หลักสูตรระยะสั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีเซรำมิกส์และกำรออกแบบ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
จานวนชั่วโมง
ภำษำไทย กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผำ
45
ภำษำอังกฤษ Creative Ceramics Art
สมรรถนะของหลักสูตร (Learning Outcomes)
1. ผู้เรียนมีควำมรู้ทั่วไปในงำนเครื่องปั้นดินเผำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนกำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำ
2. ผู้เรียนมีทักษะปฎิบัติงำนกำรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ โดยกำรขึ้นรูปด้วยมือ (Hand Forming)
3. ผู้เรียนมีทักษะกำรคิด กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน วำงแผนตำมขั้นตอนกำรทำงำนกระบวนกำรผลิต
เครื่องปั้นดินเผำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนเครื่องปั้นดินเผำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ผู้เรียนมีกิจนิสัย ในกำรปฏิบัติงำนเครื่องปั้นดินเผำ ด้วยวิธีกำรขึ้นรูปด้วยมือ ประยุกต์สู่ผลงำน
เครื่องปั้นดินเผำที่มีสุนทรียภำพ
.

คาอธิบายของหลักสูตร
ควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผำ วัตถุดิบ (Raw materials) และ
คุณสมบัติ แหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ กรรมวิธีผลิตเครื่องปั้นดินเผำ ให้มีประสบกำรณ์และทักษะในกำรขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยมือ (Hand Forming) ให้มีสุนทรียภำพ
รายการสอนและฝึกปฏิบัติ
หน่วยการเรียนรู้ที่
หัวข้อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ควำมสำคัญ หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 1: ควำมหมำย ควำมสำคัญ และ
และควำมเป็นมำของงำน
ประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผำ
เครื่องปั้นดินเผำ
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 2: ประเภทของเครื่องปั้นดินเผำ
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 3: วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
เครื่องปั้นดินเผำ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2: กระบวนการ หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 1: กำรออกแบบ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 2: กำรเตรียมวัตถุดิบ
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 3: วิธีกำรขึ้นรูปและกำรตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 4: กำรเคลือบและกำรเผำ

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี 10
ปฏิบัติ 5
รวม 15
ทฤษฎี 10
ปฏิบัติ 5
รวม 15
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: ทักษะกำร
ปฏิบัติกำรผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผำ

หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 1: วิธีกำรนวดดิน
กำรขึ้นรูปแบบบีบ กด
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 2: กำรขึ้นรูปแบบขด
กำรขึ้นรูปแบบแผ่น
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 3: ปฏิบัติกำรเคลือบชิ้นงำน
หัวข้อกำรเรียนรู้ที่ 4: ปฏิบัติกำรเผำชิ้นงำน
รวม

ทฤษฎี 5
ปฏิบัติ 10
รวม 15
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สอนแบบผสมผสำน (hybrid) ทั้งแบบออนไซต์ (on-site) ในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ (online) ผ่ำน
ระบบ BRU
สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ที่
รายการ
1
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
2
สื่อ PowerPoint, Clip VDO ประกอบกำรสอนเกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปในงำนเครื่องปั้นดินเผำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนกำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำ
3
เครื่องมือและอุปกรณ์ ฝึกทักษะในกำรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำ
4.
คู่มือกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย จำนวน 1 คู่มือ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์
เอกสารประกอบการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง
ที่
รายการ
1
เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้
- ปรำโมทย์ ปิ่นสกุล. (2560). เซรำมิกส์เบื้องต้น. เอกสำรประกอบกำรสอน.มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี ัมย์.

2

แหล่งเรียนรู้
- สำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี ัมย์
- เว็บไซต์สมำคมเซรำมิกส์ไทย (http://www.thaiceramicsociety.or.th)
- เว็บไซต์ Ceramic forming techniques (https://ceramica.fandom.com)

3

เอกสำรอ้ำงอิง
จีรพันธ์ สมประสงค์.2535.เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. พิมพ์ครั้งที่ 1 .กรุงเทพฯ :
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้ำส์.
ทวี พรมพฤกษ์.2532.เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น.กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์.
ศักดิ์ชัย เกียรตินำคินทร์.2537.การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา.วิทยำลัยครูอุบลรำชธำนี.พิมพ์ครั้งที่ 2.
สมศักดิ์ ชวำลำวัลย์.2549.เซรามิกส์.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพ ฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้ำส์.
สุขุมำล สำระเกษตริน.2564. เครื่องปั้นดินเผา การออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ :
50 Press Printing
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5

รายสมรรถนะที่ประเมิน
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในงำน
เครื่องปั้นดินเผำ
ทักษะปฏิบัติงำนเครื่องปั้นดินเผำ
ทักษะกำรคิด กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
กำรวำงแผนปฏิบัติงำน
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้

วิธีการและ
คะแนนเต็ม
เครื่องมือประเมินผล
สอบภำคทฤษฎี
20
โดยใช้แบบทดสอบ
สอบภำคปฏิบัติ
และกำรประเมินผล
50
ชิ้นงำน
สอบภำคทฤษฎี
10
โดยใช้แบบทดสอบ
กำรประเมินผลกำร
10
นำเสนอผลงำน
กำรประเมินผล
10
พฤติกรรม
100

เกณฑ์การผ่าน
คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 15
คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 30
คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5
คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5
คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่ำ 5
ไม่น้อยกว่ำ 60

กิจนิสัยในกำรปฏิบัติงำน
เครื่องปั้นดินเผำ
รวม
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
1. สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
2. ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระยะสั้น

คุณสมบัติของผู้สอน
มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ทำงด้ำนเทคโนโลยีเซรำมิกส์หรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปิดสอน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รองศำสตรำจำรย์วีระ เนตรำทิพย์
ประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วัชระ วชิรภัทรกุล
กรรมกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุษณีย์ มำลี
กรรมกำร
ผู้ช่วยศำสำตรำจำรย์ปรำโมทย์ ปิ่นสกุล
กรรมกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษดำกร เชื่อมกลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
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