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มคอ. 02

แบบรายงานข้ อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อปริ ญญา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
: Bachelor of Science Program in Ceramics Technology
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
: Bachelor of Science (Ceramics Technology)

อักษรย่อปริ ญญา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
: B.Sc. (Ceramics Technology)

หลักเกณฑ์ในการเรี ยกชื่อปริ ญญา
 เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสําหรับสาขาวิชา ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2553
 เป็ นไปตามเกณฑ์การกําหนดชื่อปริ ญญาของ กกอ.
 ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริ ญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.............
3. สถานภาพของหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ กําหนดเปิ ดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
 หลักสู ตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอน ปี การศึกษา 2556
 ปรับปรุ งจากหลักสู ตร ชื่ อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
 ปรับปรุ งครั้งสุ ดท้ายเมื่อปี การศึกษา ...............
4. การพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสู ตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ …4 ../…2555…..
วันที่ ..18.....พฤษภาคม...พ.ศ. 2555..................................
 คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตรพิจารณาหลักสู ตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ .13. / 2555
วันที่ .. 15.....มิถุนายน ...พ.ศ. 2555..................................
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
ครั้งที่ …6/2555… วันที่ ... 26 กรกฎาคม …. พ.ศ. 2555…………..
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 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ .10 / 2555
วันที่.... 29 ตุลาคม ….. พ.ศ. 2555......................................
*5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
 เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ .............
..................................................................................................................................
*6. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
 เฉพาะในสถาบัน
 วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
 นอกสถานที่ต้ งั (ระบุ) ..............................................................................
7. รู ปแบบของหลักสู ตร
7.1 รู ปแบบ
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 5 ปี
 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 6 ปี
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเ้ ข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับนักศึกษาไทยและหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
7.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็ นหลักสู ตรที่ได้รับความร่ วมมือสนับสนุ นจากสถาบันอื่น
- รู ปแบบของความร่ วมมือสนับสนุน.............................................................
 เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
- รู ปแบบของการร่ วม
 ร่ วมมือกัน โดยสถาบันเป็ นผูใ้ ห้ปริ ญญา
 ร่ วมมือกัน โดยสถาบันอื่น เป็ นผูใ้ ห้ปริ ญญา

3

 ร่ วมมือกัน โดยผูศ้ ึกษา อาจได้รับปริ ญญาจากสองสถาบัน (หรื อมากกว่า 2 สถาบัน)
7.5 การให้ปริ ญญา แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริ ญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
*8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็ จการศึกษา
8.1 นักออกแบบงานด้านเซรามิกส์
8.2 นักออกแบบงานทางด้านศิลปะและงานตกแต่ง
8.3 ศิลปิ นสร้างสรรค์ผลงานด้านเซรามิกส์
8.4 อาจารย์สอนในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.5 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เซรามิกส์ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
8.6 สามารถประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวทางด้านเซรามิกส์
8.7 นักวิจยั นักวิชาการด้านเซรามิกส์
8.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)
มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวติ และประกอบวิชาชีพ
- มีความรู ้และทักษะในกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาใน
กระบวนการผลิตเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานของตน
- มีทกั ษะทางปั ญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองได้ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีวจิ ารณญาณ
- มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่ อสาร ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์กรได้
- มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเซรามิกส์เชิงตัวเลข
มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นต่อการทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซรามิกส์
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
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*2. แผนพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ
15
สัปดาห์
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ
สัปดาห์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ
สัปดาห์
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณี ที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
2. การดําเนิ นการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
2.2 การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...........................................
2.4 จํานวนผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตร

40

คน
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*2.5 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
*2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
 มีการลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบัน
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
 แบบศึกษาเต็มเวลา
 แบบศึกษาบางเวลา

ไม่นอ้ ยกว่า
136 หน่วยกิต
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน
8 ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน............ภาคการศึกษา

3.2 โครงสร้างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
กลุ่มรายวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หรื อสหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

ไม่ น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่ น้อยกว่า

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

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

6 หน่ วยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
*3.3.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจําตัว ตําแหน่ งทาง
ชื่ อ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
3102001147426
อาจารย์
นายวัชระ วชิรภัทรกุล
3600800570641

อาจารย์

3310101599970

อาจารย์

3301000557202

อาจารย์

นายวีระ เนตราทิพย์

คุณวุฒิ
ศิลปบัณฑิต ( ศ.บ.)
ศิลปมหาบัณฑิต ( ศ.ม.)
ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชา
นฤมิตศิลป์ :(เซรามิกส์)
เครื่ องเคลือบดินเผา

ศิลปหัตถกรรมเครื่ องเคลือบ
ดินเผา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) การจัดการงานวิศวกรรม
นายปราโมทย์ ปิ่ นสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกฤษดากร เชื่อมกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบ
มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สํ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2539
พ.ศ.2546

วิทยาลัยครู พระนคร

พ.ศ. 2526

มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2555
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*3.3.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
เลขประจําตัว
ประชาชน
3102001147426

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
อาจารย์

นายวัชระ วชิรภัทรกุล

ศิลปบัณฑิต ( ศ.บ.)
ศิลปมหาบัณฑิต ( ศ.ม.)

3600800570641

อาจารย์

นายวีระ เนตราทิพย์

ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

3310101599970

อาจารย์

3301000557202

อาจารย์

1319900004031

อาจารย์

ชื่ อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
นฤมิตศิลป์ :(เซรามิกส์)
เครื่ องเคลือบดินเผา

ศิลปหัตถกรรมเครื่ องเคลือบ
ดินเผา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) การจัดการงานวิศวกรรม
นายปราโมทย์ ปิ่ นสกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกฤษดากร เชื่อมกลาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบ
มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายพนิช สมสะอาด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีเซรามิกส์

สํ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2539
พ.ศ.2546

วิทยาลัยครู พระนคร

พ.ศ. 2526

มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2555

หมายเหตุ ให้ แนบข้ อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสู ตรตามหัวข้ อดังกล่าวพร้ อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน

พ.ศ. 2548
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*4. การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
 มี (ระบุว่าเป็ นฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม หรื อสหกิจศึกษา หรื ออื่นๆ) มีการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่าง
เรี ยน ประกอบด้วยรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อการเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา และรายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษาโดยร่ วมกับสถานประกอบการทางด้านเซรามิกส์ท้ งั ภาครัฐและสถาน
ประกอบการสหกิ จที่นักศึ กษาเลื อก โดยผ่านการเห็ นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ส์
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิกบั เครื่ องมือและเครื่ องจักรทางด้านเซรามิกส์ ที่เป็ นเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งจะทําให้ผเู ้ รี ยนจบการศึกษาแล้วสามารถทํางานกับสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้
 ไม่มี
*5. การทําโครงงานหรื อการวิจยั
 มี (ระบุวา่ เป็ นโครงงานหรื อการวิจยั ) ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การนําความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ มาประยุกต์เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิกส์ หรื อหา
องค์ความรู ้ทางด้านเซรามิกส์ใหม่ โดยใช้วตั ถุดิบที่มีในท้องถิ่น นํามาศึกษาทดลองตามกระบวนการทางเซรามิกส์
ทําเป็ นลักษณะงานเดี่ ยวหรื องานกลุ่ม และรายงานต้องส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่ หลักสู ตรกําหนดอย่า ง
เคร่ งครัด
 ไม่มี
หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนื อไปจากความคาดหวัง
โดยทัว่ ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรื อภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ ึนในตัวนักศึกษาของหลักสู ตรนี้)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้พฒั นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม 2. มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และวิช าชี พ 3. มี ทกั ษะในการแสวงหาความรู้ 4. เห็ นคุ ณค่า ในการพัฒนาท้องถิ่ นและอยู่ใ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขและ 5. มี ท ัก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อสารและมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปั ญญา 4. ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดํารงชีวติ และการประกอบวิชาชีพ
2. มีความรู้และทักษะในกระบวนการผลิต การใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นทางด้านเซรามิกส์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
3. มีทกั ษะทางปั ญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
ด้วยตนเองได้ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีวจิ ารณญาณ
4. มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถสื่ อสาร ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิทยาศาสตร์ ดา้ นเซรามิกส์ เชิงตัวเลข
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*2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน
 มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม.................... ด้าน (ระบุ) .............................
*3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่ วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสู ตรในการพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรู้ให้แก่
นักศึกษา
 มี
 ไม่มี
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 เกณฑ์ข้นั ตํ่ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................
 เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – (ระบุ).......................................................................................
*2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)
- สุ่ มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบในหลักสู ตร
- สุ่ มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดในรายละเอียดวิชา
- การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์คะแนน
- การใช้ขอ้ สอบกลางหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้วเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
 ไม่มี
3. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสําเร็ จการศึกษา
 เรี ยนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริ ญญา - มีการให้อนุ ปริ ญญา เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรปริ ญญาตรี น้ ี หรื อไม่
 มี เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
 ไม่มี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
*1. การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
 มี (ระบุ)
- กําหนดคุ ณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศและคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติตามความต้องการ
- ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่ องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่สอน คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร กฎระเบียบต่างๆ
- ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
- เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 ไม่มี
*2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 มีการพัฒนาด้านวิชาการ
 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรได้กาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสู ตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร เช่น
 มีคณะกรรมการประจําหลักสู ตรเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนแนว
ปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผสู ้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) สาขามีการบูรณาการการเรี ยนการสอนสู่ งานวิจยั และบริ การวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน เช่น
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อ
การเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณั ฑ์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อย่างเพียงพอ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่าน
ฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสื อด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์และด้านอื่น ๆ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
 อื่นๆ (ระบุ) สาขาวิชาเทคโนยีเซรามิกส์มีความพร้อมด้านอาคารโรงงาน ครุ ภณั ฑ์และ
วัสดุ อุปกรณ์ที่มีศกั ยภาพในการบูรณาการงานด้านการวิจยั สู่ การเรี ยนการสอนและด้านการบริ การวิชาการ
*3. การบริ หารคณาจารย์ เช่น
 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
 มีการวางแผนและดําเนิ นการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เช่น
 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 มีการวางแผนและดําเนิ นการเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
5. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา (ระบุ)
5.1 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน
5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน
5.3 กําหนดชัว่ โมงในการให้คาํ ปรึ กษาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ
U

U

U

U

U

U

6. การสํารวจความต้องการทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของ
ผใู ้ ช้บณั ฑิตต่อการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร (ระบุ)
บัณฑิ ตที่ สําเร็ จการศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิ ก ส์ เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ซึ่ งต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ วิจยั
ทางด้านระบบและกระบวนการผลิตทางเซรามิกส์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสู งขึ้น จากการสํารวจ
การมีงานทําของบัณฑิ ตทุกปี การศึกษา พบว่าบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มีงานทําหลังจากที่สําเร็ จ
การศึกษาภายใน 1 ปี ทั้งงานในภาคเอกชนและเป็ นครู อาจารย์ทางด้านเซรามิกส์ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
รวมทั้งบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท มีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
U

U

U
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*7. การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ งั หมดจํานวน 12 ตัวบ่งชี้
ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กาํ หนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)
 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
*1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอนในหลักสู ตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และขอคําแนะนํา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน
 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่ วมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร
ในภาพรวม เช่น
 ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
 ประชุมผูแ้ ทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
 ประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร โดย
 คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร เช่น
 การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนิ นการหลักสู ตร
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(รองศาสตราจารย์โกวิท เชื่อมกลาง)
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2555

* หมายถึง หัวข้ อทีเ่ พิม่ เติมจากเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรเพือ่ ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

