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รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine Arts Program in Ceramics Product
Innovation Design
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส)
: ศล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส)
: Bachelor of Fine Arts (Ceramics Product Innovation
Design)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Ceramics Product Innovation Design)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส
ฉบับป พ.ศ. 2555 เริ่มเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ได รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการประจํ า ภาควิ ช าเทคโนโลยี ศิ ล ป
อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ได รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการประจํ าส ว นงานวิ ช าการวาระพิ เ ศษ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
- ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 10 / 2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2560 เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่ มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ เผยแพร (Thai
Qualifications Register : TQR) ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบดานเซรามิกสในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
2. นักพัฒนาผลิตภัณฑ และผูชวยนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส
3. ผูประกอบการเซรามิกสขนาดกลาง และยอม (SMEs)
4. อาชีพอิสระในการออกแบบ และสรางสรรคผลงานดานผลิตภัณฑเซรามิกส
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5
6

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
สถาบัน
ทางวิชาการ
นางสาวประภัสสร ประเทืองไทย
อาจารย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- Ph.D. (Ceramic Engineering)
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อส.บ.(เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายวทัญญ บุญสอน
อาจารย
- Ph.D. (Ceramic Engineering)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อส.บ.(เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายพิพัฒน จิตรอารียรักษ
ผูชวย
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย - ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสมใจ มะหมีน
อาจารย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ออกแบบ
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา)
นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย
- ศ.ม.(ออกแบบผลิตภัณฑ)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หมายเหตุ ลําดับที่1 ประธานหลักสูตร
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2559
2550
2546
2558
2551
2547
2545
2539
2555
2550
2546
2557
2550
2557
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจั ด การด า นการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จะ
ดําเนินการพัฒนาที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยใหความสําคัญกับการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ซึ่งมีการแขงขันกันสูงทั้งตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศ โดยเฉพาะการแขงขันในดานการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมเซรามิกส เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางการตลาดใหสูงขึ้น อีกทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อใชในการสนับสนุนกระบวนการออกแบบ
จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี นั ก ออกแบบที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในจํ า นวนที่ เ พี ย งพอรองรั บ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบใหมที่เพิ่มขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามสามารถการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ น วั ต กรรมเซรามิ ก ส
ตอบสนองต อ กระบวนการผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรมทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ สามารถประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีที่มีความกาวหนาเพื่อใชกับการออกแบบอยางเหมาะสม วิเคราะห และแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการผลิต มีความสนใจในการศึกษาทั้งผลงานศิลปะ และการออกแบบ
โดยเฉพาะผลงานการออกแบบร วมสมั ย เพื่อนําไปใช ในการพั ฒนาองค ความรูของตนเองทั้ งทางดาน
ความคิดสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส และนวัตกรรม ที่มีคุณคาทั้งดานความงาม
และประโยชนใชสอยที่มีความเหมาะสม เพื่อมุงพัฒนาผลงานออกแบบสูสากล
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลั กสูตรและความเกี่ยวของกับพั นธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะปรับปรุงในระยะเวลาทุกๆ 5 ป เปนไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะของสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาเพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองตามความ
ตองการของตลาด และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบัน และอนาคต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส เปนการจัดการศึกษา
ที่ เ น น การนํ า ศิ ล ปะ การออกแบบ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม มาประยุ ก ต ใ ช ร ว มกั น เพื่ อ ออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสใหมีประสิทธิภาพสุนทรียภาพ และการงานที่มีความเหมาะสมในดานตางๆ รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบที่มีความรูความสามารถในดานการออกแบบ นวัตกรรม โดยมุงเนน
เพื่อสรางผูประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสที่มีความเปนผูนํา รูจักแกปญหาอยาง
เปน ระบบ มีวิสัย ทัศนก วางไกล มีคุณ ธรรม และจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุงมั่นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และวิชาการ
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ขั้ นสู งที่ เกี่ ยวข อง ให มีความรู คูคุณธรรมเพื่อเปน ผูพัฒ นา และสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อั น
กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น หมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป ได แ ก กลุ ม วิ ช าภาษา กลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร กลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร กลุมวิชาพลศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 วิชาบริการใหภาคอื่นๆ
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาเพื่อดูแลการเรียนการสอน
13.3.2 ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวของที่ใหบริการการ
สอนวิชาตางๆ ไดแก คณะศิลปศาสตรประยุกต ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
13.3.3 จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของเนื้อหา
ประสบการณ อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอน และเวลาเรียน ตลอดจนการติดตามการบริหาร
จัดการและประเมินผลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตบั ณฑิ ตใหเ ป น ผู มีความรู ความสามารถดานวิช าการและวิ ช าชีพการออกแบบสร างสรรค
ผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส รูจักคนควา วิเคราะห และพัฒนางานออกแบบสรางสรรครว มกับเทคโนโลยี
สมั ยใหม สามารถพั ฒนาตนเอง มีความรับ ผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติวิช าชีพ และนํา
ประโยชนมาสูสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลั กสู ตรศิ ล ปบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิตภัณฑน วัตกรรมเซรามิกสมีความสําคัญในการ
สงเสริมการผลิตกําลังคนที่เชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเชิงนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรไดมุงเนนการผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคดานการออกแบบ ที่นําเอาวิทยาการทางเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกสใหมีความงามผสานประโยชนใชสอยที่มี
คุณภาพอยางเป นระบบ เพื่อตอบสนองตอความตองการด านกําลังคน และเพื่อกาวนําการเจริญของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน และนอกประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส ที่มีความรูความสามารถ
ทั ้ง ทางทฤษฎี และปฏิบ ัต ิ ทางด า นความคิดสรางสรรคการออกแบบมาผสมผสานกับ เทคโนโลยีใ ห
สามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพอิสระดานงานออกแบบเซรามิกส
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรูที่ดีในดานงานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส มี
ความสามารถพัฒนา คนควาและวิเคราะหเพื่อสรางองคความรูทางการออกแบบเชิงนวัตกรรม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางดานวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
1.4 จุดเดนเฉพาะหลักสูตร
บัณทิตสามารถออกแบบ พรอมผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม และ
ประกอบธุรกิจสรางสรรค
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
• ดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ป)
• ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
กระบวนการ และกิจกรรม • พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการ
การจั ด การเรี ย นการสอน จั ด การเรี ย นการสอน และผลิ ต
ใหผูเรียนมีความรูตามหลัก บัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
สูตรที่กําหนด
• บู รณาการองค ความรู เพื่ อให นั ก
ศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
• มีระบบ และกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
• มี ก ระบวนการเรี ย นรู ที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ

• มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรม
• สงเสริมใหมีการเรียนการสอนโดย สนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และการเรียนการสอน
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ

การพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา

• สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย • ผลการประเมินคุณภาพ และ
และความรับผิดชอบตอตนเอง และ หลั ก การปฏิ บั ติ เ ป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
สังคม
• สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให
ค ร บ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ทั้ ง ด า น กี ฬ า
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน และ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

• จํ า นวนกิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษา
เ ข า ร ว ม ค ร บ ถ ว น แ ล ะ
สอดคล อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง
บัณฑิตที่พึงประสงค

• สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครง • จํานวนกิจกรรมหรือ โครงการ
การประกวดหรื อ กิ จ กรรมที่ นํ า ที่ เ ข า ร ว มไม น อ ยกว า 3 โครง
ความรู ไปประยุกตใชในการทํางาน การตอป
จริง
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กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

• การจัดการฝกอบรมบุคลากรใน
ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่ อ แ น ะ นํ า ก ล ยุ ท ธ ก า ร ส อ น
วิ ธี ก ารสอน การวั ด ผล และ
ประเมิ น ผลจากการจั ด การเรี ย น
การสอน

• ผลการประเมินคุณภาพ และ
หลั ก การปฏิ บั ติ เ ป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
• จํานวนกิจกรรมที่บุคลากรเขา
ร ว มครบถ ว น และสอดคล อ ง
ตามเปาหมายที่กําหนด

• สนั บ สนุ น ให บุ คลากรไดรับ การ
• จํานวนกิจกรรมหรือ โครงการ
ฝกอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการ
ที่ เ ข า ร ว มไม น อ ยกว า 3 โครง
ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา และเพิ่มพูน
การตอป
ความรู
• สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรมี ก าร
ทํ า งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
ร ว มกั บ บุ ค ล ากรในคณะหรื อ
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ เพื่ อ เป น การ
พัฒนาศักยภาพใหเพิ่มยิ่งขึ้นตอไป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช ร ะบบทวิ ภ าคโดยในหนึ่ งป ก ารศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกงานที่เกี่ยวของทางดานเซรามิกส และการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 320 ชั่วโมง
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
• ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
• ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
• ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
3. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ป ญ หาการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดับ มัธ ยมศึกษามาเปน การเรีย นในระดับ อุดมศึกษาที่ มี
รู ป แบบการเรี ย นรู แตกต า งจากเดิ ม โดยเฉพาะวิช าพื้น ฐานทางดานทฤษฎีศิ ล ปะ และการฝกปฏิบั ติ
เนื่ อ งจากเป น หลั ก สู ต รที่ ผู เ รี ย นต อ งได รั บ ความรู ความเข า ใจ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ และตั้งใจมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่นักศึกษาตอง
สามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเบื้องตน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุทธการแกไขปญหาดานพื้นฐานทางดานศิลปะที่มีความแตกตางกัน จะมีวิธีการโดยการเรียน
ปรับพื้นฐานทั้งในดานความรู ความเขาใจ และทักษะในเชิงฝกปฏิบัติทางศิลปะ กอนการเปดภาคเรียน
อยางนอย 2 สัปดาห เพื่อเปนการทบทวนความรู และเตรียมพรอมในการเขาสูชั้นเรียนในระดับตอไป
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2560 2561 2562 2563
2564
ระดับปริญญาตรี
70
70
70
70
70
ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2
70
70
70
ชั้นปที่ 3
70
70
ชั้นปที่ 4
70
140
210
280
280
รวม
70
70
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ (บาท)
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
1,680,000
3,360,000
5,040,000
6,720,000
6,720,000
เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต
7,736,740
8,510,414 9,361,455
10,297,601
11,327,361
งบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

9,416,740

11,870,414

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจายอื่นๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

14,401,455

17,017,601

18,047,361

ปงบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
7,311,425
1,227,424
780,377.4
1,874,472
6,050

8,042,568
1,350,166
858,415.1
2,061,919
6,655

2564

6,042,500
1,014,400
644,940
1,549,150
5,000

6,646,750
1,115,840
709,434
1,704,065
5,500

8,846,824
1,485,183
944,256.7
2,268,111
7,320.5

9,255,990

10,181,589 11,199,748 12,319,723 13,551,695

70,000
70,000
9,325,990
70
13,3228.4

77,000
84,700
93,170
10,2487
77,000
84,700
93,170
10,2487
10,258,589 11,284,448 12,412,893 1,365,4182
140
210
280
280
73,275.64 53,735.47 44,331.76 48,764.94

* หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอป
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
(2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
104 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาพื้นฐาน
16 หนวยกิต
ข. กลุมวิชาชีพ
81 หนวยกิต
ค. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
6 หนวยกิต
ง. กลุมวิชาฝกงาน
1 หนวยกิต
- การฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม (320 ชั่วโมง)
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(English for Work)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3–0–6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร และวิชามนุษยศาสตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
080303501 บาสเกตบอล
1(0–2–1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0–2–1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0–2–1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0–2–1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0–2–1)
(Table Tennis)
080303509 เปตอง
1(0–2–1)
(Pétanque)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0–2–1)
(Taiji/Taikek)
หรื อ เลื อ กจากรายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าพลศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอนโดย ความเห็นชอบของภาควิชา
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(2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3–0–6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3–0–6)
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3–0–6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3–0–6)
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3–0–6)
(National Heritage and Civilization)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Business and Everyday Life)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3–0–6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(Psychology for Work)
080303401 คาราโอเกะ
1(0–2–1)
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3–0–6)
(Human Relations)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3–0–6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอนเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

104 หนวยกิต

ก. กลุมวิชาพื้นฐาน
110123131
110123132
110123133
110123134
110123135
110123136
110123137
110123138

110123211
110123212
110123214
110123216
110123219
110123226
110123227
110123228

มคอ. 2

16 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
2(1–2–3)

การวาดเสน 1
(Drawing I)
การวาดเสน 2
(Drawing II)
ศิลปะเบื้องตน 1
(Fundamental Arts I)
ศิลปะเบื้องตน 2
(Fundamental Arts II)
การออกแบบทัศนภาพ 1
(Visual Design I)
การออกแบบทัศนภาพ 2
(Visual Design II)
ศิลปะไทยศึกษา
(Thai Art Study)
เทคนิคการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Drawing Techniques )

2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)

ข. กลุมวิชาชีพ
81 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
ประวัติศาสตรการออกแบบ
2(2–0–4)
(History of Design)
ศิลปวิจักษ
2(2–0–4)
(Art Appreciation)
ประวัติศาสตรเซรามิกส
3(3–0–6)
(History of Ceramics)
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(Basic Product Design)
น้ําเคลือบเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Glazing)
การออกแบบสามมิติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
2(1–3–3)
(Three Dimensional for Ceramics Product Design)
การปนดวยแปนหมุน
3(1–4–4)
(Wheel Throwing)
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(1–4–4)
(Ceramics Product Design I)
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110123231
110123232
110123233
110123234
110123235
110123236
110123237
110123239
110123242
110123243
110123246
110123247
110123248
110123252
110123253
110123261
110123266
110123267

มคอ. 2

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(1–4–4)
(Ceramics Product Design II)
การออกแบบเครื่องประดับ
3(1–4–4)
(Jewelry Design)
การยศาสตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(3–0–6)
(Ergonomics for Product Design)
วัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(Materials for Product Design)
ระบบพื้นฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(System Base for Product Design)
การตลาดเพื่อการออกแบบ
3(2–2–5)
(Marketing for Product Design)
เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ
3(2–2–5)
(Overglaze Decorating Techniques)
เซรามิกสเบื้องตน
2(1–2–3)
(Introduction to Ceramics)
ดินและเนื้อดิน
3(2–2–5)
(Clay and Clay Body)
เตาเผาและการเผา
3(2–2–5)
(Kiln and Firing)
การออกแบบตกแตงเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Decorating Design)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(2–2–5)
(Computer - aided Ceramics Product Design I)
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2–2–5)
(Computer - aided Ceramics Product Design II)
การเตรียมศิลปนิพนธ
4(2–4–6)
(Art Thesis Preparation)
สัมมนาศิลปนิพนธ
2(1–2–3)
(Art Thesis Seminar)
การปนดวยมือ
2(1–3–3)
(Hand Forming)
ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 1
3(1–6–4)
(Mold Making Practice I)
ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 2
3(1–6–4)
(Mold Making Practice II)
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110123368
110123272

110123015
110123016
110123017
110123019
110123021
110123022
110123154
110123055
110123056
110123057
110123058
110123059
110123092

มคอ. 2

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
การวิเคราะหนวัตกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
2(2–0–4)
(Innovation Analysis for Product Design)
ศิลปนิพนธ
6(0–12–6)
(Art Thesis)
ค. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ
3(3–0–6)
(Art and Design Research)
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเซรามิกส
3(3–0–6)
(English for Ceramics Design)
วัฒนธรรมและเซรามิกสพื้นบาน
3(3–0–6)
(Culture and Folk Art Ceramics)
การออกแบบเซรามิกสเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2–2–5)
(Ceramics Design for Environmental)
ประติมากรรม
3(1–4–4)
(Sculpture)
การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Creative Design)
เตาอบแหงเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Drying Oven)
เทคนิคการพิมพ
3(2–2–5)
(Printing Techniques)
เทคนิคการตกแตงกระจกดวยการพนทราย
3(2–2–5)
(Sand Blasting Decorating Techniques)
เทคนิคการทํากระจกสี
3(2–2–5)
(Stained Glass Techniques)
การหลอมแกว
3(2–2–5)
(Fused Glass)
การศึกษาสวนบุคคล
3(2–2–5)
(Individual Study)
การเขียนลายเบญจรงค
3(2–2–5)
(Bencharong Ware Painting)
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110123273

มคอ. 2

ง. กลุมวิชาฝกงานในภาคฤดูรอน (S หรือ U)
1 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
การฝกงาน
1(320 ชั่วโมง)
(Training)

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123131 การวาดเสน 1
2(1–2–3)
(Drawing I)
110123133 ศิลปะเบื้องตน 1
2(1–2–3)
(Fundamental Arts I)
110123135 การออกแบบทัศนภาพ 1
2(1–2–3)
(Visual Design I)
110123137 ศิลปะไทยศึกษา
2(1–2–3)
(Thai Art Study)
110123138 เทคนิคการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
2(1–2–3)
(Fundamental Drawing Techniques)
110123239 เซรามิกสเบื้องตน
2(1–2–3)
(Introduction to Ceramics)
04XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3–0–6)
(Science and Mathematics Education Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0–2–1)
(Physical Education Elective Course)
08010XXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
รวม
19(12–14–31)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123132 การวาดเสน 2
2(1–2–3)
(Drawing II)
110123134 ศิลปะเบื้องตน 2
2(1–2–3)
(Fundamental Arts II)
110123136 การออกแบบทัศนภาพ 2
2(1–2–3)
(Visual Design II)
110123211 ประวัติศาสตรการออกแบบ
2(2–0–4)
(History of Design)
110123212 ศิลปวิจักษ
2(2–0–4)
(Art Appreciation)
110123261 การปนดวยมือ
2(1–3–3)
(Hand Forming)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3–0–6)
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0–2–1)
(Physical Education Elective Course)
08010XXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
รวม
19(14–11–33)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123214 ประวัติศาสตรเซรามิกส
3(3–0–6)
(History of Ceramics)
110123216 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(Basic Product Design)
110123226 การออกแบบสามมิติเพื่อการออกแบบเซรามิกส
2(1–3–3)
(Three Dimensional for Ceramics Product Design)
110123227 การปนดวยแปนหมุน
3(1–4–4)
(Wheel Throwing)
110123242 ดินและเนื้อดิน
3(2–2–5)
(Clay and Clay Body)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
080XXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
080XXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(0–2–1)
(General Education Elective Course)
รวม
21(15–13–36)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)

110123219

น้ําเคลือบเซรามิกส
(Ceramics Glazing)
110123228 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
(Ceramics Product Design I)
110123233 การยศาสตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
(Ergonomic for Product Design)
110123243 เตาเผาและการเผา
(Kiln and Firing)
110123266 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 1
(Mold Making Practice I)
110123268 การวิเคราะหนวัตกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
(Innovation Analysis for Product Design)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Crouse I)
รวม

3(2–2–5)
3(1–4–4)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(1–6–5)
2(2–0–4)
3(X-X-X)
20(X–X–X)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123231 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(1–4–4)
(Ceramics Product Design II)
110123234 วัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(Materials for Product Design)
110123236 การตลาดเพื่อการออกแบบ
3(2–2–5)
(Marketing for Product Design)
110123246 การออกแบบตกแตงเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Decorating Design)
110123247 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(2–2–5)
(Computer-aided Ceramics Product Design I)
110123267 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 2
3(1–6–5)
(Mold Making Practice II)
08XXXXXXX วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3–0–6)
(Language Elective Course)
รวม
21(13–18–35)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123235 ระบบพื้นฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(System Base for Product Design)
110123237 เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ
3(2–2–5)
(Overglaze Decorating Techniques)
110123248 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2–2–5)
(Computer-aided Ceramics Product Design II)
080XXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
11012XXXX วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(1–4–4)
(Technical Elective Course)
11012XXXX วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(2–2–5)
(Technical Elective Course)
รวม
18(12-12-30)
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รหัสวิชา
110123273

ชื่อวิชา
การฝกงาน
(Training)

มคอ. 2

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
1(320 ชั่วโมง)
รวม

1(320 ชั่วโมง)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123232 การออกแบบเครื่องประดับ
3(1–4–4)
(Jewelry Design)
110123252 การเตรียมศิลปนิพนธ
4(2–4–6)
(Art Thesis Preparation)
080XXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3–0–6)
(General Education Elective Course)
รวม
10(6-8-16)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
110123253 สัมมนาศิลปนิพนธ
2(1–2–3)
(Art Thesis Seminar)
110123272 ศิลปนิพนธ
6(0–12–6)
(Art Thesis)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
(Free Elective Course)
รวม
11(X-X-X)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
(Prerequisite : None)
ความหมายของการใชสถิติกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ
ทางสถิ ติ สถิ ติ ใ นสั ง คมมนุ ษ ย รั ฐ บาล กี ฬ า การศึ ก ษา สิ่ ง แวดล อ ม การโฆษณา
การตลาด การเงิน การแพทย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using
statistically logical skills. The uses of statistics in social science, humanity,
government, sport, education, environment, advertisement, finance,
epidemiology, or others.

080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน
เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช
ภาษาผานการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และ
บทความทั่วไป การเขียนประโยค และยอหนาที่มีโครงสรางไมซับซอน ตลอดจนการฝก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading,
and writing at basic level in order to apply in daily life with the
cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general
journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive
practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning. to
e-learning
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช
ภาษาผานการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอน และยอหนาขนาดสั้น การฝก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic
level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse
users. Learning vocabulary and grammatical structures through
conversations, academic and general journals. Writing complex sentences
and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC)
and through e-Learning to promote life-long learning.

080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3–0–6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การ
แนะนําตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งตางๆ การบอกทิศทาง และการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for
communication in daily life, self introduction, describing things, giving
direction and expressing opinions.

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3–0–6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น เพื่อ
การสื่อสารในสถานการณแบบเตรียมตัว และแบบไมเตรียมตัว เชน การสมัครงาน การ
ทํางาน และเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both
prepared and impromptu situations, English communication skills in daily
life with an emphasis on speaking and listening.
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080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับ
ลูกคาและผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การ
เขียนและ การนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing,
making appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job
positions and products, writing and presenting projects.

080103115

สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3–0–6)
(Thai Society and Culture in Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะของสังคม และวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยตางๆ นับตั้งแต
สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางวรรณคดีกับสังคม
Society and Thai culture in literature at different periods of time
since Sukhothai, Sri-ayutha, Thonburi, and Rattanakosin, relationship
between literature and society.

080103116

ไทยศึกษา
3(3–0–6)
(Thai Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่ นของคนไทย
ในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของอารยธรรมไทย และ
เกิดความภาคภูมิ ใจในความเปนไทย
History, religion, language, literature, art, local wisdom, and
lifestyle of Thai people in the past, current and future period of time,
understand development of Thai civilization and Thai pride.
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080103117

ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3–0–6)
(Introduction to Thai Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วรรณคดี แนวศิ ล ป วิวัฒ นาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตส มัย สุโ ขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรีจนถึงปจจุบัน การแบงประเภท และลักษณะของวรรณคดีไทย และ
ศัพทที่ใชในทางวรรณคดี
Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai, Sriayuttha, Thonburi, and present. Categories of Thai literature and
vocabularies used in literature.

080203901

มนุษยกับสังคม
3(3–0–6)
(Man and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสัมพันธของมนุษยและสังคม สังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบ
สั งคม วั ฒนธรรม สถาบั นทางสั งคม การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ป ญหาสั งคมและการ
พัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society, human society
and settlement, social organization, culture, social institutions, social
changes, social problems, and social development.

080203902

มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3–0–6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของมรดก และอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบตางๆ อารยธรรม
มรดกโลก อารยธรรมที่เปนมรดกของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถาน ทักษะการดู
อยางเขาใจ การรูจักคุณคา และการอนุรักษ
Heritage and civilization, the evolution of national and world
heritage and civilization, values of national heritage and civilization,
preserving national heritage.
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080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3–0–6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความคิดพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดลอม
รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ กรณีศึกษา และปญหาเฉพาะดานทางธุรกิจ
The essential of business in everyday life, business environment,
types of business, business management, business information technology
management, business ethics and social responsibility.

080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3–0–6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิด การ
ใชเหตุผล และการแกปญหา แรงจูงใจทางสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
ดึงดู ด ใจ ความชอบพอ และความรัก การสรางมิตรภาพ และการเลือกคูครอง การ
จัดการกับปญหาชีวิต และสังคม การอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา
และการปรับปรุงตนเอง เพื่อการดํารงชีวิตอยางเปนสุข
Human interaction behavior, development of thinking, rationale
and problem solving ability, social motives and interpersonal relationship,
attraction, liking and love, friendship, mate selection, life and social
problem management, self-control, and self-development through
psychology for happy life.

080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3–0–6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงใน
การทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และ
การสื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving,
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building
and communication at workplace.
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080303401

คาราโอเกะ
1(0–2–1)
(Karaoke)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมที่
ใชเกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง
การตั้งจังหวะเพลง การใชงานเสียงประกอบ การฝกรองเพลง การรองเพลงเดี่ยวและเพลงคู
History and concepts of karaoke, general knowledge of music,
computer and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme
karaoke, installation of appropriate equipment and instrument, song
selection and programming, rhythm setting, synchronized karaoke and
sound effect, singing practice both solo and duet singing.

080303501

บาสเกตบอล
1(0–2–1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล
การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.

080303502

วอลเลยบอล
1(0–2–1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล
การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.
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080303503

แบดมินตัน
1(0–2–1)
(Badminton)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การ
เปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0–2–1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การ
ปลูกฝงความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom
dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0–2–1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสม การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การ
เปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.
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080303509

เปตอง
1(0–2–1)
(Pétanque)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การ
ฝกทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแขงขันกีฬาเป
ตอง การแขงขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for
competition, playing equipment, practice in basic skills: holding ball,
throwing, hitting and counting points, organizing competition programs
and competition in class.

080303510

ไทจี๋/ไทเกก
1(0–2–1)
(Taiji/Taikek)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋ / ไทเกก การปองกันการบาดเจ็บจากการฝก
การฝกทักษะพื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/
ไทเกก 18 ทา และการฝกมวยไทจี๋/ไทเกก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury
from practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and
body, practicing 18 patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek.

080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3–0–6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลั กการและทฤษฎีวาดว ยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่ น
การพั ฒ นาตนเอง ความรูพื้น ฐานและมารยาททางสังคม การติดตอสื่อสารและการ
ทํางานรวมกัน การบริหารความขัดแยง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใช
ในการสรางมนุษยสัมพันธ
Principles and theories of human behavior, understanding
individual and others, self - development, communication, teamwork,
leadership, conflicts and conflict management, society and culture,
social etiquette, religious principles and application to enhance human
relations.
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080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3–0–6)
(Personality Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการ
เสริมสรางบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การ
ฟง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality,
personality assessment, mental health, adjustment and stress
management, personality towards leadership, emotional intelligence,
speaking, listening, assertive behavior, and conformity to social etiquette.

080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3–0–6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบ พื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจ
ความคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิด
เชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงบูรณาการ และวิธี
พัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand
human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic
thinking, synthesis thinking, creative thinking, integrative thinking,
techniques for developing thinking.
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110123015

การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ
3(3–0–6)
(Art and Design Research)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญและรูปแบบของการวิจัยทางดานศิลปกรรม และการออกแบบ การ
กําหนดปญหา และหัวขอเรื่อง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการหาขอสรุป การ
เขียนโครงการวิจัย และรายงานการเสนอผลการวิจัย
Importance and forms of art and design research. Problem and
topic setting. Data collection, data analysis and conclusion. Research
project writing and report of research findings.

110123016

ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเซรามิกส
3(3–0–6)
(English for Ceramics Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศัพทเทคนิคที่ใชทางดานเซรามิกส ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เทคนิคการผลิต
เครื่องมือเครื่องจักร บทสัมภาษณ รายงาน การสัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยจาก
ตางประเทศ การพบปะสนทนากับผูเกี่ยวของดานเซรามิกส ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งในดานการติดตอสื่อสาร และการคนควาเฉพาะสาขาตอไป
Technical terms used in ceramics. Related news and information.
Production techniques, tools and machines. Interviews and reports.
Academic seminars. Foreign research findings. Meeting of ceramics-related
people. Practicing English for communication and further research in the
field.

110123017

วัฒนธรรมและเซรามิกสพื้นบาน
3(3–0–6)
(Culture and Folk Art Ceramics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ชีวิ ตความเปนอยู วั ฒนธรรมและประเพณี ของไทยระดับพื้ นบาน ผลงานการ
ออกแบบเซรามิ กส ที่ เ กี่ ยวเนื่ องกั บ ศิ ล ปะ คติ ความเชื่ อ และผลงานเซรามิ กส ที่ ใช ใน
ชี วิ ตประจํ าวั นของแต ละท องถิ่ นที่มี ลั กษณะแตกต างด านรู ปแบบและการใช งานจาก
กรรมวิธีการผลิต สังคมและชุมชน และสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
Local Thai livelihood, cultures and traditions. Ceramics design relating
to arts, and beliefs. Ceramics works used in daily life of each local area with
different forms and usage under different production processes, societies,
communities and environments.
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110123019

การออกแบบเซรามิกสเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2–2–5)
(Ceramics Design for Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบผลิตภัณ ฑเซรามิ กสป ระเภทตา งๆ ใหมีค วามสัมพัน ธร ะหวา ง
สถานที่ สภาพแวดลอม กับรูปทรง ความสวยงาม อยางเหมาะสม
Design of different types of ceramics to appropriately create
relevance between places and environment versus shapes and beauty.

110123021

ประติมากรรม
3(1–4–4)
(Sculpture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ฝ กฝนงานประติ มากรรมประเภทนู นต่ํ า นู นสู ง และลอยตั ว เรี ยนรู เกี่ ย วกั บ
โครงสราง สัดสวน และปริมาตร โดยการใชรูปแบบเหมือนจริง
Practicing bas-relief, high-relief, and round-relief sculpture. Study of
structure, shape and volume by using analog models.

110123022

การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Creative Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การสรางแนวความคิดอยางสรางสรรคในการออกแบบ คนหาแนวทางการนํา
รูป แบบของผลิต ภัณฑเ ซรามิกสมาประยุกตใช รวมกั บผลงานอื่ นๆ การออกแบบและ
ตกแตงเซรามิกสใหเกิดความสวยงามดวยการใชวัสดุชนิดตางๆ นํามาผสมผสานใหเกิดเปน
ผลงานเดียวกันในรูปแบบของเซรามิกสรวมสมัย
Formation of creative design concepts. Searching for ways to apply
ceramics products in other works. Ceramics design and decoration for beauty
using a combination of different kinds of materials to create unique ceramics
works in a contemporary style.

110123131

การวาดเสน 1
2(1–2–3)
(Drawing I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเขียนภาพโดยมุงใหเกิดทักษะในการใชอุปกรณ วิธีการวาดเสน เพื่อให
ผูเรียนมีการสังเกตเขาใจโครงสรางของธรรมชาติ เทคนิค วิธีการเขียน และการเขียน
ภาพหุนนิ่ง
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Drawing with an aim to develop skills in equipment application.
Drawing methods to equip learners with understanding about structures
of nature, writing techniques and methods, as well as still life drawing.
110123132

การวาดเสน 2
2(1–2–3)
(Drawing II)
วิชาบังคับกอน : 110123131 การวาดเสน 1
Prerequisite : 110123131 Drawing I
การเขี ย นภาพจากการสั งเกต มีความละเอีย ดออ น มี ทักษะฝ มือ มี อารมณ
สุนทรียภาพ และสมาธิในการทํางาน เขียนภาพโครงสรางมนุษย ทัศนียภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่
Observation-based drawing with delicacy, skills, aesthetics, and
concentration for work. Painting pictures of human structure as well as
outdoor and indoor views .

110123133

ศิลปะเบื้องตน 1
2(1–2–3)
(Fundamental Arts I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปจจัยขั้นพื้นฐานของทัศนศิลป การทดลองปฏิบัติดวยเทคนิคเบื้องตนของจิตรกรรม
ประติ ม ากรรมและภาพพิ มพ ความเข า ใจในลั ก ษณะเฉพาะของศิ ล ปกรรมทั่ ว ๆ ไป
เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในสื่อตางๆ ทางศิลปะ การทดลองปฏิบัติงานศิลปะดวย
สื่อตางๆ เปนพื้นฐานและเสริมทักษะ ความรู ความคิด ในการสรางสรรคงานออกแบบ
Basic elements of visual arts. Practice through the use of basic
techniques for painting, sculpture, and printmaking. Understanding about specific
characteristics of general artworks. Knowledge and understanding about different
art media. Practice of artworks using different media as a basic element.
Enhancing skills, knowledge and ideas in design.

110123134

ศิลปะเบื้องตน 2
2(1–2–3)
(Fundamental Arts II)
วิชาบังคับกอน : 110123133 ศิลปะเบื้องตน 1
Prerequisite : 110123133 Fundamental Arts I
การปฏิบัติเพิ่มเติมลงลึกในรายละเอียดทางดานทัศนศิลปมากขึ้น เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานศิลปะตามหลักวิชาการของสาขาตางๆได และสํารวจความถนัดเพื่อประกอบ
ความรู ความคิดสรางสรรคงานออกแบบ
Additional practice of visual arts with more details to create
artworks in accordance with academic principles of various fields. Survey
of aptitude to support knowledge and creativity in design.
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110123135

การออกแบบทัศนภาพ 1
2(1–2–3)
(Visual Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การจัดองคประกอบพื้นฐานทางการออกแบบดวยทัศนธาตุประกอบดวย จุด
เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่วาง ดวยสีขาวและสีดํา
Basic design composition arrangement with visual elements
consisting of point, line, color, light, shadow, shape, figure, surface, and
space with white and black colors.

110123136

การออกแบบทัศนภาพ 2
2(1–2–3)
(Visual Design II)
วิชาบังคับกอน : 110123135 การออกแบบทัศนภาพ 1
Prerequisite : 110123135 Visual Design I
หลักทฤษฎีสี โทนสีรอน โทนสีเย็น อารมณความรูสึกเกี่ยวกับสี การออกแบบ
งานประยุกตศิลปและจุลศิลป การใชสีในผลิตภัณฑตางๆ เครื่องเรือน ผา กระเบื้อง พรม
และออกแบบเชิงชางอื่นๆ
Principles and theories of colors, warm-toned colors, and cooltoned colors. Emotions and feelings towards colors. Applied art and
miniature art design. Color usage in different products, furniture, cloth, tiles,
and carpets, and other technical design.

110123137

ศิลปะไทยศึกษา
2(1–2–3)
(Thai Art Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กําเนิ ดที่มาของลายไทย แบบอยางและลักษณะเฉพาะของลายไทยประเภท
ตางๆ กับความเหมาะสมในการนําไปใชออกแบบ แบบอย างศิลปะไทย ในวัตถุสิ่งของ
เครื่องใช ครุภัณฑ และสถาปตยกรรมไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร ฝกปฏิบัติวาด
เสนอิสระ เขียนแบบ และออกแบบลายไทย ภาพตัด เขามาตราสวน ฝกออกแบบโดยนํา
ลายไทยไปใชตกแตงใหเหมาะสมกับงานประเภทตางๆ
The origin of Thai patterns. Samples and specific characteristics of
different types of Thai patterns and suitability for design. Samples of Thai
arts in objects, utensils, and durable objects. Thai architecture in the
Ayutthaya and Rattanakosin periods. Practicing freehand, drawing and
design of Thai patterns, section and scale drawing. Practice of design by
applying Thai patterns to decorate different types of work.
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110123138

เทคนิคการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
2(1–2–3)
(Fundamental Drawing Techniques)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เทคนิคในการเขียนแบบ การอานความหมายของสัญลักษณ และรหัสของเสน
ความเขาใจในการเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด การกําหนดขนาด และมาตราสวน การ
เขียนแบบที่เปน 2 มิติ 3 มิติ การใชมาตราสวน และไมใชมาตราสวน การเขียนภาพ
ทัศนียภาพจากรูปทรงตางๆ ดวยมุมที่แตกตางกัน
Drawing techniques. Meaning of symbols and line codes.
Understanding of plan, elevation and section drawing. Size and scale
setting. 2D and 3D drawing. Application of scale and non-scale design.
Drawing views based on different shapes through different angles.

110123154

เตาอบแหงเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Drying Oven)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แหลงพลังงานที่ใชในการอบแหงผลิตภัณฑ ลักษณะการทํางานของหองอบ
สําหรับกระบวนการอบผลิตภัณฑเซรามิกส หลักการออกแบบสําหรับการสรางหองอบ
เบื้องตน ฝกทักษะการออกแบบ และเขียนแบบ
Sources of energy used for product drying. Working mechanisms of
a drying room for the ceramics product drying process. Principles of
primary design for drying room construction. Practicing design and drawing
skills.

110123055

เทคนิคการพิมพ
3(2–2–5)
(Printing Techniques)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การผลิตรูปลอกดวยการทําแผนฟลมทั้งชนิดลายเสนและโทนกึ่งตอเนื่องทั้งชนิด
สีเดียว หลายสี และมากกวานั้น การออกแบบลวดลายบนภาชนะที่มีความโคง และ
เทคนิคการออกแบบเพื่อเปนชุดมาตรฐาน
Decal production by creating films in line patterns and semicontinuous tones with one color and multiple colors. Design of patterns
on curved containers. Design techniques to serve as a set of standards.
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110123056

เทคนิคการตกแตงกระจกดวยการพนทราย
3(2–2–5)
(Sand Blasting Decorating Techniques)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ชนิดของวัสดุที่ใชในการทําลวดลาย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของในการตกแตง ทราย
และชนิดของทรายที่ใชในการทํางาน ขั้นตอนการออกแบบลวดลาย และการสรางระยะ
มิติที่แตกตางกันในชิ้นงาน
Types of materials used for making patterns and other related
materials used for decoration. Sand and types of sand used for works.
Steps of pattern design. Creation of different perspectives in the works.

110123057

เทคนิคการทํากระจกสี
3(2–2–5)
(Stained Glass Techniques)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของกระจกสี ประเภทของกระจกสี ชนิดของกระจกสีที่ใช
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการทํางาน การเผาในอุณหภูมิที่แตกตาง การตัด และ
ประกอบกระจก
Background of stained glass. Types of stained glass. Kinds of
stained glass in use. Work-related materials and equipment. Firing under
different temperatures. Glass cutting and assembling.

110123058

การหลอมแกว
3(2–2–5)
(Fused Glass )
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ชนิดของกระจก วัสดุสําหรับทําเบาหลอม ชนิดของสี และอุณหภูมิที่ใชในการ
เผา ปฏิกิริยาของเนื้อกระจกในเตาเผาที่อุณหภูมิตางกัน การออกแบบลวดลาย การ
ตกแตง ตําหนิและวิธีแกไข
Kinds of glass. Materials for producing crucibles. Kinds of color and
temperature used for firing. Reaction of glass texture in kilns under
different temperatures. Pattern design, decoration, defects and solutions.
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110123059

การศึกษาสวนบุคคล
3(2–2–5)
(Individual Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คนควาทดลอง หรือสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส หรือ
เรื่องที่เกี่ยวของกับเซรามิกส การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ใน
รูปแบบผลงานสําเร็จหรือผลงานทดลอง และเอกสารประกอบโครงการศึกษาสวนบุคคล
Research, experiments or creation of ceramics product design or
any ceramics-related topics. Data collection, data analysis and
presentation in the form of a complete work or experiment results.
Individual study project supporting documents.

110123092

การเขียนลายเบญจรงค
3(2–2–5)
(Bencharong Ware Painting)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัตถุดิบที่ใชในการเขียนสีบนเคลือบ กรรมวิธีการ
เขียนสีบนเคลือบทั้งชนิด สีผสมน้ํา และสีผสมน้ํามัน ขั้นตอนการเขียนลายเบญจรงค
สว นผสมของสี การผสม การบด ลั กษณะของลวดลาย และปรัชญาที่ ปรากฏอยู บน
ผลิตภัณฑเครื่องถวยเบญจรงคทั้งในอดีต และปจจุบัน กรรมวิธีการเขียนลายเบญจรงค
ดวยเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อเปนแบบอยางหรือเพื่อคิดคนและพัฒนาขึ้นใหม
Application of tools, equipment, and raw materials used for
overglazing. Process of overglazing using both watercolor and oil color.
Steps of Bencharong ware painting. Color composition, mixture and
grinding. Patterns and philosophy appearing on Bencharong ware products
both in the past and at present. Process of Bencharong ware painting with
different techniques to serve as a model or as a new invention and
development.

110123211

ประวัติศาสตรการออกแบบ
2(2–0–4)
(History of Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบทางดานอุตสาหกรรม การออกแบบ เรขศิลป
งานศิลปหั ตถกรรม และการออกแบบสื่อประสมตางๆ ตั้งแตสมัย กอนประวัติศาสตร
สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนกระทั่งผลงานการออกแบบรวมสมัยที่มีอิทธิพลตอมนุษย
และสังคม ประวัติ และผลงานของนักออกแบบที่สําคัญ เพื่อนําความรูมาประยุกตใชใน
การออกแบบผลงานใหเหมาะสม ตอบสนองความตองการของมนุษย และสังคม
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History and evolution of industrial design, graphic design, art and
craft design and multimedia design from pre-historic period, industrial
revolution period to contemporary design influencing human and society.
Biographies and works of important designers. Applying knowledge in
design to respond to human and social needs.
110123212

ศิลปวิจักษ
2(2–0–4)
(Art Appreciation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะและความสํ าคัญของทัศนศิ ลป โดยมุงสรางรสนิยมความชื่ นชม และ
ความสํ านึ กในคุ ณค าของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตั วอยางศิลปะทั้ งในอดี ต และ
ปจจุบัน โดยเนนผลงานศิลปะ 3 มิติ บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้ง
ในภูมิภาคตะวันออก และภูมิภาคตะวันตก อิทธิพลของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย
Characteristics and importance of visual arts in creating taste,
appreciation, and realization in the value of creative artworks through
sample artworks in the past and at present with a focus on 3D artworks.
Roles of visual arts in human culture both in Eastern and Western regions.
Influences of visual arts on human life.

110123214

ประวัติศาสตรเซรามิกส
3(3–0–6)
(History of Ceramics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวั ติ ศาสตร ความเป น มาของเซรามิ กส ในภู มิ ภาคตะวั น ออก และภู มิ ภาค
ตะวันตกตามแหลงวัฒนธรรมและยุคสมัยที่สําคัญ การพัฒนาของรูปทรง ลวดลาย การ
ตกแต ง สี เนื้ อ ดิ น น้ํ า เคลื อ บ การเผา และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเป น อยู
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเซรามิกส อิทธิพลของเซรามิกส
ที่มีตอชีวิตในยุคสมัยตางกัน
History and background of ceramics in Eastern and Western regions
along cultural sites and during important periods. Development of shapes,
patterns, decoration, colors, clay body, and glazing. Relations between
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livelihood,, norms, traditions, beliefs, and culture of ceramics. Influences of
ceramics on human life in different periods.
110123216

พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
(Basic Product Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ แนวความคิดในการออกแบบ ขั้นตอนในการ
พัฒนาผลงาน การรางแบบ 2 มิติ การทําหุนจําลอง การเขียนแบบและการนําเสนอ
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ
Principles of product design and design concepts. Steps in product
development. 2D drafting. Model creation. Product design drawing and
presentation.

110123219

น้ําเคลือบเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Glazing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณลักษณะของเคลือบ วัตถุดิบ และคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการทําเคลือบ
วิธีการผสมเคลือบ โดยใชอัตราสวนผสมตางๆ เพื่อใหเกิดเคลือบสูตรใหม วิธีการ
เคลือบ และวิธีแกไขตําหนิของเคลือบ
Characteristics of glaze, raw materials and properties of raw
materials used for glazing. Glaze mixing methods using different mixture
to create new glaze recipes. Glazing methods and solutions to glaze
defects.

110123226

การออกแบบสามมิตเิ พื่อการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
2(1–3–3)
Three Dimensional for Ceramic Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบผลงานใหมีความงามในลักษณะ 3 มิติ ตามหลักเกณฑองคประกอบ
ศิลป การสรางผลงานดวยวัสดุตางๆ ความสัมพันธระหวางรูปทรง แสงเงา วัส ดุ และ
พื้นผิว ทั้งรูปทรงเดี่ยว รูปทรงชุด เพื่อนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส
Work design to achieve 3D beauty according to art composition
criteria. Creating works with different materials. Relations between shape,
shadow, materials, and surface in both single shape and set shape.
Application of knowledge in ceramics product design.
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110123227

การปนดวยแปนหมุน
3(1–4–4)
Wheel Throwing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขั้นตอนพืน้ ฐานของกรรมวิธีขึ้นรูปดวยแปนหมุน วิธีการนวดดิน การบังคับดินให
อยู ที่ ศู น ย กลางของแป น หมุ น การป นรู ป ทรงกระบอก รู ปทรงปากผาย รู ป ทรงกลม
ภาชนะมีฝาปด มีมือจับ เทคนิคการทํามือจับ ภาชนะสําหรับใชสอยเปนชุด การออกแบบ
การตกแตง การเคลือบ และการเผา ที่มีความสัมพันธระหวางรูปทรง และเทคนิคการปน
ดวยแปนหมุน
Basic steps of forming by wheel throwing. Clay rolling methods.
Forcing clay at the center of the wheel. Cylindrical, open-mouthed and
round shape forming. Containers with covers and handles. Handle making
techniques. Set containers. Design, decoration, glazing, and firing by taking
into account relations between shape and wheel throwing techniques.

110123228

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(1–4–4)
Ceramics Product Design I
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การหาขอมู ลการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบผลงานใหม ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเนนผลิตภัณฑเซรามิกสสําหรับประดับ
ตกแตงอาคาร ผลิตภัณฑของที่ระลึก นําทฤษฎีการออกแบบมาประยุกตรวมกับกรรมวิธี
การผลิต และเทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรม
Searching for information about innovative design to develop new
product design in response to economic changes, with an emphasis on
ceramics products for building decoration and souvenir products.
Application of design theories with production methods and ceramics
product decoration techniques in the industrial system.

110123231

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(1–4–4)
Ceramics Product Design II
วิชาบังคับกอน : 110123228 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
Prerequisite : 110123228 Ceramics Product Design I
เทคนิคการออกแบบผลิต ภัณฑเ ซรามิกส ที่เ หมาะสมกับ ระบบอุตสาหกรรม
ปญหาในการผลิตที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการออกแบบ โดยเนน การออกแบบผลิตภัณฑ
สําหรับผูสูงอายุ หรือ การออกแบบนวัตกรรมสีเขียว
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Ceramics product design techniques appropriate for industrial
systems. Problems in production which may occur from design.
Emphasis on product design for senior citizens or green innovative
design.
110123232

การออกแบบเครื่องประดับ
3(1-4-4)
Jewelry Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาและฝ กปฏิบัติเกี่ ยวกับ การทํ าเครื่องประดับ การทําตัวเรือน หลั กและ
วิ ธี การออกแบบ วิ ธี การขั้น ตอนการประดับ อัญ มณีล งบนตัว เรื อนผลิตภัณฑ รูป ทรง
ลักษณะ และประเภทของเครื่องประดับแทและเครื่องประดับเทียม การตกแตงขั้นสําเร็จ
Study and practice of jewelry making and body making. Design
principles and methods. Steps of embedding gem on product bodies.
Shapes, styles and types of authentic jewelry and artificial jewelry. Final
decoration.

110123233

การยศาสตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
Ergonomics for Product Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐานของการยศาสตร และการประยุกตใชงานเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑและระบบคน-เครื่องจักร การพิจารณาพฤติกรรมมนุษย สัดสวนรางกายมนุษย
สภาพแวดลอม และขอจํากัดในการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ
ความสะดวกสบายในการทํางานของคน
Basic principles of ergonomics and application for product design
and Man-machine systems. Consideration of human behavior, human
body shape, environment and limitations in design for efficiency, safety
and convenience in human work.

110123234

วัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
Materials for Product Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณสมบัติของวัสดุ ตางๆ เชน โลหะ เซรามิกส ไม พอลีเมอร วัสดุผสม และ
นวัตกรรมดวยวัสดุ ที่มีผลตอปจจัยการออกแบบและกระบวนการผลิต รูปราง รูปทรง
ชิ้นงาน การคัดเลือกวัสดุ และกระบวนการในการคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมตอผลิตภัณฑ
อยางมีประสิทธิภาพ
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Properties of materials, such as metal, ceramics, wood, polymer,
composite materials, and innovative materials affecting design factors and
production process, figure and shape of works, material selection, and
process of effectively selecting appropriate materials for products.
110123235

ระบบพื้นฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2–2–5)
System Base for Product Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม ขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน โดย
การทํางานรวมกับระบบตางๆ เชน ระบบกลไก ระบบไฟฟา การศึกษาวิเคราะหระบบ
การทํางานของผลิตภัณฑ การทําหุนจําลอง การเขียนแบบเพื่ออธิบายระบบและการ
ทํางานของผลิตภัณฑ
Principles of innovative product design. Steps in design
development by working with many systems, such as mechanic system
and electrical system. Studying and analyzing product working systems.
Model creation. Drawing for explaining the product system and working
process.

110123236

การตลาดเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Product Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบที่ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดผลิตภัณฑ มาวิเคราะหแนวทางในการออกแบบ กําหนดความตองการ
ของผูบ ริโ ภค ทิ ศทางของตลาด แนวโนมของผลิตภัณฑ เพื่ อกําหนดรูป แบบ รูป ทรง
โครงสราง สี เทคนิค ประโยชนใชสอย และความงามทางสุนทรียะ
Analysis of design problems to respond to consumer needs in the
product market. Analyzing design methods. Setting consumer needs,
market direction, and product trend in order to set forms, shapes,
structures, colors, techniques, utility and aesthetic beauty.
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110123237

เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ
3(2–2–5)
Overglaze Decorating Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ วั ส ดุ วั ต ถุ ดิ บ ของเทคนิ ค การตกแต ง บนเคลื อ บ
กรรมวิธีการผลิตดวยเทคนิคการตกแตงบนเคลือบ อาทิ การตกแตงดวยรูปลอก เซรา
มิกส การเขียนสีบนเคลือบ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา การออกแบบ
และประยุกตลวดลายใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษากระบวนการเผา
สําหรับเทคนิคตกแตงบนเคลือบ
Application of tools, equipment, materials and raw materials for
overglaze decorating techniques. Production methods using overglaze
decorating techniques, such as decoration with decals, ceramics,
overglaze coloring, quality control and maintenance. Design and
application of appropriate patterns for products. Studying the firing
process for overglaze decorating techniques.

110123239

เซรามิกสเบื้องตน
2(1–2–3)
(Introduction to Ceramics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายของเซรามิกส กรรมวิธีที่ทําและวัตถุดิบหลักที่ใช การขึ้นรูปดวยวิธี
ตางๆ การตกแตง การเคลือบ การเผา และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงานเซรามิกส
The meaning of ceramics, production methods and raw materials
used. Various methods of forming. Decoration, overglazing and firing. Tools
and machines used in ceramics works.

110123242

ดินและเนื้อดิน
3(2–2–5)
(Clay and Clay Body)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ดิ น ที่ ใช ในทางเซรามิ กส ตั้ งแต การกํ าเนิ ด และชนิ ด ของดิ น คุ ณสมบั ติ ท าง
กายภาพของดิน และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนื้อดิน ชนิด และสวนผสมของเนื้อดินปน
การคํานวณ และปฏิบัติการเตรียมเนื้อดิน
Clay used in ceramics work. Origin and kinds of clay. Physical
properties of clay. Raw materials used for clay body production. Composition
of molded clay body. Calculation and practice of clay preparation.
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110123243

เตาเผาและการเผา
3(2–2–5)
(Kiln and Firing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
โครงสรางชนิดตางๆ ของเตา ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช การเลือกใชวัสดุที่สรางเตา
เฟอรนิเจอรภายในเตา การเผา และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเตาเผาระหวางที่ทําการเผา
ขั้นตอนการควบคุมการเผา และการวัดอุณหภูมิภายในเตาเผา
Different structures of kilns. Kinds of fuel used. Selection of
materials for kiln construction. Kiln furniture. Firing and reaction in kilns
during the firing process. Steps of firing control and kiln temperature
measurement.

110123246

การออกแบบการตกแตงเซรามิกส
3(2–2–5)
(Ceramics Decorating Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบลวดลาย เทคนิควิธีการตกแตง และวัต ถุดิบ เพื่อใชในการตกแตง
ผลิตภัณฑเซรามิกส ที่มีความสัมพันธกับรูปทรง เทคนิคการตกแตง และสภาพของเนื้อ
ดินในสภาวะแตกตางกัน เทคนิคในการใชสีตกแตง ผลิตภัณฑ
Pattern design, decoration techniques and raw materials to be
used in ceramics product decoration which are related to shape.
Decoration techniques, and different conditions of clay body. Color
techniques for product decoration.

110123247

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(2–2–5)
(Computer - aided Ceramics Product Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมการออกแบบมาประยุกต ใช
ในการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส มาตรฐานระบบการเขียนแบบ การพัฒนาแบบราง การ
นําเสนอผลงานจําลองในภาพแบบ 3 มิติ ผลิตภัณฑเซรามิกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Developing computer skills. Application of design programs in
ceramics product design. Drawing system standards. Sketch development.
Model presentation in the form of 3D. Creating ceramics products by a
computer program.
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110123248

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2–2–5)
(Computer - aided Ceramics Product Design II)
วิชาบังคับกอน : 110123247 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบเซรามิกส 1
Prerequisite : 110123247 Computer - aided Ceramics Product Design I
พัฒนาความรู และทักษะการใชคอมพิวเตอร ความสามารถในการวางแผน และ
การพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสดวยคอมพิวเตอรไดครบทุกขั้นตอน การทํางาน
ขั้นตอนการออกแบบ การแกไขแบบ หรือชิ้นงานในคอมพิวเตอร การนําเสนอผลงานใน
รูปแบบของงาน 2 มิติ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว เรียนรูและฝกฝนการผสมผสานการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหลายๆ โปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอรเพื่อใชงานรวมกัน
Developing knowledge, computer skills and planning abilities.
Developing computer-aided ceramics product design in all steps. Practice,
design steps, drawing or work editing on computer, and work presentation
in 2D, 3D and animation. Study and practice of integrating various package
software or computer programming for use.

110123252

การเตรียมศิลปนิพนธ
4(2–4–6)
(Art Thesis Preparation)
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาในกลุมวิชาชีพไมนอยกวา 50 หนวยกิต หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา
Prerequisite(s) : Complete at least 50 credits in professional subjects
or get approval from the Department Committee
เตรี ยมข อมู ลเพื่ อเสนอเปนศิลปนิพนธในลักษณะของปริญญานิพนธ ทางดาน
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส โดยแสดงถึงเหตุผล ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต
ขั้นตอน ประโยชน ที่จะไดรับ นํามารวบรวม เรียบเรียง นําเสนออธิบ าย ชี้แจงตอ
คณะกรรมการเพื่ อ ขออนุ มั ติ หั ว ข อ โครงงานที่ เ กี่ ย วกั บนวั ตกรรมเพื่ อผู สู งอายุ การ
ออกแบบนวั ตกรรมสี เขี ย ว เป นต น นํ า มาสรุ ป ผลเพื่ อ ดํ า เนิ น การทํ า แบบร า งการ
พัฒนาการออกแบบ และมาทําหุนจําลองหรือตนฉบับจริง
Preparing data to be proposed as an art thesis in the form of
thesis in ceramics product design by stating reasons, background,
objectives, scope, steps, and expected outcome. Collecting, arranging,
and presenting data to the Committee for the approval of the project
topic related to innovation for senior citizens, green innovative design,
etc. Drawing a conclusion to create a design development draft used for
creating a model or manuscript.
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110123253

สัมมนาศิลปนิพนธ
2(1–2–3)
(Art Thesis Seminar)
วิชาบังคับกอน : 110123252 การเตรียมศิลปนิพนธ
Prerequisite : 110123252 Art Thesis Preparation
สัมมนาหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปนิพนธ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู และ
ฝกฝนการวิเคราะห วิจารณงาน และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมมนา นํามาเรียบ
เรียง เปนรายงานที่สามารถใชประกอบในการทําศิลปนิพนธ
Attending seminars of different topics relating to art theses.
Exchanging ideas and knowledge. Practicing analysis and criticism.
Collecting data from seminars. Compiling data into a report to support an
art thesis.

110123261

การปนดวยมือ
2(1–3–3)
(Hand Forming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑอยางงายจากดินกอน ดินเสน และดินแผน
หรือวิธีปนประติมากรรมขนาดเล็ก การสรางรูปทรงตางๆ จากหลายวิธีประกอบกัน
โดยมีความเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
Principles of simple product forming from clay ball, clay line and
clay plate. Forming methods for small-sized sculpture. Creation of
different shapes using many different methods for appropriate use

110123266

ปฎิบัตกิ ารสรางแมพิมพ 1
3(1–6–4)
(Mold Making Practice I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณสมบัติของปูนปลาสเตอรที่ใชในการสรางแบบพิมพ ประเภทของแบบพิมพ
ปูนปลาสเตอร ทั้งหลอกลวง หลอตัน และหลอแบบผสม การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
จํานวนมากโดยใชวิธีหลอน้ําดิน การทําแบบพิมพเดี่ยว และพิมพชุด ฝกหัดการหลอน้ํา
ดิน การตกแตงผลิตภัณฑดินดิบ ตามขั้นตอนเปนผลิตภัณฑสําเร็จ
Properties of plaster used in mold building. Types of plaster mold,
including drain casting, solid casting and double casting. Production of
multiple ceramics products by using slip casting. Single mold and set mold
making. Practicing slip casting. Decoration of clay product according to the
set steps to create finished products.
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110123267

ปฎิบัตกิ ารสรางแมพิมพ 2
3(1–6–5)
(Mold Making Practice II)
วิชาบังคับกอน : 110123266 การปฎิบัตกิ ารสรางแมพิมพ 1
Prerequisite : 110123266 Mold Making Practice I
การออกแบบแบบพิมพปูนปลาสเตอร การเขียนแบบ ขยายแบบ ระบบการทํ า
แบบพิมพ ฝกทักษะการทําแบบพิมพสําหรับเครื่องสไลดจอลเลอิงค และเครื่องโรลเลอร
ทั้งแบบพิมพตนฉบับ แบบพิมพสําหรับผลิต และแบบพิมพสําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ
Plaster mold design. Drawing and shop drawing. Mold making
system. Practice of mold making for Jolly ink’s slide and roller in both
manuscript mold, production mold, and product forming mold.

110123368

การวิเคราะหนวัตกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
2(2–0–4)
(Innovation Analysis for Product Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิเคราะหนวัตกรรมเพื่อการออกแบบ ศึกษาปญหา และวิธีการแกไขปญหาเพื่อ
นําไปใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมใหมีความเหมาสมกับการใชงาน โดย
คํานึงถึงการสรางงานสีเขียว และสังคมผูสูงอายุ เปนตน
Analysis of innovation for design. Studying problems and solutions
to be applied in innovative product creation to be suitable for usage by
taking into account green jobs and aging society, etc.

110123272

ศิลปนิพนธ
6(0–12–6)
(Art Thesis)
วิชาบังคับกอน : 110123252 การเตรียมศิลปนิพนธ
Prerequisite : 110123252 Art Thesis Preparation
ประมวลความรู ความชํ านาญระดั บ สู งสู ง านออกแบบผลิ ต ภั ณฑ ส ร างสรรค
นวั ต กรรมเซรามิ กส มุ งเนน โครงงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่ อผู สุงอายุ การออกแบบ
นวัตกรรม สีเขียว ที่สามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงการนําเสนอผลงาน
และเอกสารประกอบที่สมบูรณ
Processing advanced knowledge and expertise into design of
creative and innovative ceramics products. Focusing on projects relating to
innovation for senior citizens and green innovative design which can be
produced in the industrial system. Presentation of products with complete
supporting documents.

52

110123273

มคอ. 2

การฝกงาน
1(320 ชั่วโมง)
(Training)
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาในกลุมวิชาชีพไมนอยกวา 50 หนวยกิต หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา
นั ก ศึ ก ษาออกฝ ก งานในสถานประกอบการทั้ ง ในระบบอุ ต สาหกรรม หรื อ
ผูประกอบการอิสระ หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเซรามิกสเปนเวลา
320 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา มีการประเมินผลจากผู
ควบคุมในสวนของสถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ และการตรวจติดตามจาก
ภาควิชา ประเมินผลเปน S หรือ U นักศึกษาจะตองทํารายงานประจําวันใหผูควบคุม
งานรับรอง พรอมทั้งทําสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมสงภาควิชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
ฝกงาน
320-hour student workplace training with industries, private
operators, or government agencies running ceramics product businesses,
with the approval from the department committee, assessment from
workplace or government agency supervisors and monitoring by the
department with the awarded grade of ‘S’ or ‘U’. Writing a daily report
certified by the workplace supervisors. Writing a report on training
outcomes and submitting it to the department upon completion of
training.
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1

2

3

คุณวุฒิและ
สาขาวิชาเอก

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวประภัสสร
ไทย

ประเทือง - Ph.D.(Ceramic
Engineering)
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- เกียรตินิยมอันดับ 1 อส.บ.
(เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม)

นายวทัญญ บุญสอน

นายพิพัฒน จิตรอารียรักษ

- Ph.D.(Ceramic
Engineering)
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดิน
เผา)
- เกียรตินิยมอันดับ 2
อส.บ.(เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม)
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา)

มคอ. 2

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559

- สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

2546

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2558

- สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

2547

- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2545
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยูแลว
ปรับปรุง
9
9

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัย
หรือการแตงตํารา)

อาจารย

ตามเอกสารหนา หนา 54

อาจารย

ตามเอกสารหนา หนา 54

6

9

ผูชวย
ตามเอกสารหนา หนา 54
ศาสตราจารย

9

9

2550

2551

54
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

4

5

6

ชื่อ – นามสกุล

นายสมใจ มะหมีน

นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ

นายศุภกร กันตาโพธิ์

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ที่จะมีใน
ที่มี
หลักสูตร
อยูแลว
ปรับปรุง
9
9

ป

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัย
หรือการแตงตํารา)

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยอุบล(ออกแบบผลิตภัณฑ)
ราชธานี
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
- ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา) - มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555

อาจารย

ตามเอกสารหนา หนา 54

- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) - มหาวิทยาลัย
- เกียรตินิยมอันดับ 2
ศิลปากร
ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

2557

อาจารย

ตามเอกสารหนา หนา 54

9

9

- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) - มหาวิทยาลัย
- เกียรตินิยมอันดับ 2
ศิลปากร
ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

2557

อาจารย

ตามเอกสารหนา หนา 54

9

9

คุณวุฒิและ
สาขาวิชาเอก

สถาบัน

2550
2546

2550

2551
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย
3.3.1 นางสาวประภัสสร ประเทืองไทย
งานวิจัย
1. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สายงาน
เครื่องใชบนโตะอาหาร
2. การพัฒนาเนื้อดินดานเกวียนจากวัสดุเหลือใชเถาถานหิน
3. การพัฒนาเนื้อดินหลอจากวัสดุเหลือใชเถาถานหิน ปูนปลาสเตอร
4. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง
3.3.2 นายวทัญญ บุญสอน
งานวิจัย
1. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สายงาน
เครื่องใชบนโตะอาหาร
2. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง
3.3.3 นายพิพัฒน จิตรอารียรักษ
งานวิจัย
1.น้ําเคลือบเศษขวดแกว พ.ศ.2551
3.3.4 นายสมใจ มะหมีน
งานวิจัย
1. การพัฒนาวัตถุดิบในทองถิ่น เพื่อมาใชในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกสและวัตถุดิบในการเรียน
การสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส
2. การพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปนดินเผาหนีน้ํา ใหกับชุมชนเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
3. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง
3.3.5 นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ
งานวิจัย

1. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง

3.3.6 นายศุภกร กันตาโพธิ์
งานวิจัย
1. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
การทํางานในองคกรการออกแบบ ในหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส กระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ ผูชวยโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือทํางานในหนวยงานราชการ เชน หนวยงาน
ใหบริการงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส หนวยงานฝกอาชีพ เชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยฝกตามภารกิจของสถานที่ฝกงานและการทําโครงการแกไขปญหาของ
สถานที่ฝกงาน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและผูรับผิดชอบการฝกงานจากหนวยงานนั้น ๆ รวม
ระยะการฝกงาน 320 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝก งาน
4.1.2 มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และอดทน
4.1.3 มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของกับกระบวกการผลิตผลิตภัณฑ
เซรามิกส หรือเทคนิควิธีการทํางานในสถานที่ฝกงาน
4.1.4 สามารถใชความรูเพื่อเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
4.1.5 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะห และสรุปผล
4.2 ชวงเวลา
ฝกงานในภาคฤดูรอน ของชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทํางานของหนวยงาน โดยใหไดเวลาในการทํางานรวม 320 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การบรรยายกระบวนการทํ าโครงงานหรืองานวิจัย รายละเอี ยดตามรายวิชาโดยให นักศึ กษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส เสนอทํางานโครงงานเดี่ยวตามหัวขอหรือโจทย ภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา นําเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบเอกสารแสดงขอมูลและผลงาน
การปฏิบัติตามกระบวนการ และผานการประเมินตามขั้นตอนของการทําโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีองคความรูจากโครงงานดานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส
5.2.1 สามารถเขาใจในกระบวนการทํางานวิจัย ลักษณะการนําเสนอหัวของานออกแบบเซรามิกส
ขั้นตอนและวิธีการแกปญหา วิเคราะห แปลความ สรุปและเสนอแนะได
5.2.2 สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
5.2.3 เขาใจผลการวิเคราะหและผลการทดลองแกปญหาในงานออกแบบ
5.2.4 เขาใจวิธีการคิดพัฒนาตอยอดการสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมตาง ๆ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
10 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดตารางวันและเวลาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ
นักศึกษา
5.5.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเพื่อรองรับการปฏิบัติ งานของ
นักศึกษา
5.5.3 สนับสนุนบริการการติดตอหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปนประโยชน ตอกการ
ดําเนินโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา
5.5.4 มีสัญญาณ wifi บริการในคณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพหัวขอโครงงานที่เสนอ โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน เปนขั้นตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพ
ของผลงาน
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัย โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษา
โครงการเปนขั้นตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพของ
ผลงาน
5.6.3 ประเมินผลผลสําเร็จของโครงการ โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
เปนขั้นตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพของผลงาน
5.6.4 ขั้นตอนทั้งหมด ใหดําเนินไปตามระยะเวลาที่กําหนด ตามประกาศของภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปน
หมูคณะ
มีวินัย และความรับผิดชอบ

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน
-การทํางานเปนหมูคณะในชั้นเรียน
-การทําโครงงานกลุมในบางรายวิชา
-การสอดแทรกในวิชาเรียน
-การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการเสนสีดีไซน
นิทรรศการศิลปนิพนธประจําปการศึกษาของภาควิชา
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง
เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศและติดตาม
เทคโนโลยีศิลปะการออกแบบที่ทันสมัยอยูเสมอ
เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต
2.1.1.3 มีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
2.1.1.4 เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของสังคม
2.1.1.5 เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 การเรียนรูปลูกจิตสํานึกดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2.1.2.3 การตรวจสอบการเขาเรียน การสงผลงานตามเวลาที่กําหนด
2.1.2.4 สอดแทรกกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
2.1.2.5 การสอนแบบอภิปราย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จากตัวอยางกรณีศึกษา

59

มคอ. 2

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา
2.1.3.2 ประเมินจากการสังเกต และผลงานที่ไดรับหมอบหมาย
2.1.3.3 การกําหนดจากการเขาเรียน และการสงผลงาน
2.1.3.4 ประเมินการปฏิบัติตนที่อยูในกฎระเบียบขอบังคับ
2.1.3.5 ประเมินการเรียนแบบอภิปราย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จากตัวอยาง
กรณีศึกษา
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 มีความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบ ความรูในหลักสุนทรียศาสตร
2.2.1.2 มีความรูทางดานการเขียนแบบ การวาดเสน การปน และการจัดองคประกอบ
ศิลป
2.2.1.3 มีความรูทางดานวิชาชีพเซรามิกส
2.2.1.4 มีความรูทางดานนวัตกรรมเซรามิกส
2.2.1.5 มีความรูทางดานเทคโนโลยีการออกแบบ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 การใหความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบ ความรูในหลัก
สุนทรียศาสตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจุบัน
2.2.1.2 การใหความรูทางดานทฤษฎีการเขียนแบบ การวาดเสน การปน และการจัด
องคประกอบศิลป เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติ
2.2.1.3 การใหความรูทางดานทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิชาชีพเซรามิกส เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติ
2.2.1.4 การใหความรูทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่สงผลตอการพัฒนานวัตกรรมเซรา
มิกส
2.2.1.5 การใหความรูทางดานทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนให
ทันตามการเปลี่ยนแปลง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 ประเมินความรูจากการสอบระหวางภาค ในดานประวัติศาสตรศิลปการออกแบบ
ความรูในหลักสุนทรียศาสตร
2.2.1.2 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในดานทฤษฎีการเขียนแบบ การวาด
เสน การปน และการจัดองคประกอบศิลป
2.2.1.3 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในดานทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิชาชีพเซรา
มิกส
2.2.1.4 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่สงผลตอ
การพัฒนานวัตกรรมเซรามิกส
2.2.1.5 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนใหทันตามการเปลี่ยนแปลง
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1.1 มีทักษะทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยีการออกแบบ
2.3.1.2 มีทักษะทางดานการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบ
อุตสาหกรรม
2.3.1.3 มีทักษะทางดานการออกแบบนวัตกรรมเซรามิกส
2.2.1.4 มีความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
2.2.1.5 มีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพื่อนําไปประกอบ
ธุรกิจสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1.1 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยีการออกแบบ
2.3.1.2 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสใน
ระบบอุตสาหกรรม
2.3.1.3 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบนวัตกรรมเซรามิกส
2.2.1.4 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการนําความรูมาประยุกตใชในงานออกแบบโดยมสามารถ
กําหนดประเด็นปญหา สามารถวิเคราะหการออกแบบ เพื่อใหเกิดความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑ
เซรามิกส ในระบบอุตสาหกรรม
2.2.1.5 ใหผูเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตามทิศทางความตองการ
ทางการตลาด มาประยุกตใชในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพื่อนําไปประกอบธุรกิจ
สรางสรรค
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1.1 ประเมินจากผลงานที่ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยี
การออกแบบ
2.3.1.2 ประเมินจากผลงานที่ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรม
2.3.1.3 ประเมินจากผลงานที่ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบนวัตกรรมเซรา
มิกส
2.3.1.4 ประเมินจากผลงานที่ใหผูเรียนนําความรูมาประยุกตใชในงานออกแบบโดยม
สามารถกําหนดประเด็นปญหา สามารถวิเคราะหการออกแบบ เพื่อใหเกิดความชํานาญในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส ในระบบอุตสาหกรรม
2.3.1.5 ประเมินจากผลงานทีใ่ หผูเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตามทิศทาง
ความต องการทางการตลาด มาประยุ กต ใชในการพัฒ นาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพื่อนําไป
ประกอบธุระกิจสรางสรรค

61

มคอ. 2

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2.4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2.4.1.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
2.4.1.4 สามารถวางแผนในงานรับผิดชอบ ไปพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และวิชาชีพ
เซรามิกส
2.4.1.5 สามารถปรับตัวใหพรอมกับการทํางานในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.2.1 ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2.4.2.2 มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนง
หนาที่ในกลุม
2.4.2.3 การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้น
2.4.2.4 การสอนในสถานการณจริงที่เปดโอกาสใหทํางานออกแบบรวมกับชุมชนและ
องคกรธุรกิจการออกแบบ
2.4.1.5 ใหนักศึกษาฝกงานระบบอุสาหกรรมเซรามิกส ที่ตองมีการปรับตัวใหพรอมกับการ
ทํางาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใช
เสียงสวนใหญ
2.4.2.2 ประเมินผลจากงานที่มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิก
กลุมและตําแหนงหนาที่ในกลุม
2.4.2.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น เมื่อเปดโอกาสใหมีการอภิปรายผล
2.4.2.4 ประเมินจากสถานการณจริงที่เปดโอกาสใหทํางานออกแบบรวมกับชุมชนและ
องคกรธุรกิจการออกแบบ
2.4.1.5 ประเมินจากการที่นักศึกษาฝกงานระบบอุสาหกรรมเซรามิกส ที่ตองมีการปรับตัวให
พรอมกับการทํางานใน
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะหแปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในงานออกแบบ
2.5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชภาษาไทย
อยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม
2.5.1.3 สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.1.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช
อยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด
2.5.1.5 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบ นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการคิดวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชา
ที่ตองฝกทักษะโดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2.5.2.2 มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ
นําเสนอ ดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2.5.2.3 มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.4 การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงรายงานและนําเสนอดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส
2.5.2.5 มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2.5.3.2 ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบกอน
2.5.3.3 ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุม
ในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2.5.3.4 ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การนําเสนอโครงการศิลปนิพนธ การนําเสนอนิทรรศการศิลปนิพนธตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา สังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาทั่วไป
คําอธิบายผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต
(3) มีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของสังคม
(5) เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ความรู
(1) มีความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบ ความรูในหลักสุนทรียศาสตร
(2) มีความรูทางดานการเขียนแบบ การวาดเสน การปน และการจัดองคประกอบศิลป
(3) มีความรูทางดานวิชาชีพเซรามิกส
(4) มีความรูทางดานนวัตกรรมเซรามิกส
(5) มีความรูทางดานเทคโนโลยีการออกแบบ
3. ทักษะทางปญญา
(1) มีทักษะทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยีการออกแบบ
(2) มีทักษะทางดานการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรม
(3) มีทักษะทางดานการออกแบบนวัตกรรมเซรามิกส
(4) มีความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
(5) มีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพื่อนําไปประกอบธุระกิจ
สรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนในงานรับผิดชอบ ไปพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และวิชาชีพเซรามิกส
(5) สามารถปรับตัวใหพรอมกับการทํางานในระบบอุสาหกรรมเซรามิกส
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งมาใช ใ นการวิ เ คราะห แ ปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในงานออกแบบ
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชภาษาไทย
อยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม
(3) สามารถระบุ เข า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล ง ข อ มู ล ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งจากแหล ง ข อ มู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใชอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด
(5) สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ศิ ล ปะการออกแบบ นวั ต กรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

4

5

1

2

o o

o

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
1 2 3 4 5

(1) วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
(Systematic and Creative Thinking)

3(3–0–6)

o ● o ●

●

o o

o

●

3(3–0–6)

●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

3(3–0–6)

o

o ●

o

o

o o

o

3(3–0–6)

o

o ●

o

o

o o

o

3(3–0–6)

3(3–0–6)

3(3–0–6)

o ●
o

o

●
● o

o o o ● ●

o ● o

●

o

●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

o

o ● o ● ● ● o

o o ● ●

● ● ●

o

o

●

● ● ● ● o
● o ●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ง. กลุม วิชาพลศึกษา
080303501

บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502
วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503
แบดมินตัน
(Badminton)
080303504
ลีลาศ
(Dancing)
080303505
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303509
เปตอง
(Pétanque)
080303510
ไทจี๋/ไทเกก
(Taiji/Taikek)
(2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080103115
080103116
080103117

สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
(Thai Society and Culture in Literature)
ไทยศึกษา
(Thai Study)
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)

2

3

4

5
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2. ความรู
1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
5

1 2

3

4 5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

1(0–2–1)

● o

o

o

●

● ● o

o

1(0–2–1)

● o

o

o

●

● ● o

o

1(0–2–1)
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o

o

●

● ● o

o
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o

●

● ● o

o

1(0–2–1)
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o

●

● ● o

o
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● o

o

o

●

● ● o

o

1(0–2–1)

● o

o

o

●

● ● o

o

3(3–0–6)

●

●

●

●

●

3(3–0–6)

●

●

●

●

●

3(3–0–6)

●

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
080203901
080203902
080203907
080303103
080303104
080303401
080303601
080303603

มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
มรดกและอารยธรรมของชาติ
(National Heritage and Civilization)
ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
(Psychology for Happy Life)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
คาราโอเกะ
(Karaoke)
มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development

3(3–0–6)

1

2

● o

3

4

o

5

2. ความรู
1

●

2

3

4

o

3(3–0–6)

● o ● o

●

o

3(3–0–6

● ● ● o o ●

●

3(3–0–6)

●

o

3(3–0–6)

●

● o ● o

1(0–2–1)

●

3(3–0–6)

● o ● ● o ●

●

3(3–0–6)

●

●

●

●

หมายเหตุ ● ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

●

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
5

1

2

3

4

5

1

2

o ● ● o

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

o
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o o
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●

o
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) รายวิชาเฉพาะ
คําอธิบายผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรูในแตละดาน
ทั้ง 5 ดาน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีเปาหมายเพื่อที่จะสรางนักออกแบบที่มี
ความรูและความสามารถดานตางๆ ดังนี้
ELOg1. นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ELOg2. มีความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบ หลักสุนทรียศาสตร
ELOg3. มีความรูท างดานเขียนแบบเทคโนโลยีการออกแบบ การวาดเสน การปน และการจัด
องคประกอบศิลป
ELOs4. มีความรูทางดานวิชาชีพเซรามิกส
ELOs5. มีความรูทางดานนวัตกรรมเซรามิกส
ELOs6. มีทักษะทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยีการออกแบบ
ELOs7. มีทักษะทางดานการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส โดยมุงเนนในระบบอุตสาหกรรม
ELOs8. ประมวลความรูความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส เพื่อนําไปประกอบ
ธุรกิจสรางสรรค
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าโดยให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
กรรมการวิชาการ
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.3 การสํารวจภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.4 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.5 การขอความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่รวมปรับปรุงหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปน ไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดว ยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 ทางภาควิชาจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยผูมาปฏิบัติงานใหมไดรับ
ทราบ ไดแก กฎระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลั ย ปรั ชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ รวมทั้งรายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
และวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย เปนตน นอกจากนี้
แลวยังมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับรายละเอียดรายวิชาที่อาจารยใหมตองมารับผิดชอบ
ภาระหน า ที่ ส อน ซึ่ ง แสดงถึ ง ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จากรายวิ ช า และกลยุ ท ธ ก ารสอนและการ
ประเมินผล
1.3 ทางภาควิชาจะมีการมอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาภาควิชาฯ ใหทํา
หนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสอน การประเมินผลนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติตัวในการอยู
รวมกันในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งติดตามผลการทํางานของอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงอาจารยใหมีกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารยไดรับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและ
วิชาการตามสายงาน ไดแก
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การจัดการฝกอบรมคณาจารยในภาควิชาในดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อแนะนํากล
ยุทธการสอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งนี้ ไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา
2.1.2 การจั ดการประชุ มในหมูคณาจารยในภาควิช าโดยใหมีการแลกเปลี่ย นขอมูล เอกสาร
เสนอแนะแนวทางการเรียนรู ประสบการณ พรอมถึงการอภิปรายปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาว เพื่อจะไดเปนการรับรูถึงปญหาและนําไปสูการแกไขไดทันทวงที
2.1.3 การจัดการเรียนการสอนจะใหอาจารยใหมและอาจารยเกาสอนรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหอาจารย
ใหมไดเรียนรูวิธีการสอน การถายทอด และการวัดและประเมินผลของอาจารยผูมีประสบการณการสอน
โดยใหอาจารยใหมนําแนวทางการสอนดังกลาวไปปรับใชในการสอนของตนเองตอไป
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การสนั บ สนุ น ให คณาจารยไดรั บ การฝกอบรม ประชุมสัม มนาวิช าการที่เ กี่ย วข องกั บ
ภาควิชาที่สังกัดอยูเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู
2.2.2 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียน
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การสนับสนุนใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยรวมกันกับคณาจารยในคณะหรือมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหเพิ่มยิ่งขึ้นตอไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ งดํ าเนิ น การบริ ห าร
หลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการมอบหมายภาระหนาที่งานเกี่ยวกับรายวิชาการสอนใหกับคณาจารยในภาควิชา เพื่อให
คณาจารยไดเตรียมความพรอมในสวนของอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอนตางๆ
เอกสารประกอบการสอน กอนเปดภาคการศึกษา
1.2 มีการประเมินความตองการ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนในระหวางภาค
การศึกษานั้นๆ และใชขอมูลที่ไดจากนักศึกษาดังกลาวไปใชในการปรับปรุงวิธีการสอน รวบถึงกลยุทธ
อื่นๆ ที่ใชในกระบวนการสอน
1.3 มีการมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและประสบการณภาคสนาม จัดทําแผนการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.4 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแตละรายวิชา โดยการทวนสอบผลการศึกษาดังกลาว
ในทุกกระบวนรายวิช า โดยมี คณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนา
ภาควิชา
1.5 แต งตั้ งผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก ร ว มประเมิน หลั กสู ตรจากขอมู ล ในร างรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร
1.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรประจําป และนําขอมูลที่ไดไปวางแผนปรับปรุงวิธีการสอน กลยุทธในการสอน
ตางๆ รายละเอียดวิชาการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน ที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร โดยจัดทําผลการดําเนินงานตางๆ พรอมขอเสนอแนะในรูปแบบรายงานเสนอตอ
คณบดี
1.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยใหผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยในภาควิชา ศิษยเกา เปนผูรวม
ประเมินหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษาตอไป
2. บัณฑิต
2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ติดตามขอมูลในวงการวิชาชีพ
มีการติดตามขอมูลในวงการวิช าชีพความรูและทักษะที่เ ปนที่ ตองการของวงการวิช าชีพการ
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การ
แขงขันทางการคา มาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการคาภายในและระหวางประเทศ เพื่อนํามาใช
ในการปรับ ปรุ งหลั กสู ตรให มีการจั ดกระบวนวิช าที่ส อดคลองกับ ความตองการของอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ และสามารถนําไปประยุกตใหการปฏิบัติงานไดจริง
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาใหม
มีการคัดเลือกนักศึกษาใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาใหม
จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่หลักสูตรไดกําหนดไว
3.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนนักศึกษาแกนักศึกษาใหม ใหมีความรูและเขาใจในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
3.3 ทางคณะจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับนั กศึ กษาใหม ได รับ ทราบ ได แก
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของ
คณะ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดหลั ก สู ต รซึ่ ง แสดงถึ ง ปรัช ญา ความสํ าคั ญและวั ตถุ ประสงค ของหลั กสู ตร
กฎระเบียบการศึกษา เปนตน ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตร และการประเมินผล
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทในสาขาวิชาออกแบบเซรามิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยประจําภาควิชาทุกคนรวมเปนกรรมการภาควิชา และมีการประชุคณะกรรมการกอน
และหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาที่สอนและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตองเขารวม
ประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหนักศึกษา ดังนั้นภาควิชามีนโยบายที่จะเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายอยางนอยวิช าละ 3
ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนประสบการณตรงและมี
วุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และดานอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดตารางเวลาและใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชา
5.1.2 อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษาแตละชั้นปกําหนดตารางเวลาและใหคําปรึกษาทาง
วิชาการแกนักศึกษา รวมทั้งใหคําปรึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน
และแนะนําการวางแผนการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปแกนักศึกษา
5.1.3 นักศึกษาสามารถประเมิณผูสอนผานระบบการประเมินที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดไว
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ใหนักศึกษาเขียนคํารองขออุทธรณ โดยชี้แจงเหตุผล และใหอาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง
รับรอง และใหความเห็น พิจารณาเบื้องตนโดยคณะกรรมการ และอุทธรณตออธิการบดีเพื่อพิจารณา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
และติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและตามกําหนดเวลา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
6.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน ใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และอุปกรณการสอนของ
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
6.2.2 หองสมุด สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มี
หนั ง สื อ ตํ า ราและวารสารทางด า นศิ ล ปะและการออกแบบทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ
ประมาณ 20,000 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ดานวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
6.3.1.1 สํารวจความตองการใชวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนจากคณาจารย เพื่อ
เสนอกรรมการวิชาการ จัดทําแผนในการจัดหาทรัพยากรดานการเรียนการสอนเสนอตอกรรมการบริหาร
เพื่อดําเนินการดานงบประมาณ และจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว
6.3.1.2 ทางมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือ ตําราและวารสารทาง
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกป และทําหนังสือเวียนแจงให
คณาจารยเสนอชื่อสื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร จะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนอ
งบประมาณครุภัณฑเสนอตอหัวหนาภาควิชา และหัวหนาภาควิชาจะดําเนินพิจารณาและเสนอตอคณบดี
ตอไป
6.3.2 ดานบุคลากร
จั ด ทํ า แผนการรั บ อาจารย โดยมี ก ารประชุ ม สรุ ป ภาระงานการสอน เพื่ อ พิ จ ารณา
สาขาวิชาที่ ขาดแคลนอาจารย ซึ่งจะใช ในการขอตําแหนงอาจารยเพิ่มเติมตอไป และสนั บสนุน ให
อาจารยเขารวมการสัมมนาวิชาการตางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยจัดนิทรรศการ
เพื่อแสดงผลงานศิลปะและงานออกแบบอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยอื่น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรัพ ยากรโดยนัก ศึกษาในแต ล ะรายวิ ช า รวมทั้ง อาจารย
ประเมินจากการสังเกตการณใชงานในรายวิชาที่สอน แลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบงชี้ (ตัว)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุ ม วิ ช าการของอาจารย ใ นภาควิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.2 การสอบถามจากนักศึ กษา ถึ งประสิทธิผลของการเรีย นรูจ ากวิ ธีการสอนที่ใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
1.1.3 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํา
กิจกรรม และผลการสอบทั้งการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบีย นและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการณสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.1.1 การประเมิน หลั กสู ตร โดยนักศึกษาชั้น ปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย โดยฝายกิจการนักศึกษาของคณะ
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา โดยใชแบบสอบถาม หรือการจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
4.1 ทบทวนโดยอาจารยประจําวิชา
อาจารย ป ระจํ า วิ ช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิทธิ ผ ลของการสอนในวิ ช าที่รั บ ผิด ชอบใน
ระหวางภาค ปรับปรุงทันทีจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
4.2.2 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จาก
รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเสนอ
ตอคณบดี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หมวดวิชาบริการ
ภาคผนวก ข โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก
ภาคผนวก ค แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวก ง คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป สาขาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส
ภาคผนวก จ ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
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ภาคผนวก ก
หมวดวิชาบริการ

110123021

ประติมากรรม
3(1–4–4)
Sculpture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกฝนงานประติมากรรมประเภทนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว เรียนรูเกี่ยวกับ
โครงสราง สัดสวน และปริมาตร โดยการใชรูปแบบเหมือนจริง

110123022

การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส
3(2–2–5)
Ceramics Creative Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสรางแนวความคิดอยางสรางสรรคในการออกแบบ คนหาแนวทางการนํา
รูปแบบของผลิตภัณฑเซรามิกสมาประยุกตใชรวมกับผลงานอื่นๆ การออกแบบและ
ตกแตงเซรามิกสใหเกิดความสวยงามดวยการใชวัสดุชนิดตางๆ นํามาผสมผสานใหเกิดเปน
ผลงานเดียวกันในรูปแบบของเซรามิกสรวมสมัย

110123237

เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ
3(2–2–5)
Overglaze Decorating Techniques
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ วั ส ดุ วั ต ถุ ดิ บ ของเทคนิ ค การตกแต ง บนเคลื อ บ
กรรมวิธีการผลิตดวยเทคนิคการตกแตงบนเคลือบ อาทิ การตกแตงดวยรูปลอก เซรา
มิกส การเขียนสีบนเคลือบ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา การออกแบบ
และประยุกตลวดลายใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษากระบวนการเผา
สําหรับเทคนิคตกแตงบนเคลือบ
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ภาคผนวก ข
โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก
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หลักเกณฑการกําหนดโครงสรางรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหเริ่มใชกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
ที่จะเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
หลักที่ 1 - 2

คณะ
01 = คณะวิศวกรรมศาสตร
02 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักที่ 3 - 4

หลักที่ 5

03 = วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
04 = คณะวิทยาศาสตรประยุกต
05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร
06 = คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
07 = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 = คณะศิลปศาสตรประยุกต
09 = บัณฑิตวิทยาลัยวิศวรกรรมศาสตร
นานาชาติ สิรนิ ธรไทย-เยอรมัน
10 = บัณฑิตวิทยาลัย
11 = คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

ภาควิชา
(หนาถัดไป)

สาขาวิชา
(หนาถัดไป)

หลักที่ 6

หลักที่ 7

6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง

กลุมวิชา
1 = พื้นฐาน
2 = ชีพ บังคับ
3 = ชีพ เลือกเฉพาะดาน
4 = การฝกงาน

ระดับการศึกษา
1 = ปวช.
2. = ปวส./อนุปริญญา (งด
รับนศ./ปดหลักสูตร)
3 = ปริญญาตรี
4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตรบรรจอยูในแผนฯ 10)
5 = ปริญญาโท

7 = ปริญญาเอก
8 = สูงกวาปริญญาเอก

หลักที่ 8 – 9

01 - 99
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หลักที่ 3 – 4 ภาควิชา
01 คณะวิศวกรรมศาสตร
03 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
00 = วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน01 = เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01 = เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
01 = วิศวกรรมไฟฟา
02 = เทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งตนก าลัง
และการจัดการ
02 = วิศวกรรมการผลิต
03 = เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
02 = พัฒนาผลิตภัณฑอตสาหกรรม
03 = วิศวกรรมเคมี
04 = เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
05 = วิศวกรรมถายวัสดุ
06 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
05 = เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
06 = วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
06 = เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
07 = วิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
01 = การจัดการอุตสาหกรรม
สิ่งแวดลอม
08 = วิศวกรรมโยธา
07 = เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
02 = เทคโนโลยีสารสนเทศ
09 = วิศกรรมอุตสาหการ
08 = การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
03 = เทคโนโลยีการออกแบบ
02 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และจัดการอุตสาหกรรม
สารสนเทศ
01 = ครุศาสตรเครื่องกล
09 = วิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 04 = เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต
02 = ครศาสตรไฟฟา
10 = โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร
เครื่องจักรกลอตสาหกรรม
03 = ครุศาสตรโยธา
ไทย-เยอรมัน
05 = การจัดการอุตสาหกรรม
04 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
04 = คอมพิวเตอรศึกษา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
01 = เคมีอุตสาหกรรม
05 = ครุศาสตรเทคโนโลยี
06 = บริหารเทคนิค
02 = คณิตศาสตร
07 = บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
03 = ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
04 = เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
05 = สถิติประยกต
06 = วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
07 = เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักที่ 5 แทนสาขาวิชา

มคอ. 2
07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
01 = เทคโนโลยีสารสนเทศ
02 = การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 คณะศิลปศาสตรประยุกต
01 = ภาษา
02 = สังคมศาสตร
03 = มนุษยศาสตร

09 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
01 = กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กระบวนการ

02 = กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร
10 บัณฑิตวิทยาลัย

11 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
01 = ภาควิชาเทคโนโลยีศิลป
02 = ภาควิชาสถาปตยกรรม
03 = ภาควิชาการจัดการงานออกแบบ

พัฒนาธุรกิจ
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มคอ. 2

ภาคผนวก ค แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
ป 1 เทอม 1

04XXXXXXX 3(3–0–6)

วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
หรือคณิตศาสตร

ป 1 เทอม 2

08XXXXXXX 3(3–0–6)
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ป 2 เทอม 1

08XXXXXXX 3(3–0–6)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

08XXXXXXX 1(0–2–1)

08XXXXXXX 1(0–2–1)

080XXXXXX

วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา

วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

080103001 3(3–0–6)

080103002 3(3–0–6)
ภาษาอังกฤษ 2

080XXXXXX

110123132 2(1–2–3)

110123214

ภาษาองั กฤษ 1
110123131

2(1–2–3)

การวาดเสน 1

การวาดเสน 2

110123133 2(1-2-3)
ศิลปะเบื้องตน 1

110123134

110123135 2(1-2-3)

110123136

2(1-2-3)

ศิลปะเบื้องตน 2

2(1-2-3)

การออกแบบทัศนภาพ 1

การออกแบบทัศนภาพ 2

110123137 2(1-2-3)

110123211 2(2–0–4)

ศิลปะไทยศึกษา
110123138 2(1-2-3)
เทคนิคการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
110123215

3(2–2–5)

ประวัติศาสตรการออกแบบ
110123212 2(2–0–4)
ศิลปวิจักษ

3(3–0–6)

1(0–2–1)

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
3(3–0–6)

ประวัติศาสตรเซรามิกส

ป 2 เทอม 2

110123XXX 3(X-X-X)
วิชาเลือกเสรี 1
110123218

3(2–2–5)

เตาและการเผา

110123213

2(2–0–4)

การวิเคราะหการออกแบบ
110123219

3(2–2–5)

น้ําเคลือบเซรามิกส

110123216 3(2–2–5)

110123228 3(1–4–4)
พื้นฐานการออกแบบ การออกผลิตภัณฑแบบเซรามิกส 1
ผลิตภัณฑ

110123217 3(2–2–5)
ดินและเนื้อดิน
110123226 2(1–3–3)
การออกแบบสามมิติ
110123227

110123229 3(1–6–5)
การสรางแมพิมพ 1
110123233

3(3–0–6)

การยศาสตรสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

ป 3 เทอม 1

ป 3 เทอม 2

08XXXXXXX 3(3–0–6)

080XXXXXX 3(3–0–6)

วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
110123234

3(2–2–5)

110123021

ป3 ภาคฤดู

110123273 1(0–360–0)
การฝกงาน

3(1–4–4)

ป 4 เทอม 1

080XXXXXX 3(3–0–6)

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
110123232 3(1–4–4)

ป 4 เทอม 2

XXXXXXXXXX 3(X-X-X)
วิชาเลือกเสรี
110123224

2(1–2–3)

วัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ

ประติมากรรม

การออกแบบเครื่องประดับ

สัมมนาศิลปนิพนธ

110123220
3(2–2–5)
การออกแบบตกแตงเซรามิกส

110123022
3(2–2–5)
การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส

110123223 4(2–4–6)

110123238 6(0–12–6)
ศิลปนิพนธ

110123221

3(2–2–5)

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส 1
110123230 3(1–6–5)
การสรางแมพิมพ 2

110123231

3(2–2–5)

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส 2
110122237
3(2–2–5)
เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ

110123236

3(1–4–4)

การออกผลิตภัณฑแบบเซรามิกส 2
110123235

110123222

การเตรียมศิลปนิพนธ

3(2–2–5)

การตลาดเพื่อการออกแบบ

3(2–2–5)

ระบบพื้นฐานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ

3(1–4–4)

การปนดวยแปนหมุน

110123225 2(1–3–3)
การปนดวยมือ

รวมหนว ยกติ ในเทอม

รวมหนว ยกติ ในเทอม

รวมหนว ยกติ ในเทอม

20(13–14–33)

19(14–11–33)

21(15–13–36)

รวมหนว ยกติ ในเทอม
20(x-x-x)

รวมหนว ยกติ ในเทอม
21(13–18–35)

รวมหนว ยกติ ในเทอม
18 (12-12-30)

รวมหนว ยกติ ใน
เทอม
1(0–360–0)

รวมหนว ยกติ ในเทอม
10(6-5-16)

รวมหนว ยกติ ในเทอม
11(X-X-X)
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