
Quality Control                   

2(2-0-4) 
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5524313 การท าพิมพ์และการหล่อ 3 
Mold Making and Casting  III 

3(1-4-4) 

5524314 
 
5524315 
 
5524316 
 
5524317 
 
5524318 

การข้ึนรูปด้วยเครื่องโรลเลอร์  เฮดแมชชีน 
Roller  Head  Machine  Forming 
งานหล่อปูนปลาสเตอร์  
Plastering  
การข้ึนรูปด้วยมือ   
Hand Forming 
การประดิษฐ์เซรามิกส์ 
Ceramics Craft 
งานดินทั่วไป 
Earthen Craft 

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

5524512 
 
5524513 

การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 2 
Ceramics Testing and Analysis II 
น้ าเคลือบ 3 
Glazes III 

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

5524514 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลย ี  
Ceramics Industry and Technology 

3(1-4-4) 

5524515 เนื้อเซรามิกส์  2 
Ceramics Bodies II 

3(1-4-4) 

5524516 เซรามิกส์สมัยใหม่ 1 
New Ceramics I 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า         8         หน่วยกิต 
5524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ

ออกแบบ   
Preparation for Professional Experience Training in 
Ceramics Technology  and  Design 

2(90) 
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5524802 
 
 

หรือ   
5524803 

 
5524804 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ   
 Professional Experience Training in Ceramics 
Technology and  Design 
 
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
 สหกิจศึกษา            6(450) 
 Cooperative Education  

6(450) 
 
 
 
2(90) 
 
6(450) 
 

   
      ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6        หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี  1   ภาคการศึกษาที่  1 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 5501104  วัสดุศาสตร์   
5521101  เซรามิกส์เบื้องต้น  
5521203  วาดเส้น    
5521204  ทฤษฎีการออกแบบ  
5521206  การเขียนแบบในงานเซรามิกส์ 

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

รวมหน่วยกิต 19 
             
                                          

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 5501101  คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 
5521102  เคมีพ้ืนฐานส าหรับเซรามิกส์ 
5521201  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1   

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

เลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
 xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5522207  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  2   

5522301  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  1 
5522302  การท าพิมพ์และการหล่อ  1   
5522401  เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์  1 
5522503  แร่วิทยาทั่วไป   

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

รวมหน่วยกิต 20 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
 xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5522105  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเซรามิกส์ 

5522303  การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์   
5522501  น้ าเคลือบ  1   
5522502  เนื้อเซรามิกส์  1 

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

เลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 5501103  ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม 
5523310  การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน  2     
5523304  การข้ึนรูปด้วยใบมีด  1   
5523210  จิตรกรรมเซรามิกส์    
5523211  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการออกแบบเซรา
มิกส์  

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

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 5501102  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม 

5501105  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
5523209  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3 
5523402  เตาเผาและการเผาเซรามิกส์  1   
5523511  น้ าเคลือบ  2    
5523901  เตรียมงานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
              และการออกแบบ  

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

รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 5524608  การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม    

5524801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              เทคโนโลยีเซรามิกส์    
              หรือ    
5524803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
5524902  งานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
              และการออกแบบ   
 

3(3-0-6) 
2(90) 

 
 
 

3(1-4-4) 
 

 รวมหน่วยกิต 8 
 
 
 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 5524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรา

มิกส์   
หรือ    
5524804  สหกิจศึกษา  
  

6(450) 
 

 รวมหน่วยกิต 6 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    วิชาบังคับ 
  กลุ่มวิชาภาษา 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้  

หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เช่น  การจับ
ใจความส าคัญ  การตีความ  การย่อความ  การสรุปความ  การวินิจสาร  การวิเคราะห์  
การวิจารณ์  ฯลฯ  การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  และ
การจัดเก็บ  การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษ   เพ่ือการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  การทักทาย  การ
กล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การให้ข้อมูลและค าแนะน า  การสนทนา  การ
แสดงความรู้สึก  การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายและการติดต่อ  การอ่าน
ประกาศโฆษณา  ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การใช้พจนานุกรม  การกรอกแบบฟอร์ม
และการเขียนรูปแบบต่างๆ  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

โดยเน้นทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                 3(3-0-6) 

  Aesthetics and Ethics in Everyday Life 
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  ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์  โสตศิลป์และนาฏศิลป์      
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์  สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์  หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา   
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน        3(3-0-6) 
  Psychology  of  Living  and  Self - development   

 ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน  ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน      
การพัฒนาเชาว์อารมณ์  การปรับตัวและสุขภาพจิต  การสื่อสารระหว่างบุคคล  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 

 Local Studies  
  วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมทั้งโครงการในพระราชด าริในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยเน้น
บริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  รวมทั้งสังคมการเมือง การ
ปกครองและด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน   สิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย  รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย  หลักการเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0002601    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Fundamental Sciences  and  Mathematics  for Everyday Life  
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 หลักการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
ด ารงชีวิต  อันได้แก่  โภชนาการ  สารเคมีในชีวิตประจ าวัน  การออกก าลังกาย  และ
การดูแลสุขภาพตนเอง   การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ความน่าจะเป็น  
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการคาดการณ์
และการแก้ปัญหา   

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล  และมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  เครื่องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การสื่อสารข้อมูล  การแสวงหาความรู้บน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่างๆ  ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  การท า
รายงาน  การน าเสนอผลงานและการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภ าพโดย
ค านึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย  ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา 

 
  วิชาเลือก 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 

English for Academic Purposes II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  เป็นรายวิชา
ต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ  1 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 

 ศึกษาอักษร  การประสมอักษร  การสร้างค า  ประโยคพ้ืนฐานเขียนและอ่าน 
ภาษาเขมรพ้ืนฐาน  สนทนาภาษาเขมรพ้ืนฐาน  เช่น  การทักทาย  การแนะน าตัว  การ
พูดขอโทษ  ขอบคุณ  ฝึกทักษะการฟัง  และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  การใช้ถ้อยค า
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สภาพแวดล้อม  และวัฒนธรรม  ใช้ค าศัพท์และ
โครงสร้างในระดับพ้ืนฐาน 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงค าและ
ส านวนต่างๆ  ฝึกทักษะการฟัง  และพูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
เช่น   การทักทาย   การแนะน าคน   การบอกเวลา   การซื้อของ  เป็นต้น  ตลอดจน
ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 
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0002303   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

  ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน  เพื่อน ามาใช้แต่งประโยคแบบง่ายๆ  ฝึกการออกเสียง  
การอ่าน  และการเขียนอักษรโรมันจิ  รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ  โดยการ
ถาม-ตอบเน้นส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการทักทาย  การ
กล่าวแนะน าตัว  การสนทนาทางโทรศัพท์  การถาม-บอกทาง  เป็นต้น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

 0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
  Ethics in Everyday Life 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมกับจริยศาสตร์  จริยศึกษา  และวัฒนธรรม  หลักจริยธรรมสากล  หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการ
แก้ปัญหา  การประเมินจริยธรรม  จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetics and Life 

 ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น  การได้ยินและการเคลื่อนไหว
สู่การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้เข้าใจทัศนศิลป์  ดนตรีและการแสดงสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต  3(3-0-6) 
  Music for Life 

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีต่างๆที่มีในสมัยปัจจุบัน  รูปแบบดนตรีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี  หลักการ
รับรู้และเข้าใจดนตรี  การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบต่าง ๆ 

0002406 การรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy 

  การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา  การรู้สารสนเทศ  การจัดเก็บและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ  การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  การเขียนเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  (3-0-6) 
  Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 
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 ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  กระบวนการเรียนรู้  
การถ่ายทอด  การผสมผสานภูมิปัญญาไทย  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม  ศึกษากรณี
ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก  3(3-0-6) 
  Thailand in the Global Societies 

  สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์  ผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย  แนวทางการปรับปรุงประเทศ
เพ่ือธ ารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย  รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทส าคัญใน
โลก 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
  Thai Politics  and the Globalization 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน  ศึกษาสิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ  ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  3(3-0-6) 
  Introduction to Laws  for Life 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย  หลักเก่ียวกับสิทธิ  เสรีภาพและหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุค
ปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  นิติกรรม สัญญา
หนี้  ครอบครัว  มรดก  และเอกเทศสัญญาต่างๆ  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  อาญา  เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  3(3-0-6) 
  Thailand  Resources and Environment Management 

 ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทและความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Economics in Everyday Life 
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 ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ  ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย  สังคมเอเชียและสังคมโลก   ดัชนีชี้วัดพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู้และมีการน าไปใช้บ่อยๆ  ความหมายของการผลิต  การจ าหน่าย  จ่าย
แจก  การแบ่งปันและการบริโภค  ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน  สถาบัน
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 

 ศึกษาลักษณะของธุรกิจ  ความส าคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย  การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ  เช่น  การผลิต  การตลาด  การจัดองค์การ  การ
จัดการธุรกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร  จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ  สภาพปัญหาของการด าเนินธุรกิจ  หลักการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือน าไปใช้
ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  ก าหนดการเชิง
เส้น  การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

 
 
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 

  ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันและอนาคต 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences for Everyday Life 

 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์   การท างานของระบบต่างๆในร่างกาย   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี  
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม  สารเคมีปราบศัตรูพืช  หลักการท างาน  วิธีใช้และการ
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แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน  การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Applied Sciences for Everyday Life 

  ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ส าหรับการน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต  อันได้แก่  ความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ  สารอาหาร  
อาหารหลัก  การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย  เมแทบอลิซึม  แหล่ง
พลังงานและการใช้  การคุ้มครองผู้บริโภค  หลักการใช้ยา  สารพิษและพืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน  และการดูแลสุขภาพตนเอง  สุขอนามัยส่วนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล  
การออกก าลังกาย  การวางแผนการออกก าลังกาย  วิธีออกก าลังกายอย่างถูกต้อง  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการออกก าลังกาย  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Life and the Environment 

  ก าเนิดชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สภาวะของโลกใน
เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ความสมดุลธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ปัญหามลพิษ  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ประเทศและโลก  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  Agriculture in Everyday Life 

  ความหมายและการพัฒนาการเกษตร  ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของ
พืช  ธาตุอาหาร  การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช  เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช  การ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ  เช่น  ไก่  สุกร  โค  กระบือ  การเลี้ยงปลา  การถนอม
และแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6) 
  The Royal New Theory of Agriculture 
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  ความหมาย  ความส าคัญ  และวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  
หลักการท าไร่นาสวนผสม  เทคนิคการท าและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ  การใช้วัสดุ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (Integrated Pest  
Management) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental Industrial Technology 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส าหรับช่าง  
ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ  และปฏิบัติทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าหรับช่าง  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์เทคโนโลยี
ทางช่างมาใช้ในงานประจ าวัน 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Appropriate Technology for Local Everyday Life 

  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน  คุณภาพชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์  อุตสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคนิคและคุณภาพชีวิต  การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาชนบท  การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อมกับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาแกน     เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วย

กิต 
5501101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Mathematics for Industrial Work 
   ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการวัด 

การแปลงหน่วย การหาพ้ืนที่ ปริมาตร พ้ืนผิว ความหนาแน่น ระบบมาตราส่วน การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์  

 
5501102 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Environment and Ecology System in Industrial Work 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแหล่งก าเนิดมลพิษ ผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดล้อมในการท างานกฎหมาย
และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหามลภาวะและของเสียอันตราย การวางแผน
และมาตรการป้องกันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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5501103 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Fundamental of Physics for Industrial Work 
   ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของแรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและแรงเสียดทาน ระยะทาง 
อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง พลังงาน ไฟฟ้าเบื้องต้น ความแข็งแรงของวัตถุ  

 
5501104 วัสดุศาสตร์  3(3-0-6) 
 Material  Science 
   ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบทางเคมี  คุณสมบัติการน าไปใช้งานของ

วัสดุ เหล็ก เหล็กผสม  เหล็กหล่อ  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ทองแดง  อะลูมิเนียม  สังกะสี  
ดีบุก วัสดุประเภทอโลหะ วัสดุเซรามิกส์  ยาง  แก้ว  ไม้ วัสดุผสม  วัสดุนาโน และ
นวัตกรรมวัสดุ 

 
5501105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม  การอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม การอ่านบทความด้านเทคนิค 
บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม การเขียนรายงาน การบรรยายและการน าเสนอ 
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5521101 เซรามิกส์เบื้องต้น  3(1-4-4) 
 Introduction to Ceramics 

ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  และประเภทของเซรามิกส์  วิวัฒนาการ
ของเซรามิกส์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การผลิตเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม  บทบาท
และความส าคัญของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 

5521102 เคมีพื้นฐานส าหรับเซรามิกส์ 3(1-4-4) 
Fundamental  chemistry  for Ceramics 

สสารและการวัดโครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์  
สมบัติทางแก๊ส  ของเหลวและของแข็ง  สารละลาย  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุล
เคมี  กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์  และเคมีสิ่งแวดล้อม  ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ทฤษฎีทางเคมี  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
พ้ืนฐาน  และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีทางเคมีและของเซรามิกส์   
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5521201 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1  3(1-4-4) 
 Ceramic Design I 
  ความรู้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบเบื้องต้น  การออกแบบในระบบ

อุตสาหกรรม  ให้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ทั้งทางด้านโครงสร้างทั่วไป 
และการตกแต่ง 

  
5522301 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1  3(1-4-4) 
 Throwing  I 
  ความรู้และทักษะในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การใช้แป้นหมุนให้มีความสามารถ

ในการขึ้นรูปทรงกระบอก  ชาม  จาน  ฝึกการขูด และตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เรียบ 
(Finishing) 

 
5522302 การท าพิมพ์และการหล่อ 1  3(1-4-4) 
 Mold Making and Casting I 
  วัสดุ     อุปกรณ์   และเครื่องมือที่จ าเป็นในการท าแบบพิมพ์  ปลาสเตอร์ 

(Plaster Mold)   แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  ให้มีทักษะในการสร้างต้นแบบ (Model)  แบบ
พิมพ์ (Working Model)  การหล่อด้วยน้ าดิน (Slip Casting) 

 
5522401 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1  3(1-4-4) 
 Tools and Machines for  Ceramics I 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับงานการผลิตเซรามิกส์   ประสิทธิภาพ   

ออกแบบดัดแปลง สร้างเครื่องมือแบบประหยัดและน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 
5522501 น้ าเคลือบ 1  3(1-4-4) 
 Glazes  I 
  ความรู้เกี่ยวกับน้ าเคลือบ วิวัฒนาการของการเคลือบ การเกิดเคลือบวัตถุดิบใน

การท าเคลือบ  การเตรียมเคลือบ 
 
5522502 เนื้อเซรามิกส์ 1  3(1-4-4) 
 Ceramics Bodies  I 
  วิจัยวัตถุดิบที่น ามาใช้ท าเนื้อดินปั้น (Bodies) ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ทางด้าน

คุณสมบัต ิกรรมวิธีการเตรียมเนื้อดินปั้น และกรรมวิธีการผลิต 
 
5522503 แร่วิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
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Gerneral  Mineralogy  for  Ceramics 
วิวัฒนาการของการเกิดโลก  การเกิดของ  หิน  แร่และดิน  การท าเหมืองแร่  

การแต่งแร่และการแยกแร่ด้วยกระบวนการ  การจ าแนกแร่  การทดสอบแร่  แร่ที่ใช้ใน
งาน   เซรามิกส์ตามส่วนประกอบทั่วไปของสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของแร่ 

5523303 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์    3(1-4-4) 
 Ceramic Decoration 
  วิธีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในช่วงสภาวะ ก่อนขึ้นรูป  สภาวะดินเหนียว  

ดินหมาด  ดินแห้ง  ชิ้นงานที่เผาดิบ  ชิ้นงานที่เผาเคลือบ  การท าดินสี Engobe, 
Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist   การรมควัน  การตกแต่ง
บนเคลือบ  การตกแต่งใต้เคลือบ การตกแต่งบนเคลือบดิบ  เทคนิคเฉพาะ  

 
5523304 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1  3(1-4-4) 
 Jiggering  I 
  เครื่องมือและอุปกรณ ์ที่ใช้ในการข้ึนรูปด้วยใบมีด  หลักการออกแบบ    เทคนิค

ในการผลิต    การเตรียมใบมีด การสร้างแบบด้วยเครื่อง (Jigger)    การสร้างต้นแบบ 
(Model)   การสร้างแม่แบบ (Block Mold)   แบบพิมพ์ถ่าย (Case Mold)  แบบพิมพ์ 
(Working Mold)   การท าใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก  (Jiggering)  ชนิดแบบภายใน 
(Jollying) 

 
5523402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1  3(1-4-4)
 Kilns and Firing  I 
  ความรู้เรื่องเตาที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การใช้เตาและการเผา

ผลิตภัณฑ์  การศึกษาเรื่องทั่วไปเก่ียวกับการเผาผลิตภัณฑ์ การบ ารุงรักษา 
 
5523901 เตรียมงานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ        2(1-2-3) 
 Preparation  for  Research   Project in Ceramics  Technology and  Design 

เตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอเป็นโครงการศึกษาวิจัยในลักษณะของภาคนิพนธ์ ทางด้าน 
ออกแบบเซรามิกส์  โดยแสดงถึงเหตุผล  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต    ขั้นตอน  
ประโยชน์ที่จะได้รับ  น ามารวบรวม  เรียบเรียง น าเสนออธิบาย ชี้แจงต่อคณะกรรมการ
เพ่ือขออนุมัติหัวข้อโครงงาน  สรุปผลเพื่อด าเนินการท าแบบร่างการพัฒนาการออกแบบ 
และกระบวนการผลิตทางเซรามิกส์มาท าหุ่นจ าลองหรือต้นฉบับจริง     

 
5524601 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
 Basic Industrial  Business and Operation  
  ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
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 ประเภท  กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล การ 
 ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม  โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตาม 
 นโยบายประเทศไทย 4.0  
 
 
 
 
 
5524902   งานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ                 3(2-2-5) 
 Ceramics  Technology  in  Project  Research and Design   
  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในเรื่องการออกแบบเซรามิกส์  หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ

งานเซรามิกส์ที่น่าสนใจ  ให้ปฏิบัติการทดลองท าด้วยตนเองตามโครงการ  เพ่ือให้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตามกระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาค้นคว้า     
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5521103 งานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น  2(1-2-3)
 Introduction to Pottery 
  ความหมาย    ความส าคัญ   และประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผา   วัตถุดิบ  

(Raw materials) และคุณสมบัติ แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบ กรรมวิธีผลิตเครื่องปั้นดินเผา  
ให้มีประสบการณ์และทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ (Hand 
Forming) 

 
5521202 การออกแบบโดยการทดลอง  2(1-2-3) 
 Experimental Design 
  การออกแบบสร้างผลงานในลักษณะสามมิติ  โดยการทดลองสร้างผลงานที่เกิด

จากการแสดงออกทางความคิดหรืออาศัยแนวทางจากรูปทรงธรรมชาติ  รูปทรงที่ได้จาก
การประดิษฐ์    ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง (form)  เนื้อที่ว่าง (Space)  แสง  เงา 
และสี  ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเซรามิกส์ 

 
5521203 วาดเส้น    2(1-2-3) 
 Drawing  
  การเขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ทิวทัศน์  คน 

สัตว์  สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน   หุ่นปูนปั้น  สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  สัดส่วน แสง และเงา   
องค์ประกอบของศิลปะ  ความเหมือนจริง  เทคนิคการเขียนภาพ  การใช้ดินสอ  ปากกา  
ปากกาลูกลื่น  เครยอง  ชาร์โคล   
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5521204 ทฤษฎีการออกแบบ              2(1-2-3) 
 Theory of Design                          
  พ้ืนฐานการออกแบบ มนุษย์กับการออกแบบ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ

ออกแบบ ศึกษาจากธรรมชาติและองค์ประกอบพ้ืนฐาน จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ขนาด 
ความเข้ม ลักษณะผิวลวดลาย ทิศทาง พ้ืนที่ว่าง ระยะ ความลึก ทัศนียภาพ 
องค์ประกอบของการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ  ฝึกปฏิบัติงานออกแบบตามทฤษฎี
ในลักษณะ 2 และ 3 มิติ สุนทรียทางทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
5521205 ประวัติศาสตร์การออกแบบ   2(2–0–

4) 
 History of Design 

ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบทางด้านอุตสาหกรรม การออกแบบ เรขศิลป์ 
งานศิลปหัตถกรรมและการออกแบบสื่อประสม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ผลงานการออกแบบร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคม ประวัติ
และผลงานของนักออกแบบที่ส าคัญ ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงาน  ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์และสังคม 

 
5521206  การเขียนแบบในงานเซรามิกส์  3(1-4-4) 
 Drawing in Ceramic Work 
  หลักการเขียนแบบ  การใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ  อุปกรณ์  สัญลักษณ์

ต่างๆ  และการก าหนดมาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ  ฝึกปฏิบัติการเขียนรูปทรง
เรขาคณิตเบื้องต้น  เขียนภาพไอโซเมตริก  (Isometric) ภาพออบลิค  (Oblique)   ภาพ
ฉาย   (Orthographic  Projection)  ภาพตัด   (Section)  และภาพทัศนียภาพ ( 
Perspective) มาตราส่วนเท่าของจริง  ย่อ  และขยาย  ระบบมาตราส่วนการเขียนแบบ
เทคนิคมาตรฐานสากล  การเขียนแบบเพื่อการผลิตเซรามิกส์ 

 
5521504 วัสดุเซรามิกส์   3(1-4-4) 
 Ceramics Raw Materials 

วัสดุในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์  เคมีเชิงผลึก  สมบัติของแร่ดิน  คุณสมบัติ
ต่างๆของวัสดุเซรามิกส์   บทบาทของเนื้อเซรามิกส์ต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและ
เซรามิกส์สมัยใหม่   
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5521602 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Organization Theory  and Management  
  วิ เคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะ   ข้อแตกต่างของโครงสร้ า งองค์ การ   

แนวความคิดและทฤษฎีตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน  จัดโครงสร้างขององค์การ 
บทบาทของผู้น าในการใช้หลักการบริหารจัดการ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การชัก
น าและการควบคุม 

 
5522104 ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส์  2(1-2-3) 
 History and Evolution of Ceramics 
  ความรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการทางเซรามิกส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ลักษณะการสร้างสรรค์เซรามิกส์ที่ปรากฏในแหล่งชุมชนที่ส าคัญในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ  กรรมวิธีการผลิต    ลักษณะรูปทรงและลวดลายการตกแต่ง  เพ่ือเป็น
แนวทางในการประยุกต์  สร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์ในสังคมปัจจุบัน   ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการทางเซรามิกส์ 

 
5522105     ภาษาอังกฤษส าหรับงานเซรามิกส์  3(1-4-4) 
   English  for Ceramics Work 
  ศัพท์และรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษส าหรับงานเซรามิกส์  ทักษะในการฟัง  

พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางด้านงานเซรามิกส์ในสถานประกอบการ 
การควบคุมและการตรวจสอบวัตถุดิบทางเซรามิกส์  การบันทึกผลการทดสอบ  การ
ควบคุมและระบบการเผา  การอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เซรามิกส์ 

 
5522106     งานเซรามิกส์ในประชาคมอาเซียน  3(1-4-4) 
 Ceramics Work  in  ASEAN 

 ลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วัตถุดิบเทคโนโลยีการผลิต  
รูปแบบในการสร้างสรรค์  การตลาดทางเซรามิกส์  ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชิง
เปรียบเทียบจุดอ่อน  จุดแข็ง  ของแต่ละประเทศ  อภิปรายเกี่ยวกับความรู้งานเซรามิกส์
ทุกมิติในภูมิภาคอาเซียน 
 

5522107 วัฒนธรรมและเซรามิกส์พื้นบ้าน 3(3–0–6) 
 Culture and Ceramics Folk Arts 
   ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยระดับพ้ืนบ้าน  ผลงานการ

ออกแบบเซรามิกส์ที่ เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ คติความเชื่อ และผลงานเซรามิกส์ที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่างด้านรูปแบบและการใช้งานจาก
กรรมวิธีการผลิต สังคมและชุมชน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
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5522207 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2  3(1-4-4) 
 Ceramic Design II 
  ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ในระบบอุตสาหกรรมทางด้านโครงสร้าง และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
 
5522208 การออกแบบสามมิติ   2(1–2–3) 

Three Dimensional Design 
ออกแบบผลงานให้มีความงามในลักษณะ 3 มิติ ตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบศิลป์ 

การสร้างผลงานด้วยวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง แสงเงา วัสดุ และพ้ืนผิว ทั้ง
รูปทรงเดี่ยว รูปทรงชุด มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

 
5522305 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีใต้เคลือบ  3(1-4-4)
 Under Glaze Decoration 

 คุณสมบัติของสีใต้เคลือบ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบและใช้สีใต้
เคลือบออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกส์ วิธีการเขียน  การท ารูปลอกใต้
เคลือบ  และการท าซิลค์สกรีนใตเ้คลือบ 

 
5522306 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีบนเคลือบ   3(1-4-4) 

Over Glaze Decoration   
 คุณสมบัติของสีบนเคลือบ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบและใช้สี
บนเคลือบให้สามารถใช้ออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกส์   วิธีการเขียน  
การท ารูปลอกบนเคลือบ  และการท าซิลค์สกรีนบนเคลือบ 

 
5522307 เซรามิกส์พื้นบ้าน  3(1-4-4) 
 Traditional Ceramics 
  วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในท้องถิ่น  กรรมวิธีผลิตในระบบอุตสาหกรรม  

เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  ผลิตภัณฑ์เซราคอน ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียน   
ผลิตภัณฑ์โอ่งน้ า   

 
5522308 เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง  2(1-2-3) 
 Ceramics for Construction 
  รูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการน าไปใช้กับการก่อสร้าง อิฐ    

กระเบื้องมุงหลังคา  ท่อระบายน้ า  กระเบื้องตกแต่ง   
 
5522505 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1  2(1-2-3) 
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 Ceramics Testing and Analysis  I 
  ทฤษฎี  หลักการวิเคราะห์และทดสอบเซรามิกส์  ในห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบเซรามิกส์  ปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบเซรามิกส์  
ในห้องปฏิบัติการ 

 
5522506 ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์  3(1-4-4) 
 Cements and Plaster 
  สมบัติ  วัตถุดิบ  ความส าคัญ  ประโยชน์  เครื่องมือ  อุปกรณ์  กระบวนการ

ผลิต   ประวัติความเป็นมาของปูนซีเมนต์      องค์ประกอบทางเคมี    ปฏิกิริยาการ
แข็งตัว  กระบวนการผลิต  วิธีการทดสอบ และวิธีการวิจัย 

 
5522507 แก้วและโลหะเคลือบ  3(1-4-4)
 Glass and Enamel 
  สมบัติ วัตถุดิบ ความส าคัญ  ประโยชน์  เครื่องมือ  อุปกรณ์  เทคนิคและ

กรรมวิธีการผลิตแก้วและโลหะเคลือบ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา  การผลิต  การ
ประยุกต์ใช้ และสมบัติของแก้ว ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบกับสมบัติ  การตก
ผลึกของแก้ว 

 
 
 
 
5522602 การประกอบการ  3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
  แนวคิดและหลักการประกอบการ   ลักษณะและผู้ประกอบการที่ดี   

จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ  ความรู้ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ เกี่ยวกับการ
ประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  การจัดตั้งธุรกิจ  การหาแหล่งเงินทุน  การใช้
ประโยชน์จากเงินทุน  การบริหารการผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  กฎหมายธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง  การบริหารกิจการ  การขยายกิจการ  การเลิกกิจการ  ศึกษา
กรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบการ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรง 

 
5522604 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  2(1-2-3) 
 Industrial Computer 
  ฝึกปฏิบัติการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม  ระบบการประมวล

ข้อมูล การน าโปรแกรมมาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม  การออกแบบ การน าข้อมูล
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จากระบบ   Internet  มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมใน
แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5523209 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3  3(1-4-4) 
 Ceramic Design  III 
  การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาในขั้นสูง     โดยเน้นการออกแบบ  เพ่ือการผลิต

ในระบบอุตสาหกรรม    ปัญหาในการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบ  การฝึก
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม      การออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในงานก่อสร้าง  งานตกแต่งอาคาร  งานสุขภัณฑ์เครื่องถ้วยชาม 
และผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานเซรามิกส์ 

 
5523210      จิตรกรรมเซรามิกส์ 3(1-4-4) 
 Ceramic  Painting  

 จิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  ด้วยเทคนิค การใช้น้ าดินสี สีใต้เคลือบ  สีบน
เคลือบ และการเคลือบ   

 
5523211    คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการออกแบบเซรามิกส์  3(1-4-4) 
 Introduction   to  Computer  Aided  Design 
  การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและ

การน าโปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือใช้ในงานออกแบบเขียนแบบ การน าข้อมูลจากระบบ  
Internet  มาใช้ในการพัฒนางาน  

 
 
 
 
 
5523212 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3(1-4-4) 
 Computer Aid Working  Drawing    
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  5521206  การเขียนแบบในงานเซรามิกส์ 
  หลักการ  วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์  การ

เขียนแบบตกแต่งภายใน   งานเขียนแบบประเภทที่เกี่ยวข้องด้วยคอมพิวเตอร์  เทคนิค
การเขียนแบบการสร้างงานลักษณะสองมิติ  และ สามมิติ   การก าหนดการตั้งค่าค าสั่ง
ต่างๆ   มาตราส่วนในการพิมพ์  การเขียนแบบการสั่งงานเพ่ือการผลิต โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
5523213 การวิเคราะห์การออกแบบ 2(2–0–4) 
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 Design Analysis 
  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและวิธีการแก้ปัญหา น าผลงานการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลากหลายชนิดมาวิเคราะห์ถึงแนวความคิดทางการออกแบบ 
รูปแบบ โครงสร้าง สี พ้ืนผิว ประโยชน์ใช้สอย และความงามทางสุนทรียภาพ 

 
5523214 การออกแบบเซรามิกส์ร่วมสมัย 3(1–4–4) 
      Contemporary  Ceramics  Design   
  การสร้างแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบ  ค้นหาแนวทางการน า

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มาประยุกต์ใช้รวมกับผลงานอ่ืนๆ การออกแบบและ
ตกแต่งเซรามิกส์ให้เกิดความสวยงามด้วยการใช้วัสดุชนิดต่างๆ น ามาผสมผสานให้เกิดเป็น
ผลงานเดียวกันในรูปแบบของเซรามิกส์ร่วมสมัย 

 
5523215 การออกแบบรูปลอกเซรามิกส์    3(1–4–4) 
 Decalcomania Design  
  การจ าแนกประเภทรูปลอกเซรามิกส์ วัสดุ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และกรรมวิธี

การผลิตรูปลอกเซรามิกส์แต่ละชนิด การประยุกต์เทคนิคการผลิต เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตรูป
ลอกส าหรับเครื่องแก้วและโลหะเคลือบ การน าไปใช้ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา 
การออกแบบลวดลายส าหรับพ้ืนผิวเรียบ การท าต้นแบบด้วยกระดาษไขทั้งชนิดสีเดียวและ
หลายสี การท าซิลค์สกรีน การผลิตและการติดรูปลอกเซรามิกส์ชนิดต่างๆ และการเผา 

 
5523216 การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ 3(3–0–6) 
 Art and Design Research 
  ความส าคัญและรูปแบบของการวิจัยทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ การ

ก าหนดปัญหาและหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการหาข้อสรุป การ
เขียนโครงการวิจัยและรายงานการเสนอผลการวิจัย 

 
 
 
5523309 ประติมากรรมเซรามิกส์   3(1-4-4) 
 Ceramics Sculpture 
  แนวความคิดและโครงสรางทางทัศนศิลปของประติมากรรม  สร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรม   ด้วยวัสดุและกระบวนการทางเซรามิกส์ 
 
5523310 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2  3(1-4-4) 
 Throwing  II 
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  การออกแบบและฝึกทักษะในการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน ตามระบบอุตสาหกรรม  
การท าฝาล็อค  การแต่งก้นชิ้นงาน  การต่อส่วนประกอบ    ออกแบบและขึ้นรูปแป้น
หมุนสร้างสรรค์ 

5523311 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2  3(1-4-4) 
 Jiggering  II   

  การสร้างแบบชนิดที่ซับซ้อนขึ้น     มีลวดลาย หรือขอบเส้นบนผลิตภัณฑ์  
แจกันรูปทรงต่าง ๆ  การสร้างแบบและผลิตงานตามระบบอุตสาหกรรม 

5523312 การท าพิมพ์และการหล่อ 2  3(1-4-4) 
 Mold Making and Casting  II 
  การสร้างต้นแบบ (Prototype) แม่แบบ (Block Mold)  แบบพิมพ์ถ่าย (Case 

Mold)  และแบบพิมพ์ใช้งาน (Working Mold) ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมทั้งชนิดหล่อ
กลวง  (Drain Casting)  และชนิดหล่อตัน (Solid Casting) 

5523403 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2  3(1-4-4) 
 Kilns and Firing  II 
  การจ าแนกชนิดของเตาเผา  ลักษณะโครงสร้าง  ผลดีและผลเสียของเตาเผา

ชนิด  วิธีเลือกใช้เตาเผา  อุปกรณ์ที่ใช้กับเตาเผา  การควบคุมเตาเผาฝึกฝนการออกแบบ  
การเขียนแบบเตาเผา  พร้อมการทดลองสร้างเตาเผา 

5523404 เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา  3(1–4–4) 
 Kilns & Firing Technology 
  ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ  หลักการจ าแนกเตา 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเตาและวัตถุดิบ ที่ใช้ในการสร้างเตา    หลักการออกแบบเตา  
(Kiln design)  เครื่องมือและอุปกรณ์  หลักการเผาดิน  เผาเคลือบ 

5523405 เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2   3(1–4–4)
 Tools and Machines for  Ceramics  II 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ ใช้ส าหรับงานเซรามิกส์ชั้นสูง  ด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ วิธีการใช้งาน  การใช้เครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 
 
 
 

5523508 สีส าเร็จรูป 1  2(1-2-3) 
 Ceramics Color I 
  วัตถุดิบ และกระบวนการท าสีส าเร็จรูป  งานท าสีบนเคลือบ ใต้เคลือบ และใน

เคลือบ 
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5523509 สีส าเร็จรูป 2  2(1-2-3) 
 Ceramics Color II 
  การท าสีส าเร็จรูปที่ใช้ในงานใต้เคลือบ  บนเคลือบ    คิดค้นหาสีที่แปลกใหม่  

และการแก้ไขปัญหา ที่เก่ียวข้องกับสีส าเร็จรูป 
 
5523510 วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู  3(1–4–4) 
 Refractories and Abrasive 
  วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและสิ่งขัดถู  สมบัติ ประโยชน์  

ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตและการน าไปใช้ 
 
5523511 น้ าเคลือบ 2  3(1–4–4) 
 Glazes  II 
  การค านวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis วิธีผสมเคลือบ  ชุบเคลือบ เผา

เคลือบ  และการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของเคลือบ 
 
5523605 วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6) 
 Safety Engineering              
  หลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การ

วางแผนและมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม 
งานไฟฟ้า งานที่เก่ียวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริหารงาน
ด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย 

5523606 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
 Industrial Organization and Management 
  กิจการและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านการบริหาร

โรงงาน ด้านบุคคล ด้านเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล ระบบความปลอดภัยในโรงงาน 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 

5523607 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Industrial Quality Management      
  ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ  บทบาทของการควบคุมคุณภาพ

กับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ 
การรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    

 
5523608 การควบคุมคุณภาพ              2(2-0-4) 
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 Quality Control                   
  การจัดบริหารงานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การทดสอบ

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่าง หลักทางสถิติและการวิจัย การออกแบบ
และวิเคราะห์แผนภูมิการควบคุมคุณภาพ 

 
5524313 การท าพิมพ์และการหล่อ 3  3(1-4-4) 
 Mold Making and Casting  III 
  การท าพิมพ์หลายชิ้นประเภทรูปคน  รูปสัตว์ การท าพิมพ์ชุด (Gang Mold)จาน

เปล  การใช้วัสดุต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการท าพิมพ์ในระบบอุตสาหกรรม  การสร้างแบบ
พิมพ์แบบใช้แรงอัด  (Pressure Mold)  การผสมเนื้อดินปั้นส าหรับการข้ึนรูปด้วยแรงอัด 

 
5524314 การขึ้นรูปด้วยเครื่องโรลเลอร์  เฮดแมชชีน  3(1-4-4) 
 Roller  Head  Machine  Forming 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป  ทักษะในการออกแบบ  สร้างแบบ  

และการท าพิมพ์ที่ใช้ในเครื่องโรลเลอร์  เฮดแมชชีน (Roller  Head  Machine)  ทักษะ
ในการขึ้นรูปตามระบบอุตสาหกรรม 

 
5524315 งานหล่อปูนปลาสเตอร์  3(1–4–4) 
 Plastering  

 ลักษณะและคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์    วิธีท า    การใช ้  การเก็บรักษา
วัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้    การบ ารุงรักษา   กระบวนการท าพิมพ์    การเตรียมรูป
ต้นแบบการหล่อรูปนูนต่ า  นูนสูง  และลอยตัว  ขนาดเล็ก 

 
5524316 การขึ้นรูปด้วยมือ 3(1–4–4) 
 Hand Forming 

 ความรู้และทักษะในการเตรียมดิน   บดดิน  การขึ้นรูปด้วยมือ  การขึ้นรูปด้วย
วิธีบีบดิน   วิธีแผ่น  วิธีขดให้เป็นรูปทรง  เป็นภาชนะรูปสัตว์   งานประดิษฐ์กระเบื้อง 
(Forming Tile)    การข้ึนรูปแบบ (Making Template) 

  
5524317 การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(1–4–4) 
 Ceramics Craft 

 ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุเซรามิกส์  ในด้านต่าง ๆ เครื่องประดับ  ของ
ช าร่วย และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
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5524318 งานดินทั่วไป 3(1–4–4) 
 Earthen Craft 

 ประวัติความเป็นมาของงานดินและชนิดที่น ามาประดิษฐ์ ด้วยวิธีการปั้น  การ
คลึง และการสร้างรูปต้นแบบง่าย ๆ ด้วยดิน  การขึ้นรูปอิสระแบบขดแบบแผ่น แบบ
แป้นหมุน และแบบกดพิมพ์  ท าพิมพ์ส าหรับหล่อรูปแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์  

 
5524512 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 2   2(1-2-3) 
 Ceramics Testing and Analysis  II 
  หลักการทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ในห้องปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ   ความแข็ง  ความแข็งแรงที่จุดแตกหัก 
การวิเคราะห์ทางกายภาพและความร้อนของวัสดุ  จุดหลอมเหลว  อุณหภูมิในการเกิด
ผลึก วิเคราะห์สมบัติโครงสร้าง  องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณของธาตุในวัสดุ  ด้วย
เครื่องมือวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล  

 
5524513 น้ าเคลือบ 3  3(1–4–4) 
 Glazes   III 
  การใช้น้ าเคลือบทางด้านการตกแต่งเคลือบ (Glaze Decoration)  การทดสอบ

หาประสิทธิภาพของเคลือบที่เคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์  ทดสอบความแข็ง  ทดสอบการ
รานตัว  ทดสอบการไหลตัว  หลักการท าฟริต (Frit)  การหาคุณสมบัติทางกายภาพของ
แก้ว  การน า   Frit  ไปใช้งานผสมเคลือบและสีส าเร็จรูป 

 
5524514 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี  3(1–4–4) 
 Ceramics Industry and Technology 
  ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ประโยชน์  กรรมวิธีการผลิต     อุปกรณ์และเครื่องมือ

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตโลหะเคลือบ  แก้ว  ซีเมนต์  ปูนปลาสเตอร์   สิ่งขัดถู  เครื่อง
กรอง  การทดลองปฏิบัติการ 

 
5524515 เนื้อเซรามิกส์ 2  3(1–4–4) 
 Ceramics Bodies  II 
  การค านวณ การเตรียมเนื้อเซรามิกส์ ทดสอบเนื้อเซรามิกส์ ปรับปรุงคุณภาพ

เนื้อเซรามิกส์ที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี สภาวะของเนื้อเซรามิกส์  Powder Slip, 
Plastic   

 
5524516 เซรามิกส์สมัยใหม่ 1  2(1-2-3) 
 New Ceramics  I 
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  ความหมาย   ความส าคัญ    คุณสมบัติของเซรามิกส์สมัยใหม่ และลักษณะการ
ใช้งานที่เหมาะสมของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในวงการเซรามิกส์   กระบวนการผลิต
จ าพวก    High Alumina,    Translucent Alumina,     Zirconia, Silicon  Carbide   

 
5524517 เซรามิกส์สมัยใหม่ 2  2(1-2-3) 
 New Ceramics  II 
  สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ  กระบวนการผลิตวัสดุที่ ใช้งานไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์    เฟอร์ไรด์   เฟอร์โรแมกเนติก   ไดอิเล็กทริก  เทอร์โมอิเล็กทริก             
เซมิคอนดัคเตอร์    

 
       วิชาพื้นฐานวิชาชีพและหรือวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
5524801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  2(90) 

 Preparation for Professional Experience Training in Ceramics 
Technology and Design 

  กิจกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้  ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนาด้านตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ     โดยการ
กระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพ 

 
5524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  6(450) 
 Professional   Experience Training in Ceramics Technology  and 
Design 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส์ ในองค์กร  หน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์  หรือสถานศึกษา   สถาบันวิจัยทางเซรามิกส์ที่
เหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับความรู้  ทักษะ  เจตคติและประสบการณ์วิชาชีพ  โดยได้รับ
ความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การนิเทศของคณะกรรมการสาขาวิชา 

หรือ 
5524803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

เทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้ฟ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเองและองค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพเซรามิกส์  ด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้านทดสอบวิเคราะห์  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การท างานเป็นทีม  วิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอผลงาน 

 
5524804 สหกิจศึกษา  6(450) 
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 Cooperative Education  
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย  

ตลอดจนการจัดท ารายงาน  และการน าเสนอ 
 
 
 
 

3.2  ชื่อ  สกุล  ต าแหน่ง  คุณวุฒ ิ และผลงานวิชาการของอาจารย ์

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ 2) ช่ือ – 
นามสกลุ 
 

3) ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

4) คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

5) สถาบัน/ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 6) ผลงานทางวิชาการ/ 
7) ภาระงานสอน 

1 
 

8) นายวัชระ   
9) วชิรภัทรกุล 

อาจาร
ย์ 

ศ.ม.(เครื่อง
เคลือบดิน
เผา ) 
 
ศ .บ  (นฤมิต
ศิลป์  เซรา
มิกส์)     

10)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ.2546 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 
 

11)  

บทความวิจัย 
-   วัชระ  วชิรภัทรกุล, วีระ   
เนตราทิพย์,ปราโมทย์  ปิ่นสกุล.
และกฤษดากร  เช่ือมกลาง.   
การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเคร่ือง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิง
สร้างสรรค์.  วารสารรมยสาร  
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย์  ปีท่ี  14  ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน) 2559 หน้า   
: 37- 44 
ภาระงานสอน 
15  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
5521203  วาดเส้น    
5521201 การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 
5522206 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2  
5523213  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ร่วมสมัย 
5522303  การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์   
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5523209  จิตรกรรมเซรา
มิกส์ 
5523901  เตรียมงานวิจัยทาง
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ 
5524902 งานวิจัยทาง
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ 
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12) ล าดับ 
ที ่

13) ช่ือ – 
นามสกลุ 
 

14) ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

15) คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

16) สถาบัน/ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 17) ผลงานทางวิชาการ/ 
18) ภาระงานสอน 
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19) 2 นางสาว
อุษณีย์  มาลี 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 
(ด้าน
เทคโนโล
ยีเซรา
มิกส์) 

วท .ด.  (วัสดุ
ศาสตร์) 

 

ค .ม.   
(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 
   

วท.บ. 
(เทคโนโลยี
เซรามิกส์)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ .ศ.  2559 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร  พ .ศ.  2547 
 

สถาบันราชภัฏพระนคร  
พ.ศ. 2536 

บทความวิจัย 
1. Usanee Malee and 
Sakdiphon Thiansem, 
“Analytical study of 
ancient   pottery from the 
archaeological site of Ban 
Bo Suak from Nan  
province, Thailand.” 
International Conference on 
Traditional and  Advanced 
Ceramics (ICTA2015). 
Bangkok, Thailand (2015).  
วารสาร  Key  Engineering  
Materirals  Issn : 1662 – 
9795  ฉบับท่ี  690  หน้า  
18 – 22   
 
ภาระงานสอน 
15  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
5501102  วัสดุศาสตร์  
5521501  วัสดุเซรามิกส์      
5522504  แร่วิทยาทั่วไป    
5521102  เคมีพ้ืนฐานส าหรับ
เซรามิกส์  
5522502  น้ าเคลือบ 1  
5523511  น้ าเคลือบ 2 
5522505  การทดสอบและ
วิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1  
5521103งานเครื่องปั้นดินเผา
เบื้องต้น   
5522308  เซรามิกส์ในงาน
ก่อสร้าง  
5524512  การทดสอบ
วิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 2 
5522401  เครื่องมือและ
อุปกรณ์เซรามิกส์ 1  
5522503  เนื้อดินเซรามิกส์ 1  
5521101  เซรามิกส์เบื้องต้น 
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20) ล าดับ 
ที ่

21) ช่ือ – 
นามสกลุ 
 

22) ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

23) คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

24) สถาบัน/ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 25) ผลงานทางวิชาการ/ 
26) ภาระงานสอน 

27) 3 
 
 

 

นายวีระ  
เนตราทิพย์        

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 
(ด้าน
เทคโนโล
ยีเซรา
มิกส์) 

วศ.ม.(การ
จัดการงาน
วิศวกรรม) 
 
ค.บ. 
(ศิลปหัตถกร
รมเครื่อง
เคลือบดิน
เผา) 

 

มหาวิทยาลัย 
วงษ์เชาวลิตกุล    
พ .ศ.  2545 
 
วิทยาลัยครูพระนคร    
พ .ศ.  2526 

 

บทความวิจัย 
วีระ  เนตราทิพย์ และ กฤษ
ดากร เชื่อมกลาง. การ
ทดลองการทดลองน า
ปูนซีเมนต์มาเป็นวัตถุดิบใน
การผสมน้ ายาเคลือบ 
กรณีศึกษาปูนซีเมนต์ตรานก
อินทรีย์.  วารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) 
หน้า : 34-38 
ภาระงานสอน 
15  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
5522301 การข้ึนรูปด้วย 
แป้นหมุน 1 
5522302  การท าพิมพ์และ
การหล่อ 1 
5523310  การข้ึนรูปด้วยแป้น
หมุน 2 
5523312 การท าพิมพ์และ
การหล่อ 2 
5524315 งานหล่อปูน
ปลาสเตอร์ 
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28) 4 นาย
ปราโมทย์   
ปิ่นสกุล 

อาจารย์ ค .ม.   
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
  

  
วท .บ. 
(เทคโนโลยี
เซรามิกส์)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร  พ .ศ.  2548 
 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์     
พ .ศ.  2542 

บทความวิจัย 
-  ปราโมทย์  ปิ่นสกุล และ 
กฤษดากร เชื่อมกลาง.  การ
พัฒนาเนื้อดิน  อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์  เพ่ือใช้ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ใบมีด.  วารสารรมยสาร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์  ปีท่ี  
14  ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน) 2559 :147-153 
ภาระงานสอน 
15  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
5521101   เซรามิกส์เบื้องต้น  
5522503  เนื้อเซรามิกส์ 1 
5523304 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1 
5523311 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2 
5523402 เตาเผาและการ
เผาเซรามิกส์ 1 
5522401  เครื่องมือและ
อุปกรณ์เซรามิกส์ 1  

29) ล าดับ 
ที ่

30) ช่ือ – 
นามสกลุ 
 

31) ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

32) คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก 

33) สถาบัน/ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 34) ผลงานทางวิชาการ/ 
35) ภาระงานสอน 
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36) 5 นายกฤษดา
กร   
เชื่อมกลาง 

อาจารย์  ค .อ.ม.
(เทคโนโลยีการ

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม) 
วท .บ. 

(เทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั พ.ศ.2555 
 

สถาบันราชภัฏพระนคร  
พ .ศ. 2543 

บทความวิจัย 
- กฤษดากร  เช่ือมกลาง,วัชระ  
วชิรภัทรกุล, วีระ   เนตราทิพย์,  
และปราโมทย์  ปิ่นสกลุ. การ
ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกเซรามิกส์เพ่ือเป็นสินค้า
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์.วารสาร
รมยสาร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย์  ปีท่ี  14  ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน) 2559 
:115-122 
 
 ภาระงานสอน 
15  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
5501103 การเขียนแบบ
วิศวกรรม  

2552160  ทฤษฎีองค์การ
และการจัดการ   
5523213 การออกแบบเซรา
มิกส์ร่วมสมัย 
5523210 คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเพ่ือการออกแบบ
เซรามิกส์  

7552360  การบริหาร
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม   
5523211 คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเขียนแบบ   
5523208 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3 
5524601 การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดั

บที่ 
ชื่อ/สกุล 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง)/

สัปดาห์ 

1 นายวัชระ  วชิรภัทร
กุล 

อาจารย์ ศ.ม. 
ศ .บ  

เครื่องเคลือบดินเผา 
นฤมิตศิลป์  เซรามิกส์ 

15 

2 นางสาวอุษณีย์  มาลี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้านเทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

วท.ด. 
ค.ม. 
วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

15 

3 นายวีระ  เนตราทิพย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้านเทคโนโลยี
เซรามิกส์) 

วศ.ม. 
 

ค.บ. 

การจัดการงาน
วิศวกรรม

ศิลปหัตถกรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา 

15 

4 นายปราโมทย์  ปิ่น

สกุล 

อาจารย์ ค.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

15 

5 นายกฤษดากร   
เชื่อมกลาง 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการ
ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

15 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา)   
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา  5524801  การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์  2(90)  หรือ  รายวิชา  5524803  การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 2(90)   และ  รายวิชา  5524802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรา
มิกส์   6(450)  หรือรายวิชา  5524804  สหกิจศึกษา   ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนในรายวิชานี้  
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4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 4.1.4  มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก  และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 
4.2  ช่วงเวลา 

        ภาคการศึกษาปกติที่  2  ชั้นปีที่  4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
        จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรือวิจัย   
       ข้อก าหนดในการท าโครงงาน  ต้องเป็นหัวข้อการเตรียมงานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
และการออกแบบ  หรืองานวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัย หรือออกแบบในเรื่องเซรามิกส์  หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานเซรามิกส์ที่น่าสนใจ  ให้
ปฏิบัติการทดลองท าด้วยตนเองตามโครงการ   เพ่ือให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาค้นคว้า    โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และ
การออกแบบ  โดยท าเป็นลักษณะงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

      ท าโครงการหรือศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีเซรา
มิกส์และการออกแบบตามที่ผู้เรียนสนใจและมีความถนัดเป็นพิเศษ  ซึ่งอาจจะท าเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล  โดยมีล าดับขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้า  เช่น  ส ารวจ  เก็บข้อมูล  ทดลอง  ศึกษา
ค้นคว้า  เป็นต้น  โดยหัวข้อที่จะท าการศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องอยู่
ภายใต้การดูแลจนเสร็จสิ้นโครงงาน  มีการน าเสนอผลงานและจะต้องผ่านการประเมินผลจาก
คณาจารย์ที่เป็นกรรมการ 

   5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้     
        ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากการท างานหรืองานวิจัย  เช่น 

  5.2.1  มีองค์ความรู้จากการวิจัย   
  5.2.2  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  5.2.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
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  5.2.4  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  5.2.5  สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด  และภาษาเขียน 

5.3  ช่วงเวลา     
       ภาคการศึกษาปกติที่  1  ชั้นปีที่  4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต   
                     5  หน่วยกิต 

   5.5  การเตรียมการ   
                     การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา  เช่น   
  5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา  โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์    
ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
  5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างาน
ของนักศึกษา 
  5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าโครงงาน  วิจัย  เช่น 
คอมพิวเตอร์  เครื่องมือ  อุปกรณ์  วัตถุดิบ  และสารเคมี  ตลอดจนอาคารสถานที ่
 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
       กระบวนการประเมินผล  กลไกการทวนสอบมาตรฐาน  เช่น 

  5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.6.2  ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการท าโครงงาน  วิจัย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ประจ าวิชา  อาจารย์สาขาวิชาอ่ืนที่เชื่อมโยง  อย่างน้อย  3  คน  จากการสังเกต  จากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสารโปสเตอร์ 
  5.6.3  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม  จากการติดตามการท างาน  
ผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน   ผลงานส าเร็จ  และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

    5.6.4  อาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน 

    5.6.5  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลการเรียนของรายวิชา 
 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ  ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  2. มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ  3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  4. 
เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน  
คือ  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
  

1.  มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือ
การเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน 

2. มีคุณธรรม    จริยธรรมในตนเอง    และส่วนรวมแสดงออกถึงความมีวินัย    ซื่อสัตย์และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3.  มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 4.  มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและ
สามารถแสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพ และสังคม 
 6.  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์และสถิติ    ในการวิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 7. มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเซรามิกส์โดยการวิจัยและ
พัฒนาการทดสอบวิเคราะห์วัตถุดิบเพ่ือน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เชื่อมโยงกับมรดก
ทางวัฒนธรรม สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 มีระเบียบวินัย   
    1.3 มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
    1.5 มีจิตสาธารณะ 

 
-อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและ
สังคม 
-มีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
กาย การเข้าสังคม การเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และ
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
-จัดกิจกรรมกลุ่มอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
-ก ากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็น
นิสัย 
-สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
-ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย      และ
การร่วมกิจกรรม 
-ประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
-ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2. ด้านความรู้  
   2.1 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และ
การออกแบบ 
   2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบที่จะน ามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ    
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
เซรามิกส์และการออกแบบ 
  2.4  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 
- สอนแบบบรรยาย 
-  ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้
นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือรายงาน
และน าเสนอ 
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- ท าโครงงานโดยบูรณาการ
การวิจัยสู่การเรียนการสอน  
และการบริการวิชาการ 
- ทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยง
สู่บทเรียนใหม่ 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- สร้างชิ้นงานตามหลักการ 

 
- การทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค  
- ประเมินผลงาน 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
-  ประ เมินพฤติ กรรม   การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น การ
ตอบค าถามจากการบูรณาการ
งานวิจัยสู่การเรียนการสอน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ
และวิธีการทางเทคโนโลยีเซรามิกส์
และการออกแบบ 
   3.2 น าความรู้ทางเทคโนโลยี
เซรามิกส์และการออกแบบไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
   3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
 

 
-  ก า ร สอน ให้ มี ก า ร ศึ กษ า
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ  
วิ เคราะห์และสรุปข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
-  ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้
นักศึกษาท าโครงการพิเศษ  
และน าเสนอผลงานอย่างเป็น
ระบบ 
- บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียน
การสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางส าคัญ 

 
- ประเมินผลผลงาน 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
- การสอบข้อเขียนและการสอบ
ภาคปฏิบัติ 
-ประเมินการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น การตอบค าถาม
จากการบูรณาการงานวิจัยสู่การ
เรียนการสอน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
   4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี 
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
 
 

 
 
 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล
กรณีศึกษาพร้อมน าเสนอและ
จัดท ารายงานข้อมูล 
- มีการออกส ารวจและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามรวมถึงศึกษาดู
ง า น น อก ส ถ า น ที่ ใ น ฐ า น ะ
นักศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัย 
-  ฝึกทักษะให้เชี่ยวชาญพร้อม
ที่จะท าการถ่ายทอดและเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะในระดับ ต่าง 
ๆ  
-  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา 

 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมในการท างาน
เป็นทีมประกอบกับผลงานที่
น าเสนอ   
- นักศึกษาประเมินตนเองและ
เ พ่ือน โดยการสั ง เกตการณ์
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
การตอบค าถาม 
- ประเมินผลผลงาน 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
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-  การจัดฝึกอบรมและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนารวมถึงการแสดง
ผลงาน 
 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
     5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 
      5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

 
 
 
-น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า
เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบการ
น าเสนอ 
-มอบหมายงานที่ต้องคิด
ค านวณและใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาวิชา 
-ก ากับดูแลการใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอจนเกิด
เป็นนิสัย 

 
 

 
 
 
- ประเมินผลผลงาน 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
- การสอบข้อเขียนและการสอบ
ปากเปล่า 

 
 
 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 



มคอ.2 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับ   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping)   

2.1.2 สุ่มประเมินกระบวนการวัดและประเมินผล ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
รายละเอียดวิชา (มคอ.3) 

2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ใน มคอ.5 
 
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา         

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2.2.2 การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิต ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ 

2.2.3 สอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ด้านความ
พร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

(ภาคผนวก ก) 
 

 
 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 



มคอ.2 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  
 1.4  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 

1.5  ชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 จัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าสื่อท่ีใช้ในการอบรมการจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนา
ความรู้ 

2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอเทคนิค วิธีการสอนของ
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.1.4 มีการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการ
ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาต่อ การอบรมระยะ
สั้น 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 



มคอ.2 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตัง้จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และ มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จ านวน 5 คน  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. 7) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 
                        3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ  80   มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

                        3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

                        3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา    และ/หรอืรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

                        3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

                        3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่
รู้และสามารถพัฒนาความรู้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์    

2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 



มคอ.2 
 

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
   4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่
ปรากฏและมีค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  7. มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล 

  8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร
และมี การส ารวจ ภาวการณ์มีงานท า เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบ
อาชีพตามหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ   
 
3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
นักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการรับนักศึกษา 
    สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

    1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    
หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาและเป็นผู้มี
ความประพฤติดี 
    2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทย
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (ขึ้นอยู่กับการ
เกณฑ์รับนักศึกษาของสาขาวิชา) 
       คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพ
ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
     ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตาม
ระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือน าไปสู่การเรียน 
ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเสริม
ความรู้ และทักษะต่างๆ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านวาดเส้น แนะน าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบ 
และห้องปฏิบัติการ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
อย่างเหมาะสม 

3. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนด

ระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

   3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา และ ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะ
เป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบได้ในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือให้ค าปรึกษาใน
เรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ 
ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษา
สามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 
 

4. ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

     กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน
ต่อสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับขั้น 

 
4.  อาจารย์ 
 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
               1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน  เพ่ือวางแผนและตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   
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หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี ้
สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยโดยมีระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือ ค าแนะน าด้าน การจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลา
เรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  โดยการ
จัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน  
          การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
และมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือให้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
เสนองบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน ต ารา วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ   
    มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย  
     ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา 
     วชิาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X 
 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 



มคอ.2 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจ หรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจ

ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา  
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
การปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ  

ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน   
2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน

ทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมี
ข้อมลูของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพ่ือประกอบการประเมิน 
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และ

หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อ่ืน เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  
ข้อ  7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน 
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที 
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี  
 

 
  
 
 


