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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
: Bachelor of Science Program in Ceramics Technology

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
Bachelor of Science (Ceramics Technology)
B.Sc. (Ceramics Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ พ.ศ. 2551
6.2 เริ่ มใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาหลักสู ตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสู ตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2555
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตร พิจารณาหลักสู ตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ความพร้ อมเผยแพร่ ว่าเป็ นหลัก สู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบงานด้านเซรามิกส์
8.2 นักออกแบบงานทางด้านศิลปะและงานตกแต่ง
8.3 ศิลปิ นสร้างสรรค์ผลงานด้านเซรามิกส์
8.4 อาจารย์สอนในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.5 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
8.6 สามารถประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวทางด้านเซรามิกส์
8.7 นักวิจยั นักวิชาการด้านเซรามิกส์
8.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่ อ นามสกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับที่

ชื่ อ-สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายวัชระ วชิรภัทรกุล

อาจารย์

2

นายวีระ เนตราทิพย์

อาจารย์

3

นายปราโมทย์ ปิ่ นสกุล

อาจารย์

4

นายกฤษดากร เชื่อมกลาง

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน : ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) นฤมิตศิลป์ เซรามิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ. 2539
ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)เครื่ องเคลือบดินเผา
มหาวิทยาลัยศิลปากร : พ.ศ. 2546
ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศิลปหัตถกรรมเครื่ องเคลือบ
ดินเผา วิทยาลัยครู พระนคร : พ.ศ. 2526
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) การจัดการงาน
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล :
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีเซรามิกส์
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2542
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีเซรามิกส์
สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2543
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง : พ.ศ. 2555
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พหรื อสหกิจ
ศึกษาในหน่ วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการสหกิ จที่นกั ศึกษาเลื อก โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ นบั เป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย ซึ่ งจัดเป็ น
อุ ตสาหกรรมพื้นฐานเชื่ อมโยงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างกว้างขวางและมีการใช้วตั ถุ ดิบการผลิ ตใน
ประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ช่วยให้เกิ ดการจ้างงาน มีการส่ งออกไปขายสร้ างรายได้
ให้กบั ประเทศไทยสู งถึงปี ละ 20,000 ล้านบาท บทบาทนี้อุตสาหกรรมเซรามิกส์ไทยถูกจัดเป็ นกลุ่ม
ธุ รกิ จเป้ าหมายที่ รัฐมุ่งให้การสนับสนุ น ในปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันของตลาดเซรามิกส์ ท้ งั ในและ
ต่างประเทศทวีความรุ นแรงขึ้น เป็ นผลมาจากกระแสการเปิ ดการค้าเสรี ท้งั ระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ทํา
ให้ทุกชาติสามารถส่ งสิ นค้าเข้าแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้เปิ ดกว้างยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นการผลักดันให้
ไทยต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ให้มีศกั ยภาพที่สามารถทัดเทียมสู่ ตลาดโลกได้ ผูป้ ระกอบการ
จําเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาศักยภาพให้สามารถดําเนินธุ รกิจของตนเองในทุกด้าน ซึ่ งรวมทั้งการช่วยยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและคุณภาพสิ นค้า สามารถปรับเปลี่ยนระบบการ
บริ หารจัดการให้กา้ วหน้าทันการตลาดในยุคโลกไร้พรมแดน สถาบันการศึกษาจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้าน
เซรามิกส์ของไทย ทั้งด้านการวิจยั และพัฒนาการทดสอบวิเคราะห์วตั ถุดิบ รวมไปถึงด้านการออกแบบ
เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ งของบุ ค คลากรโดยการประสานความร่ วมมื อ ระหว่า งหน่ วยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็ นการบูรณาการด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญ
ฉลาด เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้การพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ไทยได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องสื บต่อมาอย่างเป็ นระบบตลอดจนให้
เห็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมัน่ ของสถาบันการศึกษาและกลุ่มผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ซึ่ งต่างได้
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน สร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญ ให้แ ก่ ภ าคอุ ต สาหกรรมนี้ ซึ่ งนับ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ร ะบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นอย่างดี
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั กําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็ นผลทําให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท
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พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กา้ วทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งโลก
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นสั งคมไร้ พรมแดนและขับเคลื่ อนด้วยความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีและการ
สื่ อสาร ความรู ้มีวงจรชีวติ ที่ส้ ันลง ดังนั้นมนุษย์ในสังคมโลกยุคปั จจุบนั และอนาคตต้องแสวงหาความ
รู้อยู่ตลอดเวลา เนื่ องจากความรู ้ คือสิ นทรัพย์ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักคือการผลิ ตบัณฑิ ตที่มี
คุณภาพ ผลิตงานวิจยั สําหรับการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ ง คือ การผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ของประเทศ
ไทยกําลังปรับตัวเพื่อให้มีศกั ยภาพสามารถทัดเทียมสู่ ตลาดโลกเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะการแข่งขันที่
รุ น แรงทํา ให้ ผูป้ ระกอบการต้อ งหัน มาพัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่ อ ผลิ ต เซรามิ ก ส์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ทํา ให้
ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีความต้องการช่างเทคนิคที่มีทกั ษะฝี มือและประสบการณ์ในสาขาเฉพาะด้าน
รวมทั้งผูม้ ีความรู ้ สูงในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นจํานวนมากเพื่อนําไปสู่ การผลิตสิ นค้าที่มี
คุณภาพสู ง แต่ยงั ขาดแคลนแรงงานประเภทกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
หลัก สู ต รเทคโนโลยี เ ซรามิ ก ส์ เ ป็ นหลัก สู ต รที่ ใ ห้ ผู้เ รี ย นได้ศึ ก ษาเรี ยนรู้ ที่ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการผลิ ตทางด้า นอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ส์ ท้ งั ในด้า นของการวิจ ัย และพัฒนา การทดสอบ
วิเคราะห์วตั ถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการ
สื บสานอนุ รักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสามารถส่ งเสริ มชุ มชนให้พ่ ึงพาตนเอง และสามารถแข่งขันใน
ประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลกได้
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
สถานการณ์ ภายนอกส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรี ยนการสอน ดังนั้นจึงมีความ
จํา เป็ นที่ ต้องพัฒนาหลัก สู ตรในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศ กั ยภาพและสามารถปรับ เปลี่ ย นได้ตามความต้องการที่
เปลี่ ย นแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตมีค วามสามารถในวิช าชี พ เซรามิกส์ สามารถนํา องค์ความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานหรื อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในงานเซรามิกส์ ได้ รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลงาน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีคุณภาพ การพัฒนา
หลักสู ตรจึงเน้นการสร้ างบัณฑิ ตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิ งปั ญญา เน้นการคิดวิเคราะห์
และการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสู ตรจึงคํานึ งถึงการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับศาสตร์ สากลเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/สาขาวิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอืน่
13.1 รายวิชาทีเ่ ปิ ดโดยคณะ/สาขาวิชาอืน่
รายวิช าในหมวดวิช าศึ ก ษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่ ม วิช าภาษา กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ / มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
หรื อสาขาอื่นได้แก่ รายวิชา 4021101 เคมีทวั่ ไป , 405210 ธรณี วิทยาทัว่ ไป และรายวิชา 4114305
ระเบียบวิธีวจิ ยั
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/สาขาวิชาอืน่
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก ซึ่ งมีการจัดการเรี ยนการสอน ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี ได้แก่รายวิชา
5524315 งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 5524316 การขึ้นรู ปด้วยมือ 5524317 การประดิ ษฐ์เซรามิกส์
5524318 งานดินทัว่ ไป และรายวิชา 5524513 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรควบคุ มการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ ายหลักสู ตร สํานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู ้ความสามารถในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ทั้งในด้านการวิจยั และพัฒนา
ทดสอบวิเคราะห์วตั ถุ ดิบ และการออกแบบสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ที่เชื่ อมโยงกับมรดกทาง
วัฒนธรรมก่อให้เกิดการสื บสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นส่ งเสริ มชุมชนและสังคมให้พ่ ึงพาตนเอง
สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลกได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่อสําเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ แล้ว นักศึกษาจะเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ดังนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวติ และประกอบวิชาชีพ
1.2.2 มีความรู้และทักษะในกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ในกระบวนการผลิตเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานของตน
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1.2.3 มีทกั ษะทางปั ญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ไขปั ญหา
และตัดสิ นใจด้วยตนเองได้ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีวจิ ารณญาณ
1.2.4 มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่ อสารทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์กร
ได้
1.2.5 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ เชิงตัวเลข
1.2.6 มี ท ัก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าํ เป็ นที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ต่ อ การทํา งานที่ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยีเซรามิกส์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสู ตรนีจ้ ะดําเนินการแล้ วเสร็จครบถ้ วนในรอบปี การศึกษา
2.1 แผนการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
2.2 กลยุทธ์
1. การบริ หารหลักสู ตร
1. กําหนดแผนการการบริ หาร
หลักสู ตร
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2. กระบวนการจัดการเรี ยน การ 1. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
สอน
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. การประเมินการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารทรัพยากรการเรี ยน 1. ส่ งเสริ มการผลิตเอกสาร/ตํารา/
การสอน
สื่ อประกอบการเรี ยน การสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่มี
มาตรฐาน
4. การบริ หารบุคลากร

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. แผนบริ หารหลักสู ตร
2. อาจารย์มีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานของหลักสู ตร

1. มีแผนการบริ หารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.5)
2. ผลการประเมินการเรี ยน
การสอน
1. มีเอกสาร/ตํารา/สื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอน
เพิ่มขึ้น
2. มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่มี
มาตรฐานพอเพียง
1. ส่ งเสริ ม พัฒนาทักษะการสอน 1. มีโครงการพัฒนาทักษะการ
2. ส่ งเสริ มพัฒนาทักษะด้าน
สอนของอาจารย์
วิชาการและวิชาชีพ
2. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เข้าร่ วมการฝึ กอบรม
ประชุมสัมมนา
3. รายงานผลการเข้าร่ วม
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2.1 แผนการพัฒนาเปลีย่ นแปลง

2.2 กลยุทธ์

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่ งเสริ ม พัฒนาระบบการ
ให้คาํ ปรึ กษา/มีส่วนร่ วมทาง
วิชาการ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
6. ความต้องการของตลาด
1. วิจยั /สํารวจความต้องการของ
แรงงาน สังคม และ / หรื อความ ตลาดแรงงาน สังคม
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

มคอ.2
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
ฝึ กอบรมประชุมสัมมนา
4. ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผสู้ อน
1. มีระบบและโครงการให้
คําปรึ กษาวิชาการ
2. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา

1. ผลการวิจยั /สํารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงานสังคม
2. ผลการวิจยั /สํารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1 : มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
: มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ปั ญ หาการปรั บ ตัว จากการเรี ยนในระดั บ มัธ ยมศึ ก ษามาเป็ นการเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม ซึ่ งนักศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมาก
ขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรี ยนในห้อง และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่นักศึกษาต้องบริ หารเวลาให้
เหมาะสม
2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ และ
พื้นฐานทางด้านศิลปะแตกต่างกัน เนื่ องจากเนื้ อหารายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนส่ วนใหญ่จะต้องเกี่ ยวข้องกัน
หลายด้าน เช่น การคํานวณ การศึกษาค้นคว้าจากตําราต่างประเทศ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ออกแบบและเขียนแบบ เป็ นต้น จึงทําให้อาจเรี ยนไม่ประสบผลสําเร็ จ
2.3.3 นักศึ กษาบางส่ วนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและมีความขัดสนเรื่ องค่าใช้จ่าย ระหว่าง
เรี ยน
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่ให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมและความสามัคคีต่อกัน ให้คาํ ปรึ กษาด้านการจัดแผนการเลือกวิชาเรี ยนให้กบั นักศึกษาที่
มีปัญหา
2.4.2 จัดโครงการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมความรู้ พ้ืนฐานด้านทางด้านคณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ด้านคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานทางด้านศิลปะ และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั นักศึกษา
2.4.3 จัดทําโครงการหรื อกิ จกรรมที่ จะก่ อให้เกิ ดรายได้ระหว่างเรี ยน และจัดหาแหล่ ง
เงินทุนสนับสนุนให้นกั ศึกษาที่มีปัญหา เรื่ องค่าใช้จ่ายระหว่างเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2556
2557
2558
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็ จการศึกษา

40
40
-

40
40
80
-

40
40
40
120
-

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 4 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้
งบประมาณปี พ.ศ. (หน่ วย : บาท)
รายการ
2556
2557
2558
1. เงินเดือนและค่าจ้าง
1,385,000
1,539,000
1,710,000
2. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/
300,000
350,000
500,000
ค่าวัสดุ
3. ค่าสาธารณูปโภค
120,000
250,000
300,000
4. ค่าเงินอุดหนุ น
400,000
600,000
700,000
2,205,000
2,739,000
3,210,000
รวมทั้งสิ้ น
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว 90,000 บาท / คน / ปี

2559
40
40
40
40
160
40

2559
1,900,000
600,000
450,000
800,000
3,750,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ นแบบชั้น เรี ย น ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ วยกิ ตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร และต้องเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
และเลือกอีก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า

136 หน่ วยกิต

30
9
6
6
6
3
100
9
83
48
35
8
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มี

มคอ.2

ความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่หา้ หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกําหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มรายวิชาของ
รหัสตัวที่ 5
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาเซรามิกส์ (552)
เลขรหัสตัวที่ สี่
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่ ห้ า
หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเซรามิกส์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการขึ้นรู ปและตกแต่งทางเซรามิกส์
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการทดสอบวิเคราะห์และวัตถุดิบเซรามิกส์
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริ หารจัดการด้านเซรามิกส์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษการสัมมนาและการวิจยั
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ตัวที่หา้

เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัส
2) รายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0001401 สุ นทรี ยศาสตร์ และจริ ยธรรมในการดํารงชี วติ
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402 จิตวิทยาการดําเนินชีวติ กับการพัฒนาตน
Psychology of Living and Self - development

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002501 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสําหรับชีวิต 3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday
Life
0002701 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชี วติ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
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หมายเหตุ จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ หลือ อีก 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0002403 จริ ยธรรมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
0002404 สุ นทรี ยศาสตร์ กบั ชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
0002405 ดนตรี สาํ หรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
0002406 การรู ้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
0002506 กฎหมายเบื้องต้นสําหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
0002508 เศรษฐกิจในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
0002509 หลักการประกอบธุ รกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
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0002602 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
0002801 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
Sciences for Quality of Life Development
0002802 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานกับชีวติ ประจําวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
0002803 วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับการดํารงชี วติ
Applied Sciences for Everyday Life
0002804 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
Life and the Environment
0002805 เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Everyday Life
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ
The Royal New Theory of Agriculture
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวติ ในท้องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า
วิชาแกน
5501101 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
5501102 วัสดุศาสตร์
Material Science
5501103 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
100 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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4021101
4052101
4114305
5521101
5521501
5522201
5522301
5522302
5522401
5522502
5522503
5523303
5523304
5523402
5523504

วิชาเฉพาะด้ าน
ไม่ น้อยกว่า
วิชาบังคับ
เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
ธรณี วทิ ยาทัว่ ไป
General Geology
ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology
เซรามิกส์เบื้องต้น
Introduction to Ceramics
วัสดุเซรามิกส์
Ceramics Raw Materials
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
Ceramic Design I
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 1
Throwing I
การทําพิมพ์และการหล่อ 1
Mold Making and Casting I
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1
Tools and Machines for Ceramics I
นํ้าเคลือบ 1
Glazes I
เนื้อเซรามิกส์ 1
Ceramics Bodies I
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 1
Jiggering I
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
Ceramics Decoration
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
Kilns and Firing I
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1
Ceramics Testing and Analysis I

83 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

มคอ.2

17
5523608 การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรม
Basic Industrial Business and Operation
5524901 โครงงานศึกษาวิจยั ส่ วนบุคคลด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์
Research Project in Ceramics Technology
วิชาเลือก ให้เลือกเรี ยน
5521102 งานเครื่ องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Pottery
5521202 การออกแบบโดยการทดลอง
Experimental Design
5521203 วาดเส้น
Drawing
5521204 ทฤษฎีการออกแบบ
Theory of Design
5521601 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Organization Theory and Management
5522103 ประวัติและวิวฒั นาการทางเซรามิกส์
History and Evolution of Ceramics
5522104 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเซรามิกส์
English for Ceramics Work
5522105 งานเซรามิกส์ในประชาคมอาเซี ยน
Ceramics Work in ASEAN
5522205 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2
Ceramic Design II
5522305 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยสี ใต้เคลือบ
Under Glaze Decoration
5522306 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยสี บนเคลือบ
Over Glaze Decoration
5522307 ประติมากรรมเซรามิกส์
Ceramics Sculpture
5522308 เซรามิกส์พ้นื บ้าน
Traditional Ceramics

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ไม่ น้อยกว่า 35 หน่ วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5522309 เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง
Ceramics for Construction
5522505 ซี เมนต์และปูนปลาสเตอร์
Cements and Plaster
5522506 แก้วและโลหะเคลือบ
Glass and Enamel
5522507 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 2
Ceramics Testing and Analysis II
5522602 การประกอบการ
Entrepreneurship
5522603 คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Computer
5523206 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3
Ceramic Design III
5523207 จิตรกรรมเซรามิกส์
Ceramic Painting
5523208 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเพื่อการออกแบบ
Introduction to Computer Aided Design
5523209 คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบ
Computer Aid Working Drawing
5523310 การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 2
Throwing II
5523311 การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 2
Jiggering II
5523312 การทําพิมพ์และการหล่อ 2
Mold Making and Casting II
5523403 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
Kilns and Firing II
5523404 เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
Kilns & Firing Technology
5523405 เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2
Tools and Machines for Ceramics II

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5523508 สี สาํ เร็ จรู ป 1
Ceramics Color I
5523509 สี สําเร็ จรู ป 2
Ceramics Color II
5523510 วัสดุทนไฟและสิ่ งขัดถู
Refractories and Abrasive
5523511 นํ้าเคลือบ 2
Glazes II
5523604 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
5523605 การจัดและบริ หารงานอุตสาหกรรม
Industrial Organization and Management
5523606 การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
5523607 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
5524313 การทําพิมพ์และการหล่อ 3
Mold Making and Casting III
5524314 การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องโรลเลอร์ เฮดแมชชีน
Roller Head Machine Forming
5524315 งานหล่อปูนปลาสเตอร์
Plastering
5524316 การขึ้นรู ปด้วยมือ
Hand Forming
5524317 การประดิษฐ์เซรามิกส์
Ceramics Craft
5524318 งานดินทัว่ ไป
Earthen Craft
5524512 นํ้าเคลือบ 3
Glazes III
5524513 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี
Ceramics Industry and Technology
2

2

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5524514 เนื้อเซรามิกส์ 2
Ceramics Bodies II
5524515 เซรามิกส์สมัยใหม่ 1
New Ceramics I
5524516 เซรามิกส์สมัยใหม่ 2
New Ceramics II

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
5524801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์
2(90)
Preparation for Professional Experience Training in Ceramics
Technology
5524802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์
6(450)
Professional Experience Training in Ceramics Technology
หรื อ
5524803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
5524804 สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาํ หนด โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จ
หลักสู ตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป

หน่ วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

เฉพาะ

5521101
5521203
5501102
5501103
5521204

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
22

เซรามิกส์เบื้องต้น
วาดเส้น
วัสดุศาสตร์
การเขียนแบบวิศวกรรม
ทฤษฎีการออกแบบ
รวมหน่ วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป

หน่ วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

เฉพาะ

5521601
4021101
5521501
5522301

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
เคมีทวั่ ไป
วัสดุเซรามิกส์
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 1
รวมหน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

xxxxxxx
xxxxxxx
4052101
5522201
5522302
5522401
xxxxxxx

รหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
ธรณี วทิ ยาทัว่ ไป
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
การทําพิมพ์และการหล่อ 1
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1
เลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
20

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

xxxxxxx
xxxxxxx
5522205
5522304
5523402
5522503
xxxxxxx

รหัสและชื่อรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
เนื้อเซรามิกส์ 1
เลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

5501101
5523310
5523303
5523207
5522502
5523208
5523606

รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 2
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 1
จิตรกรรมเซรามิกส์
นํ้าเคลือบ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการออกแบบ
การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

4114305
5523511
5523311
5523509
5523206
5523312
5523504

รหัสและชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั
นํ้าเคลือบ 2
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 2
วัสดุทนไฟและสิ่ งขัดถู
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3
การทําพิมพ์และการหล่อ 2
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
19

มคอ.2

24
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
5523608 การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรม
5521103 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเซรามิกส์
5524801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
เซรามิกส์ หรื อ 5524803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
5524901 โครงการศึกษาวิจยั ส่ วนบุคคลด้านเทคโนโลยี
เซรามิกส์

รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)

3(2-2-5)

11

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
5524802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์
หรื อ
5524804 สหกิจศึกษา

หน่ วยกิต
6(450)

รวมหน่ วยกิต

6

25

0001101

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสําคัญของภาษาไทยที่เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารและการแสวงหาความรู ้ หลักการ
ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับใจความสําคัญ
การตีความ การย่อความ การสรุ ปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ และการจัดเก็บ การสื บค้น
ของทรัพยากรสารนิเทศในรู ปแบบต่างๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อและการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่าน
และการเขียนเพื่อการสื่ อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศโฆษณา ฉลากที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การใช้พจนานุ กรม การกรอกแบบฟอร์ มและการเขียนรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษขั้นพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่ อการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
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0001401

0001402

0002501

0002502

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สุ นทรี ยศาสตร์ และจริยธรรมในการดํารงชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึ ก ษาความหมายในศาสตร์ ข องงานด้า นทัศ นศิ ล ป์ โสตศิ ล ป์ และนาฏศิ ล ป์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุ นทรี ยศาสตร์ สามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์
นําไปใช้ใ นชี วิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสําคัญของจริ ยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับจริ ยศาสตร์ หลักจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา ปั ญหา
เกี่ ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการแก้ปัญหา เชื่ อมโยงประสบการณ์นาํ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เพื่อให้สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
จิตวิทยาการดําเนินชี วติ กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
ความเข้า ใจหลัก การดํา เนิ น ชี วิต และการทํา งาน ความเข้า ใจตนเองและผูอ้ ื่ น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุ ขภาพจิต การสื่ อสารระหว่างบุคคล การพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อการทํางานและการดําเนินชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
ท้ องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่แ ละระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํา ริ ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุ ล ยเดช รวมทั้ง โครงการในพระราชดําริ ในการ
จัดการทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนโดยเน้น
บริ บทด้านสภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่ น รวมทั้งสังคมการเมือง การ
ปกครองและด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น
การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้ งต้ นสํ าหรับชีวิต
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน สิ ทธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนู ญ
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิ ปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
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หลักการเกี่ ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ในยุคปั จจุบนั

0002601

0002701

0002203

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ กบั คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐานในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life
หลักการในการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการดํารงชี วิต
อันได้แก่ โภชนาการ สารเคมีในชี วิตประจําวัน การออกกําลังกาย และการดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ความน่ าจะเป็ น การศึ ก ษา
ความสัม พันธ์ของตัวแปรต่างๆ รวมทั้ง การประยุกต์ใช้สถิ ติเพื่อการคาดการณ์ และการ
แก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีอิทธิ พล และมี
ผลกระทบต่อชีวติ และสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่ องและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่ อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้ บ นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และจากฐานข้อมูลต่างๆ สําหรับการศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน
การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงจริ ยธรรม
และความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิ ทธิ ทางปั ญญา
วิชาเลือก
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสู งที่จาํ เป็ นต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดย
เน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ เป็ นรายวิชาต่อเนื่องจาก
รายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

มคอ.2

28
0002301

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างคํา ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน ภาษา
เขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การพูดขอโทษ
ขอบคุณ ฝึ กทักษะการฟั ง และการสนทนาในชี วิตประจําวัน การใช้ถอ้ ยคําให้เหมาะสม
กับ กาลเทศะ บุ ค คล สภาพแวดล้อ ม และวัฒ นธรรม ใช้ค าํ ศัพ ท์แ ละโครงสร้ า งใน
ระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสี ยงคําและสํานวน
ต่างๆ ฝึ กทักษะการฟั ง และพูดเน้นสํานวนที่ใช้ในการสนทนาในชี วิตประจําวัน เช่ น
การทัก ทาย การแนะนํา คน การบอกเวลา การซื้ อ ของ เป็ นต้น ตลอดจนศึ ก ษา
วัฒนธรรมและประเพณี ของจีน

0002303

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้แต่งประโยคแบบง่ายๆ ฝึ กการออกเสี ยง
การอ่าน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึ กทักษะการฟั งและความเข้าใจ โดยการ
ถาม-ตอบเน้นสํานวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจําวัน ฝึ กการทักทาย การ
กล่าวแนะนําตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็ นต้น ตลอดจนศึ กษา
วัฒนธรรมและประเพณี ของญี่ปุ่น

0002403

จริยธรรมกับการดําเนินชี วติ
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรม
กับ จริ ย ศาสตร์ จริ ย ศึ ก ษา และวัฒ นธรรม หลัก จริ ย ธรรมสากล หลัก จริ ย ธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปั ญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการแก้ปัญหา การประเมิน
จริ ยธรรม จริ ยธรรมกับอาชีพชีวติ ที่มีความสุ ขและสังคมที่มีสันติภาพ

มคอ.2

29
0002404

สุ นทรี ยศาสตร์ กบั ชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ ของงานทางการเห็น การได้ยินและการเคลื่อนไหวสู่
การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรี และการแสดงสามารถเชื่ อมโยง
ประสบการณ์นาํ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

0002405

ดนตรีสําหรับชีวติ
3(3-0-6)
Music for Life
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประเภทของดนตรี ต่ า งๆที่ มี ใ นสมัย ปั จ จุ บ ัน รู ป แบบดนตรี ที่
เกี่ยวข้องในชี วิตประจําวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู้
และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรี สดในรู ปแบบต่าง ๆ

0002406

การรู้ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึ ก ษาค้นคว้า ในระดับอุ ดมศึกษา การรู ้ สารสนเทศ การจัดเก็บ และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ การใช้เครื่ องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
ประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั

0002503

ภูมิปัญญาไทยกับการเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรม
(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิ ด ความหมาย ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรี ยนรู้
การถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและสิ่ งแวดล้ อ ม
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณี
ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ

มคอ.2

30
0002504

ประเทศไทยในสั งคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิ กของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวตั น์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุ งประเทศ
เพื่อธํารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็ นไทย รวมถึงความเป็ นชาติที่มีบทบาทสําคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่ า งรั ฐ กับ ประชาชน ศึ ก ษาสิ ท ธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้ า ที่ ข องประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์

0002506

กฎหมายเบือ้ งต้ นสํ าหรับชี วติ
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทยที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตในยุค
ปั จจุบนั ที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้
ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาต่างๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
อาญา เฉพาะในส่ วนความรู ้เบื้องต้น

0002507

การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสําคัญของ
สิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากร สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ไ ขและป้ องกัน ปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและหลักการจัดการทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

มคอ.2

มคอ.2
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0002508

เศรษฐกิจในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิ จ ความหมายของระบบเศรษฐกิ จและ
ลัทธิ เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีช้ ี วดั พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
ควรรู ้ แ ละมี ก ารนํา ไปใช้บ่อยๆ ความหมายของการผลิ ต การจํา หน่ า ย จ่ า ยแจก การ
แบ่งปั นและการบริ โภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย

0002509

หลักการประกอบธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึ ก ษาลัก ษณะของธุ ร กิ จ ความสํ า คัญ ของธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ ในประเทศไทย การ
ประกอบกิ จกรรมต่างๆของธุ รกิจ เช่ น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการ
ธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการ สภาพปั ญหาของการดําเนิ นธุ รกิจ หลักการเขียนแผนธุ รกิจเพื่อนําไปใช้ใน
การประกอบธุ รกิจของตนเองและครอบครัว

0002602

การคิดและการตัดสิ นใจ

3(3-0-6)

Thinking and Decision Making
หลัก การและกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย์ การคิ ดสร้ า งสรรค์ การคิ ดวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น
การนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและการตัดสิ นใจ
0002801

วิทยาศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั การนํา ความรู้ ท างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
ต่อมนุษย์ท้ งั โลกปั จจุบนั และอนาคต

32
0002802

วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานกับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาโดยวิธีก ารทาง
วิท ยาศาสตร์ การทํา งานของระบบต่า งๆในร่ า งกาย ความสัม พันธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิตกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม สารเคมี ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ประโยชน์ แ ละโทษของการใช้ส ารเคมี
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่ งแวดล้อม สารเคมีปราบศัตรู พืช หลักการทํางาน วิธีใช้และการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุ รักษ์พลังงานใน
รู ปแบบต่างๆ

0002803

วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สําหรับการดํารงชีวติ
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สําหรับการนําไปใช้ในการ
ดํารงชี วิต อันได้แก่ ความสําคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุ ขภาพ สารอาหาร
อาหารหลัก การกิ นอาหารให้พอดี กบั ความต้องการของร่ า งกาย เมแทบอลิ ซึม แหล่ ง
พลังงานและการใช้ การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค หลักการใช้ยา สารพิษและพืชสมุ นไพรใน
ชี วิตประจําวัน และการดู แลสุ ขภาพตนเอง สุ ขอนามัยส่ วนบุคคลและปั จจุบนั พยาบาล
การออกกํา ลังกาย การวางแผนการออกกํา ลัง กาย วิธี ออกกํา ลัง กายอย่า งถู ก ต้อง การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่ อนและหลังการออกกําลังกาย
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย

0002804

ชี วติ กับสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กําเนิ ดชี วิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม สภาวะของโลกใน
เรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม
การรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ ความสมดุลธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชี วภาพ การอนุ รักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหามลพิ ษ ผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้อ มและคุ ณ ภาพชี วิต การประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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0002805

เกษตรในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริ ญเติบโตของพืช
ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภณ
ั ฑ์และการกําจัดศัตรู พืช การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิ จชนิ ดต่างๆ เช่ น ไก่ สุ กร โค กระบื อ การเลี้ ยงปลา การถนอมและแปรรู ป
ผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสําคัญ และวิธีการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ
หลัก การทํา ไร่ น าสวนผสม เทคนิ ค การทํา และการใช้ปุ๋ ยจากธรรมชาติ การใช้ว สั ดุ
ธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ การจัด การศัต รู พื ช แบบผสมผสาน (Integrated Pest
Management)

0002807

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสําหรับช่าง ศึกษา
ทฤษฎี ห รื อหลัก การในงานเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมแขนงต่ า งๆ และปฏิ บ ตั ิ ท างด้า น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสําหรับช่ าง เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยี
ทางช่างมาใช้ในงานประจําวัน

0002808

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการดํารงชีวติ ในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึ กษาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมที่ เกี่ ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุ ณภาพชี วิต
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิค
และคุณภาพชี วิต การนําเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ การดํารงชี วิตในท้องถิ่ น ศึ กษาและเก็บ รวบรวม
ข้อมูลเทคโนโลยีทอ้ งถิ่ นพร้อมกับปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพ
ปั จจุบนั
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ

5501101

วิชาแกน
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Work
การใช้ภ าษาเพื่ อการสื่ อสารในงานด้า นอุตสาหกรรม โดยมุ่ง พัฒนาและฝึ กฝน
ทัก ษะด้ า นการอ่ า น การเขี ย น การฟั ง และการพู ด ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งาน
อุ ต สาหกรรม เช่ น การอ่ า นบทความด้ า นเทคนิ ค บัน ทึ ก ข้ อ ความ คู่ มื อ การใช้
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ องจั ก ร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุ ต สาหกรรม
เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและนําเสนอ

5501102

วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Material Science
ความหมายความสําคัญและศึกษากระบวนการผลิต คุ ณสมบัติการนําไปใช้งาน
ของวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ วัสดุใหม่ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ
ได้แก่ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้ วัสดุผสม วัสดุนาโน และวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ

5501103

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
หลักการเขียนแบบ การใช้เครื่ องมือในการเขียนแบบ อุปกรณ์ สัญลักษณ์ต่างๆ
และการกําหนดมาตราส่ วนที่ใช้ในการเขียนแบบ ฝึ กปฏิ บตั ิการเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต
เบื้ อ งต้ น เขี ย นภาพไอโซเมตริ ก (Isometric)
ภาพออบลิ ค (Oblique)
ภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพตัด (Section) และภาพ Perspective
โดยใช้มาตราส่ วนเท่าของจริ ง ย่อ และขยาย ตามระบบมาตราส่ วนการเขียนแบบเทคนิ ค
มาตรฐานสากล
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4021101

วิชาบังคับ
เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
หลัก เคมี เ บื้ อ งต้ น การจํา แนกสาร สมบัติ ข องธาตุ สารประกอบ ของผสม
สารละลาย วิ ธี แ ยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึ ก การใช้ต ัว ทํา ละลายและ
โครมาโทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย
อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปฏิกิริยาเคมี องค์ประกอบที่มี
ผลต่ อ อัต ราของปฏิ กิ ริ ย า กรด เบส เกลื อ อิ น ดิ เ คเตอร์ สมบัติ ข องแก๊ ส ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างปริ มาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ ของแก๊ส

4052101

ธรณีวิทยาทัว่ ไป
2(1-2-3)
General Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณี วิทยา รู ปร่ าง ขนาด การเคลื่อนไหว
โครงสร้ าง ส่ วนประกอบทัว่ ไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่ ทางฟิ สิ กส์และ
ทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่ กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและ
ลักษณะของหิ นต่าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพร่ กระจาย และประโยชน์ของหิ น
แต่ละชนิด ยุคประวัติทางธรณี วทิ ยาโดยสังเขป เชื้อเพลิงธรรมชาติ

4114305

ระเบียบวิธีวจิ ัย
2(2-0-4)
Research Methodology
ศึกษาระบบวิธีการวิจยั ในลักษณะต่าง ๆ ขั้นตอนการวางแผนการวิจยั การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุ ปผลงานวิจยั ตลอดจนรู ปแบบ และระเบียบ
สําหรับการทําเอกสารการวิจยั

5521101

เซรามิกส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Ceramics
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของเซรามิกส์ ประเภทและ
กระบวนการผลิต เน้นให้เห็นวิวฒั นาการของเซรามิกส์ จนถึงยุคปั จจุบนั
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5522401

เครื่องมือและอุปกรณ์ เซรามิกส์ 1
3(2-2-5)
Tools and Machines for Ceramics I
ศึกษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับงานการผลิตเซรามิกส์ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ศึกษาและออกแบบดัดแปลง สร้างเครื่ องมืออย่างง่ าย ๆ ประหยัดและ
นํามาใช้ประโยชน์ได้

5521501

วัสดุเซรามิกส์
3(3-0-6)
Ceramics Raw Materials
ศึกษาวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ แหล่งกําเนิ ด กระบวนการผลิ ต
ตลอดจนการนํามาใช้ในงานผลิตทางเซรามิกส์ในงานทัว่ ๆ ไป

5522201

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 1
3(2-2-5)
Ceramic Design I
ศึกษาให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบเบื้องต้น การออกแบบใน
ระบบอุ ตสาหกรรม ให้ปฏิ บ ตั ิก ารออกแบบผลิ ตภัณฑ์เซรามิก ส์ ท้ งั ทางด้านโครงสร้ า ง
ทัว่ ไป และการตกแต่ง

5522301

การขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุน 1
3(2-2-5)
Throwing I
ศึกษาให้ความรู ้ และทักษะในการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน การใช้แป้ นหมุนให้มี
ความสามารถในการขึ้นรู ปทรงกระบอก ชาม จาน ฝึ กการขูด และตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้
เรี ยบ (Finishing)

5522302

การทําพิมพ์ และการหล่ อ 1
3(2-2-5)
Mold Making and Casting I
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ที่ จ ํา เป็ นในการทํา แบบพิ ม พ์
ปลาสเตอร์ (Plaster Mold) แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ให้มีทกั ษะในการสร้างต้นแบบ (Model)
แบบพิมพ์ (Working Model) ตลอดจนการหล่อด้วยนํ้าดิน (Slip Casting)
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5522502

นํา้ เคลือบ 1
3(2-2-5)
Glazes I
ศึกษาให้มีความรู ้เกี่ยวกับนํ้าเคลือบ วิวฒั นาการของการเคลือบ การเกิดเคลือบ
วัตถุดิบในการทําเคลือบ และการเตรี ยมเคลือบ

5522503

เนือ้ เซรามิกส์ 1
3(2-2-5)
Ceramics Bodies I
ศึกษาและวิจยั วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ทาํ เนื้ อดินปั้ น (Bodies) ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ประเภทต่าง ๆ ทางด้านคุณสมบัติ กรรมวิธีการเตรี ยมเนื้ อดินที่ป้ ั น และกรรมวิธีการ
ผลิต

5523303

การขึน้ รู ปด้ วยใบมีด 1
3(2-2-5)
Jiggering I
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นรู ปด้วยใบมีด หลักการ
ออกแบบ เทคนิ คต่าง ๆ ในการผลิต การเตรี ยมใบมีดชนิดต่าง ๆ การสร้างแบบด้วย
เครื่ อง (Jigger) การสร้างต้นแบบ (Model) การสร้างแม่แบบ (Block Mold) แบบพิมพ์
ถ่าย (Case Mold) และแบบพิมพ์ (Working Mold) การทําใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก
(Jiggering) และชนิดแบบภายใน (Jollying)

5523304

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramic Decoration
ศึกษาและฝึ กฝนวิธีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในช่วงสภาวะต่าง ๆ เช่น ก่อน
ขึ้นรู ป สภาวะดิ นเหนี ยว ดินหมาด ดินแห้ง ชิ้ นงานที่เผาดิบและชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้ว
เช่น การทําดินสี Engobe, Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist การ
รมควัน การตกแต่งบนเคลือบ การตกแต่งใต้เคลือบ การตกแต่งบนเคลือบดิบหรื อเทคนิค
เฉพาะอื่น ๆ เป็ นต้น

5523402

เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
3(2-2-5)
Kilns and Firing I
ศึกษาให้มีความรู ้เรื่ องเตาที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่าง ๆ การใช้เตา
และการเผาผลิตภัณฑ์ และการศึกษาเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการใช้
และการบํารุ งรักษา
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5523504

การทดสอบและวิเคราะห์ ทางเซรามิกส์ 1
2(1-2-3)
Ceramics Testing and Analysis I
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะห์เซรามิกส์ในห้องปฏิบตั ิการตาม
ระเบียบมาตรฐานสากลในเรื่ อง ความหนาแน่น ความหนืด ความถ่วงจําเพาะ การหดตัว
ความละเอียด การกระจายตัวของอนุภาคความแข็งและความแข็งแรง

5523608

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Basic Industrial Business and Operation
ความรู้ เ กี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม รู ปแบบและการดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หารหน่วยงานและ
บุคคล การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมกับสังคม

5524901 โครงการศึกษาวิจัยส่ วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีเซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramics Technology in Project Research
ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั หรื อออกแบบในเรื่ องเซรามิกส์ หรื องานที่เกี่ ยวข้องกับ
งานเซรามิกส์ ที่น่าสนใจ ให้ปฏิ บตั ิการทดลองทําด้วยตนเองตามโครงการ เพื่อให้มี
ความรู ้ ความชํานาญเฉพาะด้านตามกระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาค้นคว้า โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา

5521102

5521202

วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
35 หน่ วยกิต
งานเครื่องปั้นดินเผาเบือ้ งต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Pottery
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของเครื่ องปั้ นดินเผา วัตถุดิบ (Raw
materials) และคุ ณสมบัติ แหล่งกําเนิดของวัตถุดิบ กรรมวิธีผลิตเครื่ องปั้ นดินเผา ให้มี
ประสบการณ์และทักษะในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธีต่าง ๆ (Hard Forming)
การออกแบบโดยการทดลอง
2(1-2-3)
Experimental Design
ศึกษาและฝึ กฝนการออกแบบสร้ างผลงานในลักษณะสามมิ ติ โดยการทดลอง
สร้ างผลงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรื ออาศัยแนวทางจากรู ปทรงธรรมชาติ
และรู ปทรงที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง (form) เนื้ อที่

มคอ.2

39
ว่าง (Space) แสง เงา และสี เพื่อนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ อง
เคลือบดินเผา
5521203

วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
ศึ กษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริ งจากสิ่ งที่มีอยู่ใ น
ธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ ฯลฯ สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนปั้ น สิ่ งก่อสร้าง
สถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ให้ได้สัดส่ วน แสง และเงา และองค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้อง มี
ความเหมือนจริ ง เน้นเทคนิคการเขียนภาพ การใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยอง
ชาร์ โคล ฯลฯ

5521204

ทฤษฎีการออกแบบ
2(1-2-3)
Theory of Design
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น
จุด เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง สี แสง เงา รวมทั้งฝึ กหัดปฏิบตั ิงานออกแบบตามทฤษฎีในลักษณะ
2 และ 3 มิติ และให้มีความสุ นทรี ยทางทัศนศิลป์

5521601

ทฤษฎีองค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization Theory and Management
ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบลักษณะและข้อแตกต่างของโครงสร้ างองค์การ ตาม
แนวความคิดและทฤษฎี ต้ งั แต่สมัยดั้งเดิมจนถึงปั จจุบนั เพื่อให้สามารถจัด โครงสร้าง
ขององค์ก ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ พร้ อ มทั้ง ศึ ก ษาบทบาทของผูน้ ํา ในการใช้หลัก การ
บริ หารจัดการ ซึ่ งประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การชักนําและการควบคุม

5522103

ประวัติและวิวฒ
ั นาการทางเซรามิกส์
2(1-2-3)
History and Evolution of Ceramics
ศึกษาความรู ้ เกี่ยวกับประวัติ และลักษณะของการสร้างสรรค์เซรามิกส์ ที่ปรากฏ
ในแหล่งชุ มชนที่สําคัญในประเทศไทย และต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดย
ศึกษาในส่ วนของกรรมวิธีการผลิ ต ลักษณะรู ปทรงและลวดลายการตกแต่ง เพื่อเป็ น
แนวทางในการประยุก ต์ และสร้ า งสรรค์ผลงานเซรามิ ก ส์ ไ ด้อย่า งเหมาะสมในสัง คม
ปั จจุบนั ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนารู ปแบบเทคนิควิธีการต่าง ๆ ทาง เซรามิกส์
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5522104 ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเซรามิกส์
3(2-2-5)
English for Ceramics Work
ศึกษาศัพท์และรู ปแบบประโยคในภาษาอังกฤษสําหรับงานเซรามิกส์ ศึกษาทักษะ
ในการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางด้านงานเซรามิ กส์ ในสถาน
ประกอบการต่า ง ๆ ได้แก่ การควบคุ ม และการตรวจสอบวัตถุ ดิบ ทางเซรามิ กส์ การ
บัน ทึ ก ผลการทดสอบต่า ง ๆ การควบคุ ม และระบบการเผา การอ่ า นคู่ มื อการใช้ง าน
เครื่ องมืออุปกรณ์เซรามิกส์
5522105 งานเซรามิกส์ ในประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
Ceramics Work in ASEAN
ศึกษาลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษาด้านวัตถุดิบเทคโนโลยี
การผลิต รู ปแบบในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงด้านการตลาดทางเซรามิกส์ ของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซี ยน เชิงเปรี ยบเทียบเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละประเทศ อภิปราย
เกี่ยวกับความรู ้งานเซรามิกส์ทุกมิติในภูมิภาคอาเซี ยน
5522205

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 2
3(2-2-5)
Ceramic Design II
ศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจและฝึ กปฏิบตั ิการตามหลักการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
เซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรมทางด้านโครงสร้างทัว่ ไป และการตกแต่ง

5522305

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ด้วยสี ใต้ เคลือบ
3(2-2-5)
Under Glaze Decoration
ศึกษาและใช้สีเคลือบให้สามารถใช้และออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ทาง
เซรามิกส์ได้โดยใช้วธิ ี การเขียน การทํารู ปลอกใต้เคลือบ การทําซิ ลค์สกรี นใต้เคลือบ

5522306

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ด้วยสี บนเคลือบ
3(2-2-5)
Over Glaze Decoration
ศึกษาและใช้สีเคลือบให้สามารถใช้และออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ทาง
เซรามิกส์ได้โดยใช้วธิ ี การเขียน การทํารู ปลอกบนเคลือบ การทําซิ ลค์สกรี นบนเคลือบ
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5522307

ประติมากรรมเซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramics Sculpture
ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ด้วยวัสดุและกระบวนการทาง
เซรามิกส์

5522308

เซรามิกส์ พนื้ บ้ าน
3(2-2-5)
Traditional Ceramics
ศึกษาและวิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ในท้องถิ่ น ตลอดจนกรรมวิธีผลิ ต
ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เซราคอน
ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียน ผลิตภัณฑ์โอ่งนํ้า เป็ นต้น

5522309

เซรามิกส์ ในงานก่ อสร้ าง
2(1-2-3)
Ceramics for Construction
ศึ ก ษาและพัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นท้อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกับ การนํา ไปใช้ก ับ การ
ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ท่อระบายนํ้า กระเบื้องตกแต่ง เป็ นต้น

5522505

ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
3(2-2-5)
Cements and Plaster
ศึ ก ษาสมบัติ วัตถุ ดิบ ความสํา คัญ ประโยชน์ เครื่ องมือ อุ ปกรณ์ ตลอดจน
กระบวนการผลิ ต ศึ ก ษาประวัติความเป็ นมาของปูนซี เมนต์ องค์ป ระกอบทางเคมี
ปฏิกิริยาการแข็งตัว กระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และวิธีการวิจยั

5522506

แก้ วและโลหะเคลือบ
3(2-2-5)
Glass and Enamel
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ ประโยชน์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิ ค
และกรรมวิธีการผลิตแก้วและโลหะเคลือบ ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา การผลิต
การ
ประยุกต์ใช้ และสมบัติของแก้วชนิดต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบกับสมบัติ
และศึกษาเกี่ยวกับการตกผลึกของแก้ว
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5522507

การทดสอบและวิเคราะห์ ทางเซรามิกส์ 2
2(1-2-3)
Ceramics Testing and Analysis II
ศึ ก ษาหลัก การทฤษฎี ก ารทดสอบและการวิ เ คราะห์ ท างเซรามิ ก ส์ ใ นห้ อ ง
ปฏิ บตั ิการตามระบบมาตรฐานสากล ในเรื่ องเกี่ยวกับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของ
สารเซรามิกส์ เมื่อได้รับความร้อน (DTA, TG) กล้องถ่ายจุลโครง โดยอิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด และเครื่ องมือทาง Spectroscopy ได้แก่ UV-VIS Atomic Absorption และ
X-ray เป็ นต้น

5522602

การประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลัก การประกอบการ ลัก ษณะและผู้ป ระกอบการที่ ดี
จรรยาบรรณของผู้ป ระกอบการ และความรู ้ เ กี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกับ การ
ประกอบการ เช่ น สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ การจัดตั้งธุ รกิ จ การหาแหล่งเงินทุน และ
การใช้ประโยชน์จากเงิ นทุน การบริ หารการผลิต การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ กฎหมาย
ธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับการจัดตั้ง การบริ หารกิจการ การขยายกิ จการ การเลิกกิจการ ศึกษา
กรณี ตวั อย่างของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสําเร็ จในการประกอบการในประเภทต่าง ๆ
เพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์ตรง

5522603

คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Industrial Computer
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารนํา คอมพิวเตอร์ ม าใช้ใ นงานอุ ตสาหกรรม ระบบการ
ประมวลข้อมูล การนําโปรแกรมมาใช้กบั การจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการนําข้อมูลจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนา
งานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง

5523206

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 3
3(2-2-5)
Ceramic Design III
ศึกษาและฝึ กฝนการออกแบบเครื่ องปั้ นดิ นเผาในขั้นสู ง โดยเน้นการออกแบบ
เพื่อการผลิ ตในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปั ญหาในการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การออกแบบ การฝึ กออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดิ นเผาในระบบอุตสาหกรรม เช่ น
การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์เ ครื่ อ งปั้ นดิ นเผาที่ ใ ช้ใ นงานก่ อสร้ า ง งานตกแต่ ง อาคาร งาน
สุ ขภัณฑ์เครื่ องถ้วยชาม และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
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5523207 จิตรกรรมเซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramic Painting
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานจิตรกรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ด้วยเทคนิ คต่างๆ เช่ น การ
ใช้น้ าํ ดินสี สี ใต้เคลือบ สี บนเคลือบ และเคลือบ เป็ นต้น อาจใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ ง หรื อ
หลายเทคนิคประกอบกัน
5523208 คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ นเพือ่ การออกแบบ
3(2-2-5)
Introduction to Computer Aided Design
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ฝึ กหัดการเขียน
โปรแกรมเบื้ อ งต้น และการนํา โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป เพื่ อใช้ใ นงานออกแบบเขี ย นแบบ
ตลอดจนการนําข้อมูลจากระบบ Internet มาใช้ในการพัฒนางาน
5523209

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเขียนแบบ
3(2-2-5)
Computer Aid Working Drawing
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 5501103 การเขียนแบบวิศวกรรม
ศึกษาหลักการ วิธีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ การ
เขียนแบบตกแต่งภายใน และงานเขียนแบบประเภทที่เกี่ยวข้องด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิ ค
การเขียนแบบการสร้างงานลักษณะสองมิติ และ สามมิติ การกําหนดการตั้งค่าคําสั่งต่างๆ
มาตราส่ วนในการพิมพ์งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบการสั่งงานเพื่อการผลิต โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเกี่ยวกับ
การเขียนแบบต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

5523310

การขึน้ รูปด้ วยแป้นหมุน 2
3(2-2-5)
Throwing II
ศึกษาการออกแบบและฝึ กทักษะในการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน ตามระบบ
อุตสาหกรรม การทําฝาล็อค การแต่งก้นชิ้นงาน การต่อส่ วนประกอบ ฯลฯ ออกแบบ
และขึ้นรู ปแป้ นหมุนสร้างสรรค์
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5523311

การขึน้ รู ปด้ วยใบมีด 2
3(2-2-5)
Jiggering II
ศึกษาและฝึ กการสร้างแบบชนิดที่ซบั ซ้อนขึ้น เช่น มีลวดลาย หรื อขอบเส้นบน
ผลิตภัณฑ์ แจกันรู ปทรงต่าง ๆ การสร้างแบบและผลิตงานตามระบบอุตสาหกรรม

5523312

การทําพิมพ์ และการหล่ อ 2
3(2-2-5)
Mold Making and Casting II
ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบ (Prototype) แม่แบบ (Block Mold)
แบบพิ ม พ์ถ่ า ย (Case Mold) และแบบพิม พ์ใ ช้ง าน (Working Mold) ที่ ใ ช้ใ นระบบ
อุตสาหกรรมทั้งชนิดหล่อกลวง (Drain Casting) และชนิดหล่อตัน (Solid Casting)

5523403

เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
3(2-2-5)
Kilns and Firing II
ศึกษาการจําแนกชนิ ดของเตาเผา ลักษณะโครงสร้าง ผลดีและผลเสี ยของเตาเผา
ชนิ ดต่าง ๆ วิธีเลื อกใช้เตาเผา อุปกรณ์ ที่ใช้กบั เตาเผา และการควบคุมเตาเผาฝึ กฝนการ
ออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทต่าง ๆ พร้อมการทดลองสร้างเตาเผา

5523404

เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
3(2-2-5)
Kilns & Firing Technology
ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ หลักการจําแนกเตาชนิดต่าง ๆ
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของเตาและวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างเตา หลักการออกแบบ
เตา (Kiln design) เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลักการเผาดิน เผาเคลือบ

5523405

เครื่องมือและอุปกรณ์ เซรามิกส์ 2
3(2-2-5)
Tools and Machines for Ceramics II
ศึกษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สาํ หรับงานเซรามิกส์ช้ นั สู ง ด้านคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ และวิธีการใช้งาน ฝึ กการใช้เครื่ องมือทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์

5523508

สี สําเร็จรู ป 1
2(1-2-3)
Ceramics Color I
ศึกษาถึงวัตถุดิบ และกระบวนการทําสี สําเร็ จรู ป เพื่อใช้ในงานทําสี บนเคลือบ ใต้
เคลือบ และในเคลือบ
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5523509

สี สําเร็จรูป 2
2(1-2-3)
Ceramics Color II
ศึกษาเกี่ ยวกับการทําสี สําเร็ จรู ปที่ใช้ในงานใต้เคลือบ บนเคลือบ คิดค้นหาสี ที่
แปลกใหม่ และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสี สาํ เร็ จรู ป

5523510

วัสดุทนไฟและสิ่ งขัดถู
3(2-2-5)
Refractories and Abrasive
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและสิ่ งขัดถู สมบัติ
ประโยชน์ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตและการนําไปใช้

5523511

นํา้ เคลือบ 2
3(2-2-5)
Glazes II
ศึกษาการคํานวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis วิธีผสมเคลือบ ชุบเคลือบ เผา
เคลือบ และการแก้ไขปั ญหาข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นของเคลือบ

5523604

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน การ
วางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบตั ิเหตุให้
น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิ ดขึ้นในงานเชื่ อม งาน
ไฟฟ้ า งานที่เกี่ ยวข้องกับเชื้ อเพลิงและสารที่เป็ นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริ หารงานด้าน
การวางแผนเพื่อความปลอดภัย

5523605

การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization and Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กิ จ การและสถานการณ์ ข องอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง การพัฒ นา
อุตสาหกรรม ด้านการบริ หารโรงงาน ด้านบุคคล ด้านเงิ นทุน เครื่ องมือ เครื่ องจักรกล ระบบ
ความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับโรงงาน
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5523606

การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Management
ประวัติความเป็ นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับ
งานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิ คในการบริ หารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และ
การรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

5523607

การควบคุมคุณภาพ
2(2-0-4)
Quality Control
การจัดบริ หารงานด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การวางแผนการผลิ ต การทดสอบ
คุ ณภาพ การควบคุ มคุ ณภาพโดยการสุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งอาศัยหลักทางสถิ ติและการวิจยั การ
ออกแบบและวิเคราะห์แผนภูมิการควบคุมคุณภาพ

5524313

การทําพิมพ์ และการหล่ อ 3
3(2-2-5)
Mold Making and Casting III
ศึกษาและฝึ กทักษะการทําพิมพ์หลายชิ้นประเภทรู ปคน รู ปสัตว์ ฯลฯ การทําพิมพ์
ชุด (Gang Mold) เช่น จานเปล เป็ นต้น ตลอดจนการใช้วสั ดุต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในการทํา
พิมพ์ในระบบอุ ตสาหกรรม ศึ ก ษาและฝึ กทักษะการสร้ า งแบบพิมพ์แบบใช้แรงอัด
(Pressure Mold) ตลอดจนศึกษาฝึ กฝนการผสมเนื้อดินปั้ นสําหรับการขึ้นรู ปด้วยแรงอัด

5524314

การขึน้ รู ปด้ วยเครื่องโรลเลอร์ เฮดแมชชีน
3(2-2-5)
Roller Head Machine Forming
ศึกษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรู ป ให้มีประสบการณ์และทักษะในการ
ออกแบบ สร้างแบบ และการทําพิมพ์ที่ใช้ในเครื่ องโรลเลอร์ เฮดแมชชีน (Roller Head
Machine) ตลอดจนฝึ กทักษะในการขึ้นรู ปตามระบบอุตสาหกรรม

5524315

งานหล่ อปูนปลาสเตอร์
3(2-2-5)
Plastering
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วิธีทาํ การใช้ การเก็บรักษา
วัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ การบํารุ งรักษา กระบวนการทําพิมพ์ การเตรี ยมรู ปต้นแบบ
การหล่อรู ปนูนตํ่า นูนสู ง และลอยตัว ขนาดเล็ก
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5524316

การขึน้ รู ปด้ วยมือ
3(2-2-5)
Hand Forming
ศึกษาให้มีความรู ้และทักษะในการเตรี ยมดิน บดดิน เพื่อให้สามารถนําไปใช้
ขึ้นรู ปด้วยมือ เช่น การขึ้นรู ปด้วยวิธีบีบดิน วิธีแผ่น วิธีขดให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ
เป็ นภาชนะรู ปสัตว์ งานประดิษฐ์กระเบื้อง (Forming Tile) การขึ้นรู ปแบบ (Making
Template)

5524317

การประดิษฐ์ เซรามิกส์
3(2-2-5)
Ceramics Craft
ศึกษาและประดิ ษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากวัสดุเซรามิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เครื่ องประดับ ของชําร่ วย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

5524318

งานดินทัว่ ไป
3(2-2-5)
Earthen Craft
ประวัติค วามเป็ นมาของงานดิ นและชนิ ดที่ นํา มาประดิ ษ ฐ์เป็ นรู ป ต่ า ง ๆ ด้ว ย
วิธีการปั้ น การคลึง และการสร้างรู ปต้นแบบง่าย ๆ ด้วยดิน เช่น การขึ้นรู ปอิสระแบบขด
แบบแผ่น แบบแป้ นหมุน และแบบกดพิมพ์ ฯลฯ เพื่อนําไปทําพิมพ์สําหรับหล่อรู ปแบบ
ด้วยปูนปลาสเตอร์ ปูนซี เมนต์ และอื่น ๆ

5524512

นํา้ เคลือบ 3
3(2-2-5)
Glazes III
ศึกษา ฝึ กฝนการใช้น้ าํ เคลือบทางด้านการตกแต่งเคลือบ (Glaze Decoration) การ
ทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของเคลื อบที่ เคลื อบบนผิวผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ทดสอบความแข็ง
ทดสอบการรานตัว ทดสอบการไหลตัว เป็ นต้น ศึกษาฝึ กฝนหลักการทําฟริ ต (Frit)
การหาคุ ณ สมบัติท างกายภาพของแก้ว และการนํา Frit ไปใช้ง านผสมเคลื อบและสี
สําเร็ จรู ป

5524513

ผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Ceramics Industry and Technology
ศึกษาความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน์ กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตโลหะเคลือบ แก้ว ซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ สิ่ งขัดถู
เครื่ องกรอง เป็ นต้น ให้มีประสบการณ์ในการทดลองปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
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5524514

เนือ้ เซรามิกส์ 2
3(2-2-5)
Ceramics Bodies II
ศึกษาและฝึ กทักษะการคํานวณ การเตรี ยมเนื้อเซรามิกส์ ทดสอบเนื้ อเซรามิกส์ ดว้ ย
วิธีต่าง ๆ ปรับปรุ งคุณภาพเนื้อเซรามิกส์ที่ใช้ในการขึ้นรู ปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับสภาวะของเนื้อเซรามิกส์ เช่น Powder Slip, Plastic เป็ นต้น

5524515

เซรามิกส์ สมัยใหม่ 1
2(1-2-3)
New Ceramics I
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญ คุณสมบัติของเซรามิกส์ สมัยใหม่ และ
ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมของวัตถุ ดิบ แต่ล ะชนิ ดที่ใ ช้ในวงการเซรามิ กส์ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตจําพวก High Alumina, Translucent Alumina, Zirconia, Silicon
Carbide เป็ นต้น

5524516

เซรามิกส์ สมัยใหม่ 2
2(1-2-3)
New Ceramics II
ศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้ าของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุที่ใช้งานไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เฟอร์ไรด์ เฟอร์โรแมกเนติก ไดอิเล็กทริ ก เทอร์ โมอิเล็กท
ริ ก เซมิคอนดัคเตอร์ เป็ นต้น
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วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและหรือวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
5524801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์
2(90)
Preparation for Professional Experience Training in Ceramics Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมพร้อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู ้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านตัวผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ โดยการกระทํา
ในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
5524802

หรือ
5524803

5524804

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเทคโนโลยีเซรามิกส์
6(450)
Professional Experience Training in Ceramics Technology
จัดให้นกั ศึกษามีการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเซรามิกส์ ในองค์กร หน่วยงานหรื อ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ หรื อสถานศึกษา สถาบันวิจยั ทางเซรามิกส์ ที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับความ
เห็นชอบและอยูภ่ ายใต้การนิเทศของคณะกรรมการสาขาวิชา

การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข้อ ปฏิ บ ัติ ที่
เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้ฟ้ื นฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
เพื่อนําไปพัฒนาตนเองและองค์กรตามมาตรฐานวิชาชี พเซรามิกส์ ทั้งด้านการวิจยั และ
พัฒนาด้านทดสอบวิเคราะห์ วัตถุ ดิบและผลิ ตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิ ต การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ การทํา งานเป็ นทีม ตลอดจนวิธี ก ารเขี ย นรายงานและเทคนิ ค การนํา เสนอ
ผลงาน
สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัว่ คราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงาน และการนําเสนอ
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3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
1

ชื่อ/สกุล
นายวัชระ วชิรภัทรกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

ศ.บ.

นฤมิตศิลป์ :
(เซรามิกส์)

ศ.ม.

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน
1. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยสี ใต้
เคลือบ
เครื่ องเคลือบ 2. การออกแบบผลิ ตภัณฑ์เซรา
ดินเผา
มิกส์
สื่ อการสอน / งานวิจัย
1. การใช้ประโยชน์จากผงหินบะ
ซอลต์ในการผลิตเคลือบเซรา
มิกส์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
2. การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทํา
เครื่ องประดับนาฏศิลป์ ไทย
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปี
งบประมาณ 2553
3. การศึกษารู ปแบบและลวดลาย
เครื่ องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
4. การศึกษาวิเคราะห์ ผลงาน
เซรามิกส์ที่ได้รับ อิทธิพลจาก
จิตรกรรม Surrealism ของ
Joan Miro Ferra
5. การศึกษารู ปแบบและลวดลาย
เพื่อพัฒนาการผลิตเครื่ องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย์ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
สํานักวิจยั และส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมวิถีชน สํานักงาน
0

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
12
5522201
5523304
5521202
5521203
5521204
5522205
5522305
5522306
5522307
5526206
5523207
5524318
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ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ตําแหน่งหัวหน้าโครงการวิจยั
6 การศึกษาประเพณี การเล่นว่าว
แอกหรื อว่าวธนูจงั หวัดบุรีรัมย์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจําปี พ.ศ. 2551
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุด สื บ
สานวัฒนธรรมบ้านเชียง
8. โครงการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณี ศึกษา :
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของเครื อข่าย
กลุ่มผูผ้ ลิตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
งบประมาณจากสํานักงาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กระทรวง
อุตสาหกรรม แล้วเสร็ จเมื่อปี
พ.ศ. 2547
9. โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้าทอพื้นบ้าน กรณี ศึกษา :
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ บ้าน
หนองตาไก้ ตําบลหนองกง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แล้วเสร็ จ พ.ศ. 2547
10. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่ อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ จํานวน
19 รู ปแบบ
2

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
12
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ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ
11. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
13. บทความวิจยั เรื่ องการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปหัตถกรรมทําเครื่ องประดับ
นาฏศิลป์ ไทย กรณี ศึกษา กลุ่ม
ศิลปหัตถกรรมทําเครื่ องประดับ
นาฏศิลป์ ไทย เลขที่ 71 หมู่ 9 (
คุม้ คงเจริ ญ ) บ้านโคกใหญ่
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์” ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจําปี พ.ศ. 2552
14. เอกสารสรุ ปผลการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนา
คุณภาพเครื่ องปั้นดินเผาบ้าน
เชียง จ. อุดรธานี โดยสถาบันคี
นันแห่งเอเชีย ร่ วมกับกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร
2

ประสบการณ์ แสดงงาน
1. จัดและแสดงงาน
มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
2. นิทรรศการนฤมิตศิลป์ เซรา
มิกส์ ครั้งที่ 2,3,4 ภาควิชา
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. แสดงนิทรรศการศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 11,12,13,14 และ 15
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
12

ลําดับ

2

ชื่อ/สกุล

นายวีระ เนตราทิพย์

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

อาจารย์

53

มคอ.2

คุณวุฒิ

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ค.บ.

วศ.ม.

สาขาวิชา

ศิลป
หัตถกรรม
เครื่ อง
เคลือบดิน
เผา
การจัดการ
งาน
วิศวกรรม

ผลงานทางวิชาการ
4. แสดงงานศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผา 4 ภาค ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
เอกสารประกอบการสอน
1. การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
2. การทําพิมพ์และการหล่อนํ้าดิน
งานวิจัย
1. การใช้ประโยชน์จากผงหินบะ
ซอลต์ในการทําเนื้อดินหล่อ
เซรามิกส์ ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจยั จากสํานักงานโครงการ
“โครงงานสําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ” (IRPUS) ปี 2550
เลขที่โครงงาน I350C05005
หัวหน้าโครงการวิจยั
2. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ด้วยลวดลายหินอ่อน :
กรณี ศึกษาดินกระสังกับดินคอม
พาวด์เคลย์
3. การทดลองนําปูนซีเมนต์มา
เป็ นวัตถุดิบในการผสมทํานํ้า
เคลือบ : กรณี ศึกษาปูนซีเมนต์
ตรานกอินทรี ย ์
4. การทํานํ้าเคลือบเซรามิกส์จาก
ผงหินบะซอลต์ ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจยั จาก
สํานักงานโครงการ“โครงงาน
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ”
(IRPUS) ปี 2551 เลขที่
โครงงาน I351C05004
หัวหน้าโครงการวิจยั

12
5522301
5522302
5523402
5523312
5523403
5523404
5523310
5524315
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ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ
5. การพัฒนาเนื้อดินเทอราคอตต้า
เพื่อใช้เป็ นเนื้อดินปั้น ในงาน
อุตสาหกรรมของตกแต่ง
กรณี ศึกษา ดินอําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.
2551
6. การวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ทาํ เครื่ องปั้นดินเผา สื บสาน
ศิลปะเครื่ องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์
7. การศึกษารู ปแบบและลวดลาย
เพื่อพัฒนาการผลิตเครื่ องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย์ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
สํานักวิจยั และส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมวิถีชน สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ
8. บทสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การ
จําลองสถานการณ์การใช้ลิฟต์
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
กรณี ศึกษา : อาคารเรี ยนรวม
15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จํานวน 11 หน้า
วารสารสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2547
ประสบการณ์ แสดงงาน
1. การแสดงศิลปะเซรามิกส์ร่วม
สมัยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. จัดและแสดงงาน
มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
12

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

55
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คุณวุฒิ

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ
3. แสดงนิทรรศการศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 11,12, และ 15 หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

นายปราโมทย์ ปิ่ นสกุล

อาจารย์

วท.บ.

ค.ม.

เทคโนโลยี
เซรามิกส์

สื่ อการสอน /งานวิจยั
1. การทํา นํ้า เคลือ บจากขี้เถ้า ร้ า น
เนื้อย่าง
เทคโนโลยี 2. การทํา นํ้าเคลื อ บเซรามิ ก ส์
อุตสาหกรรม จากเศษผงปูนปาสเตอร์
3. การทํา เคลื อ บเซรามิก ส์ จาก
ขี้เถ้าเปลือกหอยเชอรี่
4 . ก า ร พั ฒ น า ตู้ อ บ แ ห้ ง แ บ บ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นการผลิ ต
เครื่ องประดั บ นาฏศิ ล ป์ ไทย
ได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจยั จาก
สํา นัก งานโครงการ“โครงงาน
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ”
(IRPUS)
ปี 2552 เลขที่
โครงงาน I152C08007
5. การวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ทาํ เครื่ องปั้ นดินเผา สื บสาน
ศิ ล ป ะ เค รื่ อ ง เค ลื อบ ดิ น เผา
บุรีรัมย์
6. การศึกษารู ปแบบและลวดลาย
เพื่อพัฒนาการผลิตเครื่ องเคลือบ
ดิ น เ ผ า บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ รั บ
ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย จ า ก
สํ า นั ก วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒ นธรรมวิ ถี ช น สํ า นั ก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม
แห่งชาติ
7. การศึกษารู ปแบบและลวดลาย
เ ค รื่ อ ง ปั้ น ดิ น เ ผ า ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์วดั ป่ าพระสบาย

15
5522401
5522502
5522503
5523303
5523504
5523311
5523508
5513303
5513502
5524317
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ภาระงาน
ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

หมู่ที่ 4 บ้านบึงน้อย ตําบลบึง
เจริ ญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. 2551
8. การศึกษาประเพณี การเล่นว่าว
แอกหรื อ ว่า วธนู จังหวัดบุ รีรัมย์
ประจําปี พ.ศ. 2551
9. การออกแบบและผลิตตุ๊กตาเร
ซิ่นรู ปนางอัปสราเพื่อตกแต่ง
ด้วยเครื่ องประดับนาฏศิลป์ ไทย
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จาก
สํานักงานโครงการ“โครงงาน
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ”
(IRPUS) ปี 2552 เลขที่
โครงงาน I152C09003
10. บทสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง
การทําเนื้อดินสโตนแวร์
อุณหภูมิต่าํ จากเนื้อดิน อ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์
ประสบการณ์
1. จัดและแสดงงาน
มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
2. แสดงนิทรรศการศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 12,13,14 และ 15

15

มคอ.2
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ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

4

นายกฤษดากร เชื่อมกลาง

อาจารย์

วท.บ.

ค.อ.ม.

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

สื่ อการสอน /งานวิจัย
1. การทํานํ้าเคลือบจากขี้เถ้าร้าน
เนื้อย่าง ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ครุ ศาสตร์
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราช
อุตสาหกรรม ภัฏบุรีรัมย์
มหาบัณฑิต 2. การวิจยั เรื่ องการผลิต นํ้า
เคลือบที่เหมาะสมกับเนื้อดิน
ด่านเกวียน
3. การออกแบบของที่ระลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
4. การออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์
เพื่อเป็ นสิ นค้าสําหรับส่ งเสริ ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์
เทคโนโลยี
เซรามิกส์

ประสบการณ์
1. จัดและแสดงงาน
มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
2. แสดงนิทรรศการศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 12,13,14 และ 15

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
15
5501102
5501103
5521102
5522103
5522104
5522105
5523208
5523209
5524316
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ลําดับ
5

ชื่อ/สกุล
นายพนิช สมสะอาด

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์

วท.บ.

เทคโนโลยี
เซรามิกส์

งานวิจยั
1.การทดลองใช้เคลือบชนิดต่าง ๆ
ทับซ้อนกับเคลือบหินบะซอลต์
ประสบการณ์
1. จัดและแสดงงาน
มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
2. แสดงนิทรรศการศิลปะ
เครื่ องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 13,14 และ 15

ภาระงาน
สอน/
ชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
15
5521101
5521501
5521102
5522103
5522104
5522105

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ตําแหน่ งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภาระงานสอน/
ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์

1

นายวัชระ วชิรภัทรกุล

อาจารย์

ศ.ม.

เครื่ องเคลือบดินเผา

12

2

นายวีระ เนตราทิพย์

อาจารย์

วศ.ม.

12

3

นายปราโมทย์ ปิ่ นสกุล

อาจารย์

ค.ม.

4

นายกฤษดากร เชื่อมกลาง

อาจารย์

ค.อ.ม.

การจัดการงาน
วิศวกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5

นายพนิช สมสะอาด

อาจารย์

วท.บ.

เทคโนโลยีเซรามิกส์

12

6

นายจักรกฤษณ์ รักพาณิ ชย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วศ.ม.

12

7

นายวิชยั เกษอรุ ณศรี

อาจารย์

วท.บ.

8

นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย ์

อาจารย์

ค.อ.ม.

9

นายธนกร ดุจเพ็ญ

อาจารย์

วศ.ม.

การจัดการงาน
วิศวกรรม
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาฯ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้ า

12
12

12
12

12

มคอ.2
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ที่
1

2.

ชื่อ-สกุล
นางสมใจ ภูมิพนั ธ์

นายสยุมพร กาษรสุ วรรณ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

Ph.D.

วัสดุศาสตร์

ผูช้ ่วย

ศ.ม.

เครื่ องเคลือบดินเผา

หน่ วยงานทีส่ ังกัด

ศาสตราจารย์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ผูช้ ่วย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์
3.

นายธนสิ ทธ์ จันทรี

ศ.ม.

เครื่ องเคลือบดินเผา

ผูช้ ่วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์
4.

นายเด่น รักษ์ซอ้ น

ศ.ม.

เครื่ องเคลือบดินเผา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโลโลยี
ราชมงคลอีสาน
(นครราชสี มา)

รายวิชาทีส่ อน
1. วัสดุศาสตร์
2. การศึกษา
ค้นคว้า
3. เซรามิกส์
สมัยใหม่ 1
1.การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์
1. ประวัติและ
วิวฒั นาการทาง
เซรามิกส์
1. การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กภาคสนาม การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชา 5524801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2(90) หรื อ รายวิชา 5524803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
และ รายวิชา 5524802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเทคโนโลยีเซรามิกส์ 6(450) หรื อรายวิชา
5524804 สหกิจศึกษา ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาเฉพาะให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั หรื อ
ออกแบบในเรื่ องเซรามิกส์ หรื องานที่เกี่ยวข้องกับงานเซรามิกส์ที่น่าสนใจ ให้ปฏิบตั ิการทดลองทําด้วย
ตนเองตามโครงการ เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านตามกระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษา
ค้นคว้า โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยทําเป็ นลักษณะงานเดี่ยวหรื องาน
กลุ่มและรายงานที่ตอ้ งส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
ทําโครงงานหรื อศึกษาค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์
ตามที่ผเู้ รี ยนสนใจและมีความถนัดเป็ นพิเศษ ซึ่ งอาจจะทําเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล โดยมีลาํ ดับขั้นตอน
ของการศึ ก ษาค้น คว้า เช่ น สํ า รวจ เก็ บ ข้อ มู ล ทดลอง ศึ ก ษาค้น คว้า เป็ นต้น โดยหัว ข้อ ที่ จ ะ
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ทําการศึกษาจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลจนเสร็ จสิ้ นโครงงาน
มีการนําเสนอผลงานและจะต้องผ่านการประเมินผลจากคณาจารย์ที่เป็ นกรรมการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากการทํางานโครงงานหรื องานวิจยั เช่น
5.2.1 มีองค์ความรู ้จากการวิจยั การทําโครงงาน
5.2.2 สามารถแก้ไขปั ญหาโดยวิธีวจิ ยั
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สถิติขอ้ มูลและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่ อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาํ แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่นกั ศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนํานักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาเป็ นผูเ้ ลือกอาจารย์ ที่
ปรึ กษาและหัวข้อหรื อโครงงานที่นกั ศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดตารางเวลาการให้คาํ ปรึ กษาและการติดตามการทํางานของ
นักศึกษา
5.5.3 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทําโครงงาน วิจยั เช่ น
คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ สารเคมี ตลอดจนอาคารสถานที่
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าระหว่างการทําโครงงาน วิจยั โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์สาขาวิชาอื่นที่เชื่อมโยง อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงาน
ด้วยวาจาและเอกสารโปสเตอร์

มคอ.2

62
5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน
ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน ผลงานสําเร็ จ และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ พ ัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษาตามแนว
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. มีความรู ้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชี พ 3. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ 4. เห็นคุณค่าใน
การพัฒนาท้องถิ่นและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและ 5. มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน คือ 1. ด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปั ญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิดชอบและ 5. ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นจึงกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวติ และการประกอบวิชาชีพ
2. มีความรู้และทักษะในกระบวนการผลิต การใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นทางด้านเซรามิกส์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
3. มีทกั ษะทางปั ญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองได้ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีวจิ ารณญาณ
4. มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่ อสาร ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิทยาศาสตร์ ดา้ นเซรามิกส์ เชิงตัวเลข
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนัก ในคุ ณ ค่าและ
คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.2 มี วินัย ตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชี พ
และสังคม
1.3 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และ
ผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและ
สามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง และ
ลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิ ท ธิ และรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของผู้อื่ น รวมทั้ง
เคารพในคุ ณ ค่ า และศัก ดิ์ ศรี ข อง
ความเป็ นมนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบัง คับ ต่า ง ๆ ขององค์ก รและ
สังคม
1.6 มี จรรยาบรรณทางวิช า
การและวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน

- อาจารย์ ป ระพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่าง
- ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ คิ ด
วิเคราะห์
- จัดกิ จกรรม อภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็น
- กํากับดูแลอย่างจริ งจังจนเป็ น
นิสัย
- สอนแบบเน้ น ผู้เ รี ยนเป็ น
สําคัญ

- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นัก ศึ ก ษาในการเข้า ชั้ นเรี ยน
ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม กํ า ห น ด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมี วินัยและ
พร้ อ มเพรี ย งของนัก ศึ ก ษาใน
การเข้ า ร่ วมกิ จก รรมเส ริ ม
หลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทําทุ จริ ตใน
การสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู ้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์
2.2 สามารถวิเ คราะห์ ปั ญหา
เข้า ใจและอธิ บ ายความต้อ งการ
ทางด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ รวม
ทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมกับ การ
แก้ไขปั ญหา สามารถต่อยอดองค์
ความรู ้ตนเองได้
2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและวิวฒั นาการ
ของเทคโนโลยีทางด้าน
เทคโนโลยีเซรามิกส์ได้
2.4 มีความรู ้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ใช้
งานได้จริ ง
2.6 สามารถบูรณาการความรู ้
ในสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์กบั
ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน

- สอนแบบบรรยาย
- ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้
นัก ศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ รายงาน
และนําเสนอ
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ
- กิจกรรมฐานความรู ้
- ทํา โครงงานโดยบู ร ณาการ
การวิ จ ัย สู่ ก ารเรี ยนการสอน
และการบริ การวิชาการ
- ท บ ท ว น บ ท เ รี ย น เ ดิ ม
เชื่อมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
- มอบหมายงานกลุ่ม
- สร้างชิ้นงานตามหลักการ

- ทดสอบย่อ ย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค ด้ว ยข้อ สอบที่
เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- การนําเสนอผลงาน
- สั ง เกตพฤติ ก รรม อภิ ป ราย
แสดงความคิ ด เห็ น การตอบ
คํ า ถ า ม จ า ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร
งานวิจยั สู่ การเรี ยนการสอน
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 พัฒ นาความสามารถใน
การคิ ดอย่ า งเป็ นระ บบ ตาม
หลักการและทฤษฏีที่ได้ศึกษามา
3.2 สามารถรวบรวมศึกษา
วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปั ญหา
เพื่ อ หาแนวทางในการแก้ไ ขได้
อย่างเหมาะสม
3.3 ประยุกติ์ ความรู ้ และทักษะ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ร่วมสมัยได้
อย่างสร้างสรรค์
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 พัฒ นาทัก ษะในการสร้ า ง
สั ม พั น ธ ภาพ ระ ห ว่ า งผู ้ เ รี ย น
ด้วยกันและสามารถปรั บ ตัวร่ วม
ทํางานกับกลุ่ มคนหลากหลายทั้ง
ในบทบาทผูน้ าํ และผูร้ ่ วมทีม
4.2 มีความรับผิดชอบ สามารถ
วางแผนงานโดยใช้ ค วามรู้ ใ น
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิ กส์ มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3 สามารถบู ร ณาการองค์
ความรู้ ท างเทคโนโลยี เซรามิ ก ส์
ทั้งทักษะในการถ่ายทอดและมี

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน

- ก าร ส อ นใ ห้ มี ก า รศึ ก ษ า
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ส ารส นเท ศ
วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ปข้อ มู ล ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้
นัก ศึ ก ษาทํา โครงการพิ เ ศษ
และนําเสนอผลงานอย่างเป็ น
ระบบ
- บูรณาการงานวิจยั สู่ การเรี ยน
ก า ร ส อ น แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด สู่
ท้อ งถิ่ น อย่ า งยั่ง ยื น โดยเน้ น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางสําคัญ

- ประเมิ นผลจากผลงานสําเร็ จ
หรื อการนําเสนอ
- การสอบข้อเขียนและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
- สั ง เกตการณ์ อ ภิ ป รายแสดง
ความคิ ด เห็ น การตอบคํา ถาม
จากการบูรณาการงานวิจยั สู่ การ
เรี ยนการสอน

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษา
วิเคราะห์และสรุ ปผล
กรณี ศึกษาพร้อมนําเสนอและ
จัดทํารายงานข้อมูล
- มี ก ารออกสํ า รวจและเก็ บ
ข้อมูลภาคสนามรวมถึงศึกษา
ดู ง านนอกสถานที่ ใ นฐานะ
นักศึกษาและผูช้ ่วยนักวิจยั
- ฝึ กทักษะให้เชี่ ยวชาญพร้อม
ที่ จ ะทํา การถ่ า ยทอดและเข้า
ร่ วมแข่ ง ขัน ทัก ษะในระดั บ
ต่าง ๆ
- ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมในการทํางานเป็ นทีม
ประกอบกับผลงานที่นาํ เสนอ
- นักศึ กษาประเมิ นตนเองและ
เพื่ อ นโดยการสั ง เกตการณ์
อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น
และการตอบคําถาม
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา

5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 พัฒนาทักษะในการ
สื บค้นข้อมูล เก็บข้อมูล สรุ ป
ประเด็นและสามารถเลือกรู ปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมโดยผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูด
และเขียน
5.2 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์
โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป ใ น ก า ร
ออกแบบสร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5 . 3 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
คํา นวณและสามารถวิ เ คราะห์
ข้อมูลการทดสอบด้านเทคโนโลยี
เซรามิกส์ เชิงตัวเลข

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนา
หรื อสหกิจศึกษา
- การจัดฝึ กอบรมและเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนารวมถึงการ
แสดงผลงาน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ ละด้ าน

- การแต่ ง ตั้ง ให้นัก ศึ ก ษาเป็ น
ผูช้ ่ ว ยนัก วิ จ ัย และมอบหมาย
ทําโครงงานพิเศษและนําเสนอ
ความก้ า วหน้ า และผลงาน
สํ า เร็ จ ด้ ว ยวาจา และการ
เขี ย นราย งาน ก ารใ ช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
- วิเคราะห์และสรุ ปกรณี ศึกษา
ในการนํ า ความรู้ มาใช้ ใ น
ปั จจุบนั โดยการอภิปรายกลุ่ม
- เป็ นนักศึกษาผูช้ ่วยนักวิจยั ใน
การออกสํารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนามรวมถึ ง การศึ ก ษาดู
งานนอกสถานที่

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมในการทํางานเป็ นทีม
ประกอบกับผลงานที่นาํ เสนอ
- รายงานความก้ า วหน้ า ใน
การศึกษาด้วยตนเอง ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดสอบ
ด้านวัสดุเซรามิกส์ เชิงตัวเลข
- ตรวจสอบผลงานสํา เร็ จ และ
รายงานผลงาน

