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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาเทคโนโลย ี

  ศิลปอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine Arts Program in Ceramics Product  

Innovation Design 
 

2.  ช่ือปริญญา 
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)  :  ศล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Fine Arts (Ceramics Product Innovation  

 Design) 
    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.F.A. (Ceramics Product Innovation Design) 
 

3.  วิชาเอก 
     ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    140 หนวยกิต 
 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ป   
5.2  ประเภทของหลักสูตร  

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3  ภาษาท่ีใช 

            ภาษาไทย 
5.4  การรับเขาศึกษา 

            รับท้ังนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
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5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
    ไมมี 

5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส 

ฉบับป พ.ศ. 2555 เริ่มเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

 - ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําภาควิชาเทคโนโลยีศิลป

อุตสาหกรรม   ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 - ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการวาระพิเศษ   

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ เม่ือวันท่ี 4  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 

 - ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  

 ในการประชุมครั้งท่ี 10 / 2560 เม่ือวันท่ี 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 - ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ในการประชุมครั้งท่ี 5 / 2560 เม่ือวันท่ี 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 - ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ        

ในการประชุมครั้งท่ี 5 / 2560 เม่ือวันท่ี 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร  (Thai 

Qualifications Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)              

ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562 

 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักออกแบบดานเซรามิกสในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

2. นักพัฒนาผลิตภัณฑ และผูชวยนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส 

3. ผูประกอบการเซรามิกสขนาดกลาง และยอม (SMEs) 

4. อาชีพอิสระในการออกแบบ และสรางสรรคผลงานดานผลิตภัณฑเซรามิกส 
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9.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

1 นางสาวประภัสสร   ประเทืองไทย 
 

อาจารย 
 

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

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2559 
2550 
2546 

2 นายวทัญญ   บุญสอน 
 

อาจารย - Ph.D. (Ceramic Engineering) 
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
- อส.บ.(เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม) 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 
2551 
2547 

3 นายพิพัฒน   จิตรอารียรักษ 
 

ผูชวย              
ศาสตราจารย 

- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
- ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา) 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2545 
2539 

4 นายสมใจ   มะหมีน 
  

อาจารย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ) 
- ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
- ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา) 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 
 

2550 
2546 

5 นางสาวศิรินทรา   อาจเจริญ 
 

อาจารย - ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
- ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 
2550 

6 นายศุภกร   กันตาโพธิ์ อาจารย - ศ.ม.(ออกแบบผลิตภัณฑ) 
- ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) 
 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

2557 
2551 

 

หมายเหตุ  ลําดับท่ี1 ประธานหลักสูตร 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    การจัดการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะ

ดําเนินการพัฒนาท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
และตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยใหความสําคัญกับการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ซ่ึงมีการแขงขันกันสูงท้ังตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศ โดยเฉพาะการแขงขันในดานการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมเซรามิกส เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาทางการตลาดใหสูงข้ึน อีกท้ังประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือใชในการสนับสนุนกระบวนการออกแบบ 

จึงจําเปนอยางยิ่ ง ท่ีจะตองมีนักออกแบบท่ีมีความรูความสามารถในจํานวนท่ีเพียงพอรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบใหมท่ีเพ่ิมข้ึนตามความเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
ตอบสนองตอกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาเพ่ือใชกับการออกแบบอยางเหมาะสม วิเคราะห และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ข้ันตอนการออกแบบและกระบวนการผลิต มีความสนใจในการศึกษาท้ังผลงานศิลปะ และการออกแบบ 
โดยเฉพาะผลงานการออกแบบรวมสมัย เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาองคความรูของตนเองท้ังทางดาน
ความคิดสรางสรรคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส และนวัตกรรม ท่ีมีคุณคาท้ังดานความงาม

และประโยชนใชสอยท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือมุงพัฒนาผลงานออกแบบสูสากล 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ 

สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    หลักสูตรจะปรับปรุงในระยะเวลาทุกๆ 5 ป เปนไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงสภาวะของสังคม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลอง และตอบสนองตามความ
ตองการของตลาด และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบัน และอนาคต 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

             หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส   เปนการจัดการศึกษา
ท่ีเนนการนําศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกตใชรวมกัน เพ่ือออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสใหมีประสิทธิภาพสุนทรียภาพ  และการงานท่ีมีความเหมาะสมในดานตางๆ รวมท้ัง

การพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบท่ีมีความรูความสามารถในดานการออกแบบ นวัตกรรม โดยมุงเนน
เพ่ือสรางผูประกอบการเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีมีความเปนผูนํา รูจักแกปญหาอยาง
เปนระบบ  มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีคุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ี

มุงม่ันจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และวิชาการ
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ข้ันสูงท่ีเก่ียวของ  ใหมีความรูคูคุณธรรมเพ่ือเปนผูพัฒนา และสรางสรรคเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อัน

กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กลุมวิชาพลศึกษา   และหมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 วิชาบริการใหภาคอ่ืนๆ    
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1  กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาเพ่ือดูแลการเรียนการสอน 
13.3.2  ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะท่ีเก่ียวของท่ีใหบริการการ

สอนวิชาตางๆ ไดแก คณะศิลปศาสตรประยุกต ท่ีใหบริการการสอนวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 
13.3.3  จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของเนื้อหา 

ประสบการณ อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอน และเวลาเรียน ตลอดจนการติดตามการบริหาร
จัดการและประเมินผลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา    
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 หมวดท่ี  2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1 ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพการออกแบบสรางสรรค

ผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส รูจักคนควา วิเคราะห และพัฒนางานออกแบบสรางสรรครวมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม สามารถพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพ และนํา
ประโยชนมาสูสังคม 

     1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกสมีความสําคัญในการ

สงเสริมการผลิตกําลังคนท่ีเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเชิงนวัตกรรม ซ่ึงหลักสูตรไดมุงเนนการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคดานการออกแบบ ท่ีนําเอาวิทยาการทางเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกสใหมีความงามผสานประโยชนใชสอยท่ีมี

คุณภาพอยางเปนระบบ เพ่ือตอบสนองตอความตองการดานกําลังคน และเพ่ือกาวนําการเจริญของ

ภาคอุตสาหกรรมท้ังใน และนอกประเทศ  

     1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส ที่มีความรูความสามารถ

ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ทางดานความคิดสรางสรรคการออกแบบมาผสมผสานกับเทคโนโลยีให
สามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพอิสระดานงานออกแบบเซรามิกส 

  1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีพ้ืนฐานความรูท่ีดีในดานงานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส มี

ความสามารถพัฒนา คนควาและวิเคราะหเพ่ือสรางองคความรูทางการออกแบบเชิงนวัตกรรม 

  1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางดานวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

      1.4 จุดเดนเฉพาะหลักสูตร 
   บัณทิตสามารถออกแบบ พรอมผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรม และ
ประกอบธุรกิจสรางสรรค 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 •  ดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ป) 
 •  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

กระบวนการ และกิจกรรม   
การจัดการเรียนการสอน           
ใหผูเรียนมีความรูตามหลัก 
สูตรท่ีกําหนด 

•  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการ
จัดการ เรี ยนการสอน  และผลิต
บัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
 

•  บูรณาการองคความรู  เพ่ือใหนัก 
ศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 

•  สงเสริมใหมีการเรียนการสอนโดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

• มีระบบ และกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 
 

• มีกระบวนการเรียนรู ท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

•  มี โครงการหรือ  กิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

การพัฒนาศักยภาพ           
ของนักศึกษา 

• สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม 
 

• สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให
ค ร บ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  ท้ั ง ด า น กี ฬ า
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน และ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

• สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครง 
การประกวดหรือ  กิจกรรมท่ีนํ า
ความรู ไปประยุกตใชในการทํางาน
จริง 

• ผลการประเมินคุณภาพ และ
หลักการปฏิบั ติ เปน ไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

• จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษา
เ ข า ร ว ม ค ร บ ถ ว น  แ ล ะ
สอดคลองกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

• จํานวนกิจกรรมหรือ โครงการ 
ท่ีเขารวมไมนอยกวา 3 โครง 
การตอป 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

การพัฒนาบุคลากร • การจัดการฝกอบรมบุคลากรใน
ดานการจัดการเรียนการสอน  
เ พ่ื อ แนะนํ า กลยุ ท ธ ก า ร สอน  
วิ ธี การสอน  การวั ดผล  และ
ประเมินผลจากการจัดการเรียน
การสอน 
 

• สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรม  ประชุมสัมมนาวิชาการ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา และเพ่ิมพูน
ความรู 
 

•  สนับสนุน ให บุ คลากร มีการ
ทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ร ว ม กับบุ คล ากร ในคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
พัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมยิ่งข้ึนตอไป 

• ผลการประเมินคุณภาพ และ
หลักการปฏิบั ติ เปน ไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

• จํานวนกิจกรรมท่ีบุคลากรเขา
รวมครบถวน และสอดคลอง
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

• จํานวนกิจกรรมหรือ โครงการ
ท่ีเขารวมไมนอยกวา 3 โครง 
การตอป 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
          ใชระบบทวิภาคโดยในหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   มีการจัดการเรียนการสอนวิชาฝกงานท่ีเก่ียวของทางดานเซรามิกส และการออกแบบเชิงนวัตกรรม 
ในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน 320 ชั่วโมง   
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
            • ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
            • ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
            • ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม 
 

     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  
3. เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 

     2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
          ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมี
รูปแบบการเรียนรูแตกตางจากเดิม โดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐานทางดานทฤษฎีศิลปะ และการฝกปฏิบัติ  
เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีผูเรียนตองไดรับความรู ความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติตองมีความ
รับผิดชอบ และตั้งใจมากข้ึน  รวมท้ังกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีนักศึกษาตอง
สามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาเบื้องตน 
 

     2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3   
          กลยุทธการแกไขปญหาดานพ้ืนฐานทางดานศิลปะท่ีมีความแตกตางกัน จะมีวิธีการโดยการเรียน
ปรับพ้ืนฐานท้ังในดานความรู ความเขาใจ และทักษะในเชิงฝกปฏิบัติทางศิลปะ กอนการเปดภาคเรียน
อยางนอย 2  สัปดาห  เพ่ือเปนการทบทวนความรู และเตรียมพรอมในการเขาสูชั้นเรียนในระดับตอไป 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
     2.5.1 จํานวนนักศึกษา 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)  

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตรี 

ชั้นปท่ี 1 
ชั้นปท่ี 2 
ชั้นปท่ี 3 
ชั้นปท่ี 4 

 
70 
- 
- 
- 

 
70 
70 
- 
- 

 
70 
70 
70 
- 

 
70 
70 
70 
70 
 

 
70 
70 
70 
70 
 

รวม 70 140 210 280 280 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 

2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคาลงทะเบียนบัณฑิต 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 

งบประมาณแผนดนิ 7,736,740 8,510,414 9,361,455 10,297,601 11,327,361 

รวมรายรับ 9,416,740 11,870,414 14,401,455 17,017,601 18,047,361 

           2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบดําเนินการ      
   เงินเดือน 6,042,500 6,646,750 7,311,425 8,042,568 8,846,824 
   คาตอบแทน 1,014,400 1,115,840 1,227,424 1,350,166 1,485,183 
   คาใชสอย 644,940 709,434 780,377.4 858,415.1 944,256.7 
   คาวัสด ุ 1,549,150 1,704,065 1,874,472 2,061,919 2,268,111 
   เงินอุดหนุน 5,000 5,500 6,050 6,655 7,320.5 
   รายจายอ่ืนๆ      

รวม (ก) 9,255,990 10,181,589 11,199,748 12,319,723 13,551,695 
ข. งบลงทุน      
   คาครุภัณฑ 70,000 77,000 84,700 93,170 10,2487 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - - 

รวม (ข) 70,000 77,000 84,700 93,170 10,2487 
รวม (ก)+(ข) 9,325,990 10,258,589 11,284,448 12,412,893 1,365,4182 

จํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 13,3228.4 73,275.64 53,735.47 44,331.76 48,764.94 

 

* หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอป  



11 
   มคอ. 2 

 

     2.7 ระบบการศึกษา 
    ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           30 หนวยกิต 
                       (1) วิชาบังคับ            20 หนวยกิต 
                             ก. กลุมวิชาภาษา           12 หนวยกิต 

     ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร            3 หนวยกิต 
     ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            3 หนวยกิต 
     ง. กลุมวิชาพลศึกษา              2 หนวยกิต 

                      (2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           10 หนวยกิต 
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  104 หนวยกิต 

              ก. กลุมวิชาพ้ืนฐาน         16 หนวยกิต 
              ข. กลุมวิชาชีพ            81 หนวยกิต 
              ค. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน          6 หนวยกิต 

    ง. กลุมวิชาฝกงาน           1 หนวยกิต 
         - การฝกงานเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู 

สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม (320 ชั่วโมง) 
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หนวยกิต 

      3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต 
        3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน             3(3–0–6) 

   (English for Work) 

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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         ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 หนวยกิต 
            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน              3(3–0–6) 
  (Statistics in Everyday Life) 

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    3 หนวยกิต 

                   จาํนวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค            3(3–0–6) 

   (Systematic and Creative Thinking) 

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร และวิชามนุษยศาสตรหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบ

ของภาควิชา 

         ง. กลุมวิชาพลศึกษา       2 หนวยกิต 
                                  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

                   จาํนวนหนวยกิต (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) 

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษาหมวดวิชา ศึกษา ท่ัวไป ท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอนโดย ความเห็นชอบของภาควิชา 
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                   (2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   10 หนวยกิต 

                        ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
                   จาํนวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

080103115    สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี      3(3–0–6) 
                 (Thai Society and Culture in Literature) 
080103116     ไทยศึกษา         3(3–0–6) 

               (Thai Study) 
080103117      ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย        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 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต      3(3–0–6) 

   (Psychology for Happy Life) 
080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน        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) 
                หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอนเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ            104 หนวยกิต 

        ก. กลุมวิชาพ้ืนฐาน    16 หนวยกิต 

               จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
110123131 การวาดเสน 1                   2(1–2–3) 

(Drawing I)  
110123132 การวาดเสน 2            2(1–2–3) 

(Drawing II)  
110123133 ศิลปะเบื้องตน 1          2(1–2–3) 

(Fundamental Arts I) 
110123134 ศิลปะเบื้องตน 2          2(1–2–3) 

(Fundamental Arts II) 
110123135 การออกแบบทัศนภาพ 1          2(1–2–3) 

(Visual Design I) 
110123136 การออกแบบทัศนภาพ 2          2(1–2–3) 

(Visual Design II) 
110123137 ศิลปะไทยศึกษา          2(1–2–3) 

(Thai Art Study) 
110123138 เทคนิคการเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน        2(1–2–3) 

(Fundamental Drawing Techniques ) 
 

ข. กลุมวิชาชีพ     81 หนวยกิต 
                      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

110123211 ประวัติศาสตรการออกแบบ        2(2–0–4) 
 (History of Design) 
110123212 ศิลปวิจักษ          2(2–0–4) 

 (Art Appreciation) 
110123214 ประวัติศาสตรเซรามิกส         3(3–0–6) 

      (History of Ceramics) 
110123216    พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ        3(2–2–5) 
        (Basic Product Design) 
110123219 น้ําเคลือบเซรามิกส          3(2–2–5) 

 (Ceramics Glazing)  
110123226 การออกแบบสามมิติเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส     2(1–3–3) 

 (Three Dimensional for Ceramics Product Design) 
110123227 การปนดวยแปนหมุน          3(1–4–4) 

       (Wheel Throwing)  
110123228 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1        3(1–4–4) 

     (Ceramics Product Design I) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
110123231 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2        3(1–4–4)      

       (Ceramics Product Design II) 
110123232 การออกแบบเครื่องประดับ        3(1–4–4) 

   (Jewelry Design) 
110123233 การยศาสตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ       3(3–0–6) 

   (Ergonomics for Product Design) 
 110123234 วัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ        3(2–2–5) 
   (Materials for Product Design) 
 110123235 ระบบพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ      3(2–2–5) 

(System Base for Product Design)  
110123236 การตลาดเพ่ือการออกแบบ        3(2–2–5) 

(Marketing for Product Design) 
110123237 เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ        3(2–2–5) 

   (Overglaze Decorating Techniques)  
110123239 เซรามิกสเบื้องตน         2(1–2–3) 

       (Introduction to Ceramics) 
110123242 ดินและเนื้อดิน          3(2–2–5) 

       (Clay and Clay Body) 
110123243 เตาเผาและการเผา         3(2–2–5) 

                  (Kiln and Firing) 
 110123246 การออกแบบตกแตงเซรามิกส         3(2–2–5) 
         (Ceramics Decorating Design)  

110123247 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1      3(2–2–5)  
    (Computer - aided Ceramics Product Design I)     

 110123248 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2     3(2–2–5) 
(Computer - aided Ceramics Product Design II)  

110123252 การเตรียมศิลปนิพนธ         4(2–4–6) 
    (Art Thesis Preparation)                        
110123253 สัมมนาศิลปนิพนธ         2(1–2–3) 
  (Art Thesis Seminar) 
110123261 การปนดวยมือ           2(1–3–3) 

       (Hand Forming)  
110123266  ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 1         3(1–6–4) 

       (Mold Making Practice I)  
110123267 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 2         3(1–6–4) 

       (Mold Making Practice II) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
110123368 การวิเคราะหนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ      2(2–0–4) 

   (Innovation Analysis for Product Design) 
110123272    ศิลปนิพนธ        6(0–12–6) 
    (Art Thesis)      

 

ค. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน    6 หนวยกิต 
                        ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
110123015 การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ       3(3–0–6) 

 (Art and Design Research) 
 110123016 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเซรามิกส       3(3–0–6) 

 (English for Ceramics Design) 
110123017 วัฒนธรรมและเซรามิกสพ้ืนบาน        3(3–0–6) 

 (Culture and Folk Art Ceramics) 
110123019 การออกแบบเซรามิกสเพ่ือสิ่งแวดลอม          3(2–2–5) 

   (Ceramics Design for Environmental)  
110123021 ประติมากรรม          3(1–4–4) 

   (Sculpture) 
110123022 การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส        3(2–2–5) 

   (Ceramics Creative Design) 
110123154 เตาอบแหงเซรามิกส         3(2–2–5) 

       (Ceramics Drying Oven) 
110123055     เทคนิคการพิมพ          3(2–2–5) 

         (Printing Techniques) 
110123056 เทคนิคการตกแตงกระจกดวยการพนทราย       3(2–2–5) 

        (Sand Blasting Decorating Techniques) 
      110123057 เทคนิคการทํากระจกสี         3(2–2–5) 

        (Stained Glass Techniques) 
      110123058 การหลอมแกว          3(2–2–5) 
          (Fused Glass) 
 110123059 การศึกษาสวนบุคคล         3(2–2–5) 

 (Individual Study) 
110123092 การเขียนลายเบญจรงค           3(2–2–5) 

       (Bencharong Ware Painting) 
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ง. กลุมวิชาฝกงานในภาคฤดรูอน (S หรือ U) 1 หนวยกิต 

                          จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

110123273 การฝกงาน                1(320 ชั่วโมง) 

   (Training)  

 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 

           เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือเปดสอน 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   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  เทคนิคการเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน      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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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   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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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  
110123214 ประวัติศาสตรเซรามิกส       3(3–0–6) 

      (History of Ceramics) 

110123216    พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ      3(2–2–5) 
       (Basic Product Design) 

110123226 การออกแบบสามมิติเพ่ือการออกแบบเซรามิกส    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   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(3–0–6) 
(General Education Elective Course)  

080XXXXXX  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          1(0–2–1) 

(General Education Elective Course)     

รวม       21(15–13–36) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

  

110123219 น้ําเคลือบเซรามิกส        3(2–2–5) 
       (Ceramics Glazing)  

110123228 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1      3(1–4–4) 
       (Ceramics Product Design I) 

110123233 การยศาสตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ     3(3–0–6) 
   (Ergonomic for Product Design) 

 110123243 เตาเผาและการเผา       3(2–2–5) 
      (Kiln and Firing) 
110123266 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ 1       3(1–6–5) 

       (Mold Making Practice I)  
110123268 การวิเคราะหนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ    2(2–0–4) 
  (Innovation Analysis for Product Design) 

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1        3(X-X-X) 

   (Free Elective Crouse I)   

 
รวม               20(X–X–X) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   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 การตลาดเพ่ือการออกแบบ      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) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  
110123235 ระบบพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ    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  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          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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ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  
110123273 การฝกงาน      1(320 ชั่วโมง)        

(Training)                 
        รวม           1(320 ช่ัวโมง) 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  
110123232 การออกแบบเครื่องประดับ      3(1–4–4) 

   (Jewelry Design) 
110123252 การเตรียมศิลปนิพนธ           4(2–4–6) 

(Art Thesis Preparation)                
080XXXXXX   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      3(3–0–6) 

(General Education Elective Course)      
         รวม           10(6-8-16) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา   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 

ทางสถิติ สถิติในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา 

การตลาด การเงิน การแพทย หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

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 และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน 
เพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช
ภาษาผานการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และ
บทความท่ัวไป การเขียนประโยค และยอหนาท่ีมีโครงสรางไมซับซอน ตลอดจนการฝก
ทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง 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 และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช
ภาษาผานการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการ และ
บทความท่ัวไป การเขียนประโยคท่ีมีโครงสรางซับซอน และยอหนาขนาดสั้น การฝก
ทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการ
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 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 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  

ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสรางประโยคท่ีซับซอนข้ึน เพ่ือ

การสื่อสารในสถานการณแบบเตรียมตัว และแบบไมเตรียมตัว เชน การสมัครงาน การ

ทํางาน และเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 

  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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน     3(3–0–6) 

  (English for Work) 

  วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

  Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II 

ทักษะการใชภาษาเพ่ือการทํางาน 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    สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคด ี                                    3(3–0–6) 
                 (Thai Society and Culture in Literature) 
                 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 

ลักษณะของสังคม และวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีสมัยตางๆ 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 ภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทย       

ในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการของอารยธรรมไทย 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 ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย                                          3(3–0–6) 

                  (Introduction to Thai Literature) 

                 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

วรรณคดีแนวศิลป วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย กรุงศรี

อยุธยา กรุงธนบุรีจนถึงปจจุบัน การแบงประเภท และลักษณะของวรรณคดีไทย และ

ศัพทท่ีใชในทางวรรณคดี 

Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai, Sri-

ayuttha, 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 สังคมมนุษยและการตั้งถ่ินฐาน การจัดระเบียบ

สังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการ

พัฒนาสังคม 

Relationship between human beings and society, human society 

and settlement, social organization, culture, social institutions, social 

changes, social problems, and social development. 

 

080203902 มรดกและอารยธรรมของชาต ิ     3(3–0–6) 

  (National Heritage and Civilization) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 

ความหมายของมรดก และอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบตางๆ อารยธรรม   

มรดกโลก อารยธรรมท่ีเปนมรดกของชาติไทย 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 

ความคิดพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ 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 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต    3(3–0–6) 

  (Psychology for Happy Life) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิด การ

ใชเหตุผล และการแกปญหา แรงจูงใจทางสังคม และความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

ดึงดูดใจ ความชอบพอ และความรัก การสรางมิตรภาพ และการเลือกคูครอง การ

จัดการกับปญหาชีวิต และสังคม การอาชนะใจตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา

และการปรับปรุงตนเอง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

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 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน      3(3–0–6) 

  (Psychology for Work) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงใน

การทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และ

การสื่อสารในท่ีทํางาน 

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 

ประวัติและแนวคิดเก่ียวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ี

ใชเก่ียวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง 

การต้ังจังหวะเพลง 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 การเลือกใชอุปกรณท่ี

เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล 
การเปนผูเลนและผูชมท่ีด ี

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 การเลือกใชอุปกรณท่ี

เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล 
การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

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 การเลือกใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การ

เปนผูเลนและผูชมท่ีดี 
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 และเจตคติท่ีดี 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 การเลือกใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม  การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การ
เปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

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

ฝกทักษะพ้ืนฐาน 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 

การฝกทักษะพ้ืนฐาน  การทรงตัว การเคลื่อนท่ีของเทาและลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/
ไทเกก 18 ทา และการฝกมวยไทจี๋/ไทเกก ข้ันท่ี 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 

 หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืน   

การพัฒนาตนเอง ความรูพ้ืนฐานและมารยาททางสังคม 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 
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมิน

บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการ
เสริมสรางบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การ
ฟง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 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 พ้ืนฐานการทํางานของสมอง  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 
ศัพทเทคนิคท่ีใชทางดานเซรามิกส ขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เทคนิคการผลิต

เครื่องมือเครื่องจักร บทสัมภาษณ รายงาน การสัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยจาก
ตางประเทศ การพบปะสนทนากับผูเก่ียวของดานเซรามิกส ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ท้ังในดานการติดตอสื่อสาร 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 วัฒนธรรมและเซรามิกสพ้ืนบาน     3(3–0–6) 
  (Culture and Folk Art Ceramics) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 

ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและประเพณีของไทยระดับพ้ืนบาน  ผลงานการ
ออกแบบเซรามิกสท่ีเก่ียวเนื่องกับศิลปะ คติความเชื่อ และผลงานเซรามิกสท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันของแตละทองถ่ินท่ีมีลักษณะแตกตางดานรูปแบบและการใชงานจาก
กรรมวิธีการผลิต สังคมและชุมชน และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 

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 การออกแบบเซรามิกสเพ่ือส่ิงแวดลอม    3(2–2–5) 
  (Ceramics Design for Environment) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทตางๆ ใหมีความสัมพันธระหวาง
สถานท่ี 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 

ฝกฝนงานประติมากรรมประเภทนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว เรียนรู เก่ียวกับ
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

รูปแบบของผลิตภัณฑเซรามิกสมาประยุกตใชรวมกับผลงานอ่ืนๆ 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 เพ่ือให

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 
การเขียนภาพจากการสังเกต มีความละเอียดออน มีทักษะฝมือ มีอารมณ

สุนทรียภาพ และสมาธิในการทํางาน เขียนภาพโครงสรางมนุษย ทัศนียภาพ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานท่ี 

Observation-based drawing with delicacy, skills, aesthetics, and 
concentration for work. Painting pictures of human structure as well as 
outdoor and indoor views . 

 

110123133 ศิลปะเบ้ืองตน 1       2(1–2–3) 
  (Fundamental  Arts I) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite : None 
ปจจัยข้ันพ้ืนฐานของทัศนศิลป การทดลองปฏิบัติดวยเทคนิคเบื้องตนของจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ความเขาใจในลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมท่ัวๆ ไป 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจในสื่อตางๆ ทางศิลปะ การทดลองปฏิบัติงานศิลปะดวย
สื่อตางๆ  เปนพ้ืนฐานและเสริมทักษะ 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 ศิลปะเบ้ืองตน 2       2(1–2–3) 
  (Fundamental  Arts II) 

 วิชาบังคับกอน : 110123133 ศิลปะเบ้ืองตน 1 
 Prerequisite : 110123133 Fundamental  Arts I 

 การปฏิบัติเพ่ิมเติมลงลึกในรายละเอียดทางดานทัศนศิลปมากข้ึน  เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานศิลปะตามหลักวิชาการของสาขาตางๆได และสํารวจความถนัดเพ่ือประกอบ 
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 
การจัดองคประกอบพ้ืนฐานทางการออกแบบดวยทัศนธาตุประกอบดวย จุด 

เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง 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 อารมณความรูสึกเก่ียวกับสี การออกแบบ
งานประยุกตศิลปและจุลศิลป การใชสีในผลิตภัณฑตางๆ เครื่องเรือน ผา กระเบื้อง  พรม 
และออกแบบเชิงชางอ่ืนๆ  

Principles and theories of colors, warm-toned colors, and cool-
toned 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 
กําเนิดท่ีมาของลายไทย แบบอยางและลักษณะเฉพาะของลายไทยประเภท

ตางๆ กับความเหมาะสมในการนําไปใชออกแบบ แบบอยางศิลปะไทย 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 เทคนิคการเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน     2(1–2–3) 
  (Fundamental Drawing Techniques)  
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 

เทคนิคในการเขียนแบบ การอานความหมายของสัญลักษณ และรหัสของเสน 
ความเขาใจในการเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด การกําหนดขนาด และมาตราสวน การ
เขียนแบบท่ีเปน  2 มิติ 3 มิติ การใชมาตราสวน และไมใชมาตราสวน การเขียนภาพ
ทัศนียภาพจากรูปทรงตางๆ ดวยมุมท่ีแตกตางกัน 

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 

แหลงพลังงานท่ีใชในการอบแหงผลิตภัณฑ 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) 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 Prerequisite : None 

การผลิตรูปลอกดวยการทําแผนฟลมท้ังชนิดลายเสนและโทนก่ึงตอเนื่องท้ังชนิด
สีเดียว หลายสี  และมากกวานั้น  การออกแบบลวดลายบนภาชนะท่ีมีความโคง และ
เทคนิคการออกแบบเพ่ือเปนชุดมาตรฐาน 

Decal production by creating films in line patterns and semi-
continuous 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 

ชนิดของวัสดุท่ีใชในการทําลวดลาย และวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวของในการตกแตง ทราย
และชนิดของทรายท่ีใชในการทํางาน ข้ันตอนการออกแบบลวดลาย และการสรางระยะ
มิติท่ีแตกตางกันในชิ้นงาน  

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 

ประวัติความเปนมาของกระจกส ีประเภทของกระจกส ีชนิดของกระจกสีท่ีใช 
วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของในการทํางาน การเผาในอุณหภูมิท่ีแตกตาง 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 และอุณหภูมิท่ีใชในการ
เผา ปฏิกิริยาของเนื้อกระจกในเตาเผาท่ีอุณหภูมิตางกัน 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
เรื่องท่ีเก่ียวของกับเซรามิกส การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ  ใน
รูปแบบผลงานสาํเร็จหรือผลงานทดลอง 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 วัตถุดิบท่ีใชในการเขียนสีบนเคลือบ  กรรมวิธีการ
เขียนสีบนเคลือบท้ังชนิดสีผสมน้ํา และสีผสมน้ํามัน ข้ันตอนการเขียนลายเบญจรงค 
สวนผสมของสี การผสม การบด ลักษณะของลวดลาย และปรัชญาท่ีปรากฏอยูบน
ผลิตภัณฑเครื่องถวยเบญจรงคท้ังในอดีต และปจจุบัน กรรมวิธีการเขียนลายเบญจรงค
ดวยเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือเปนแบบอยางหรือเพ่ือคิดคนและพัฒนาข้ึนใหม 

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 

งานศิลปหัตถกรรม และการออกแบบสื่อประสมตางๆ ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร 
สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนกระท่ังผลงานการออกแบบรวมสมัยท่ีมีอิทธิพลตอมนุษย
และสังคม ประวัติ และผลงานของนักออกแบบท่ีสําคัญ เพ่ือนําความรูมาประยุกตใชใน

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 
ลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยมความชื่นชม และ

ความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปะท้ังในอดีต และ

ปจจุบัน โดยเนนผลงานศิลปะ 3 มิติ บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติท้ัง
ในภูมิภาคตะวันออก และภูมิภาคตะวันตก อิทธิพลของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของ
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 

ประวัติศาสตรความเปนมาของเซรามิกสในภูมิภาคตะวันออก และภูมิภาค

ตะวันตกตามแหลงวัฒนธรรมและยุคสมัยท่ีสําคัญ การพัฒนาของรูปทรง ลวดลาย การ

ตกแตง สี เนื้อดิน น้ําเคลือบ การเผา และความสัมพันธระหวางความเปนอยู 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมเก่ียวกับเซรามิกส อิทธิพลของเซรามิกส

ท่ีมีตอชีวิตในยุคสมัยตางกัน 

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 พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ     3(2–2–5) 
  (Basic Product Design) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite : None 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ แนวความคิดในการออกแบบ ข้ันตอนในการ
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 และคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการทําเคลือบ 

วิธีการผสมเคลือบ โดยใชอัตราสวนผสมตางๆ เพ่ือใหเกิดเคลือบสูตรใหม 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 การออกแบบสามมิตเิพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส   2(1–3–3) 
 Three Dimensional for Ceramic Design 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite : None 

การออกแบบผลงานใหมีความงามในลักษณะ 3 มิติ ตามหลักเกณฑองคประกอบ
ศิลป การสรางผลงานดวยวัสดุตางๆ ความสัมพันธระหวางรูปทรง แสงเงา วัสดุ และ
พ้ืนผิว ท้ังรูปทรงเดี่ยว 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 

ข้ันตอนพ้ืนฐานของกรรมวิธีข้ึนรูปดวยแปนหมุน วิธีการนวดดิน การบังคับดินให
อยู ท่ีศูนยกลางของแปนหมุน การปนรูปทรงกระบอก รูปทรงปากผาย รูปทรงกลม  
ภาชนะมีฝาปด มีมือจับ เทคนิคการทํามือจับ ภาชนะสําหรับใชสอยเปนชุด การออกแบบ 
การตกแตง การเคลือบ และการเผา ท่ีมีความสัมพันธระหวางรูปทรง 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 

การหาขอมูลการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการออกแบบผลงานใหม ท่ี

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเนนผลิตภัณฑเซรามิกสสําหรับประดับ
ตกแตงอาคาร ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 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 

เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส ที่เหมาะสมกับระบบอุตสาหกรรม 

ปญหาในการผลิตท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการออกแบบ โดยเนนการออกแบบผลิตภัณฑ

สําหรับผูสูงอายุ หรือ การออกแบบนวัตกรรมสีเขียว 



44 
   มคอ. 2 

 

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 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการทําเครื่องประดับ การทําตัวเรือน หลักและ
วิธีการออกแบบ วิธีการข้ันตอนการประดับอัญมณีลงบนตัวเรือนผลิตภัณฑ รูปทรง
ลักษณะ และประเภทของเครื่องประดับแทและเครื่องประดับเทียม การตกแตงข้ันสําเร็จ 

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 

  หลักการพ้ืนฐานของการยศาสตร และการประยุกตใชงานเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑและระบบคน-เครื่องจักร การพิจารณาพฤติกรรมมนุษย สัดสวนรางกายมนุษย 
สภาพแวดลอม และขอจํากัดในการออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพ 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 ท่ีมีผลตอปจจัยการออกแบบและกระบวนการผลิต รูปราง รูปทรง
ชิ้นงาน การคัดเลือกวัสดุ และกระบวนการในการคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑ
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 ระบบพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ   3(2–2–5) 

System Base for Product Design 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม ข้ันตอนในการพัฒนาผลงาน โดย
การทํางานรวมกับระบบตางๆ เชน ระบบกลไก ระบบไฟฟา การศึกษาวิเคราะหระบบ
การทํางานของผลิตภัณฑ การทําหุนจําลอง การเขียนแบบเพ่ืออธิบายระบบและการ
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 การตลาดเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
  Marketing for Product Design 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite : None 

การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดผลิตภัณฑ มาวิเคราะหแนวทางในการออกแบบ กําหนดความตองการ
ของผูบริโภค ทิศทางของตลาด แนวโนมของผลิตภัณฑ เพ่ือกําหนดรูปแบบ รูปทรง 
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 
  การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ วัตถุดิบ ของเทคนิคการตกแตงบนเคลือบ 
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 เซรามิกสเบ้ืองตน      2(1–2–3) 
 (Introduction to Ceramics) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite : None 

ความหมายของเซรามิกส กรรมวิธีท่ีทําและวัตถุดิบหลักท่ีใช การข้ึนรูปดวยวิธี
ตางๆ การตกแตง การเคลือบ  การเผา  และเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชในงานเซรามิกส 

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 

ดินท่ีใชในทางเซรามิกส ตั้งแตการกําเนิด และชนิดของดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน และวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเนื้อดิน 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 ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช การเลือกใชวัสดุท่ีสรางเตา 
เฟอรนิเจอรภายในเตา การเผา และปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในเตาเผาระหวางท่ีทําการเผา 
ข้ันตอนการควบคุมการเผา 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 และวัตถุดิบ เพ่ือใชในการตกแตง
ผลิตภัณฑเซรามิกส ท่ีมีความสัมพันธกับรูปทรง 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
การพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสดวยคอมพิวเตอรไดครบทุกข้ันตอน การทํางาน 
ข้ันตอนการออกแบบ การแกไขแบบ หรือชิ้นงานในคอมพิวเตอร การนําเสนอผลงานใน
รูปแบบของงาน 2 มิติ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว เรียนรูและฝกฝนการผสมผสานการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหลายๆ โปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอรเพ่ือใชงานรวมกัน 

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 

เตรียมขอมูลเพ่ือเสนอเปนศิลปนิพนธในลักษณะของปริญญานิพนธ ทางดาน 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส โดยแสดงถึงเหตุผล  ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต    
ข้ันตอน  ประโยชนท่ีจะไดรับ  นํามารวบรวม  เรียบเรียง นําเสนออธิบาย ชี้แจงตอ
คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติหัวขอโครงงานท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมเพ่ือผูสูงอายุ การ
ออกแบบนวัตกรรมสีเขียว เปนตน   นํามาสรุปผลเพ่ือดําเนินการทําแบบรางการ
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 ท่ีเก่ียวของกับศิลปนิพนธ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู และ
ฝกฝนการวิเคราะห   วิจารณงาน และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมมนา  นํามาเรียบ
เรียง เปนรายงานท่ีสามารถใชประกอบในการทําศิลปนิพนธ 

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 

หลักการปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑอยางงายจากดินกอน 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 ปฎิบัตกิารสรางแมพิมพ 1     3(1–6–4) 
  (Mold Making Practice I) 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 
คุณสมบัติของปูนปลาสเตอรท่ีใชในการสรางแบบพิมพ  ประเภทของแบบพิมพ

ปูนปลาสเตอร ท้ังหลอกลวง หลอตัน และหลอแบบผสม การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
จํานวนมากโดยใชวิธีหลอน้ําดิน การทําแบบพิมพเดี่ยว และพิมพชุด ฝกหัดการหลอน้ํา
ดิน การตกแตงผลิตภัณฑดินดิบ ตามข้ันตอนเปนผลิตภัณฑสําเร็จ 

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 ปฎิบัตกิารสรางแมพิมพ 2     3(1–6–5) 
 (Mold Making Practice II) 

  วิชาบังคับกอน : 110123266 การปฎิบัตกิารสรางแมพิมพ 1 
Prerequisite : 110123266 Mold Making Practice I 

การออกแบบแบบพิมพปูนปลาสเตอร การเขียนแบบ ขยายแบบ ระบบการทํา
แบบพิมพ ฝกทักษะการทําแบบพิมพสําหรับเครื่องสไลดจอลเลอิงค และเครื่องโรลเลอร 
ท้ังแบบพิมพตนฉบับ แบบพิมพสําหรับผลิต และแบบพิมพสําหรับการข้ึนรูปผลิตภัณฑ 

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 การวิเคราะหนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ   2(2–0–4) 

  (Innovation Analysis for Product Design) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

วิเคราะหนวัตกรรมเพ่ือการออกแบบ ศึกษาปญหา และวิธีการแกไขปญหาเพ่ือ

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 
ประมวลความรูความชํานาญระดับสูงสูงานออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค

นวัตกรรมเซรามิกส มุงเนนโครงงานท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมเพ่ือผูสุงอายุ การออกแบบ
นวัตกรรม สีเขียว ท่ีสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงการนําเสนอผลงาน 
และเอกสารประกอบท่ีสมบูรณ 

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. 
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110123273 การฝกงาน                       1(320 ช่ัวโมง)                  
(Training) 
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาในกลุมวิชาชีพไมนอยกวา 50 หนวยกิต หรือ 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา 
นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการท้ังในระบบอุตสาหกรรม หรือ

ผูประกอบการอิสระ หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑเซรามิกสเปนเวลา 
320 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาควิชา มีการประเมินผลจากผู
ควบคุมในสวนของสถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ และการตรวจติดตามจาก
ภาควิชา ประเมินผลเปน S หรือ U นักศึกษาจะตองทํารายงานประจําวันใหผูควบคุม
งานรับรอง พรอมท้ังทําสรุปผลการฝกงานเปนรูปเลมสงภาควิชาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการ
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 ช่ือ  นามสกุล ตาํแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
 
 
 
 
 
 

 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย 

หรือการแตงตาํรา) 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห) 

สถาบัน ป 
ท่ีม ี

อยูแลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสตูร 

ปรับปรุง 

1 นางสาวประภัสสร ประเทือง
ไทย 
 

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

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 สุรนารี 
- มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
- สถาบันเทคโนโลยพีระ 
  จอมเกลาพระนครเหนือ 

2559 

2550 

 
2546 

อาจารย ตามเอกสารหนา  หนา 54 9 9 

2 นายวทญัญ   บุญสอน - Ph.D.(Ceramic  
  Engineering) 
- ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดิน 
  เผา) 
- เกียรตินิยมอันดับ 2   
  อส.บ.(เทคโนโลยีศิลป 
  อุตสาหกรรม) 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 สุรนารี 
- มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
- สถาบันเทคโนโลยพีระ 
  จอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 
 

2551 
 

2547 

อาจารย ตามเอกสารหนา  หนา 54 6 9 

3 นายพิพัฒน จิตรอารียรักษ 
 

- ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
- ศ.บ.(เคร่ืองเคลือบดนิเผา) 

- มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2545 
2539 

ผูชวย              
ศาสตราจารย 

ตามเอกสารหนา  หนา 54 9 9 
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  (ตอ) 
 

ลําดับ 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
 
 
 
 
 
 

 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัย 

หรือการแตงตาํรา) 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห) 

สถาบัน ป 
ท่ีม ี

อยูแลว 

ท่ีจะมีใน
หลักสตูร 

ปรับปรุง 

4 นายสมใจ   มะหมีน 
 

- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
       (ออกแบบผลิตภัณฑ) 
- ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
- ศ.บ.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 

- มหาวิทยาลัยอุบล- 
  ราชธานี 
 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 
 
 

2550 
2546 

อาจารย ตามเอกสารหนา  หนา 54 9 9 

5 นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ - ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
- เกียรตินิยมอันดับ 2 
  ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) 
   
 

- มหาวิทยาลัย  
  ศิลปากร 
- สถาบันเทคโนโลย ี
   พระจอมเกลาพระ 
   นครเหนือ 

2557 
 

2550 
 
 
 

อาจารย ตามเอกสารหนา  หนา 54 9 9 

6 นายศุภกร กันตาโพธิ ์ - ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
- เกียรตินิยมอันดับ 2 
  ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส) 
   
 

- มหาวิทยาลัย  
  ศิลปากร 
- สถาบันเทคโนโลย ี
   พระจอมเกลาพระ 
   นครเหนือ 
 

2557 
 

2551 
 
 
 

อาจารย ตามเอกสารหนา  หนา 54 9 9 
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย 
 3.3.1 นางสาวประภัสสร  ประเทืองไทย 
งานวิจัย 

1. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สายงาน
เครื่องใชบนโตะอาหาร 

2. การพัฒนาเนื้อดินดานเกวียนจากวัสดุเหลือใชเถาถานหิน 
3. การพัฒนาเนื้อดินหลอจากวัสดุเหลือใชเถาถานหิน ปูนปลาสเตอร 
4. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง 

 

3.3.2 นายวทัญญ   บุญสอน 
งานวิจัย 

1. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สายงาน
เครื่องใชบนโตะอาหาร 

2. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง 
 

3.3.3 นายพิพัฒน จิตรอารียรักษ 
งานวิจัย 

1.น้ําเคลือบเศษขวดแกว พ.ศ.2551 
 

3.3.4 นายสมใจ   มะหมีน 
งานวิจัย 

1. การพัฒนาวัตถุดิบในทองถ่ิน เพ่ือมาใชในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกสและวัตถุดิบในการเรียน

การสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส 

2. การพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปนดินเผาหนีน้ํา ใหกับชุมชนเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 

3. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง 
 

3.3.5 นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ 
 

งานวิจัย 
1. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง 

 

3.3.6 นายศุภกร กันตาโพธิ์ 
งานวิจัย 
1. พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือการสงออก ของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลาง 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

การทํางานในองคกรการออกแบบ ในหนาท่ีออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส กระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ ผูชวยโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือทํางานในหนวยงานราชการ เชน หนวยงาน
ใหบริการงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส หนวยงานฝกอาชีพ เชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยฝกตามภารกิจของสถานท่ีฝกงานและการทําโครงการแกไขปญหาของ
สถานท่ีฝกงาน ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและผูรับผิดชอบการฝกงานจากหนวยงานนั้น ๆ รวม
ระยะการฝกงาน 320 ชั่วโมง  

 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝกงาน  
4.1.2 มีความซ่ือสัตย ตรงตอเวลา และอดทน  
4.1.3 มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับกระบวกการผลิตผลิตภัณฑ

เซรามิกส หรือเทคนิควิธีการทํางานในสถานท่ีฝกงาน  
4.1.4 สามารถใชความรูเพ่ือเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง  
4.1.5 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะห และสรุปผล  

 

    4.2 ชวงเวลา  
ฝกงานในภาคฤดูรอน ของชั้นปท่ี 3  

 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ตามเวลาทํางานของหนวยงาน โดยใหไดเวลาในการทํางานรวม 320 ชั่วโมง  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
    5.1 คําอธิบายโดยยอ  

การบรรยายกระบวนการทําโครงงานหรืองานวิจัย รายละเอียดตามรายวิชาโดยใหนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส เสนอทํางานโครงงานเดี่ยวตามหัวขอหรือโจทย ภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา นําเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบเอกสารแสดงขอมูลและผลงาน
การปฏิบัติตามกระบวนการ และผานการประเมินตามข้ันตอนของการทําโครงงาน  

 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
มีองคความรูจากโครงงานดานออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
5.2.1 สามารถเขาใจในกระบวนการทํางานวิจัย ลักษณะการนําเสนอหัวของานออกแบบเซรามิกส 

ข้ันตอนและวิธีการแกปญหา วิเคราะห แปลความ สรุปและเสนอแนะได  
5.2.2 สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอวิชาชีพ  
5.2.3 เขาใจผลการวิเคราะหและผลการทดลองแกปญหาในงานออกแบบ  
5.2.4 เขาใจวิธีการคิดพัฒนาตอยอดการสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมตาง ๆ  

 

    5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  
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    5.4 จํานวนหนวยกิต  
10 หนวยกิต  

 

    5.5 การเตรียมการ  
5.5.1 จัดตารางวันและเวลาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของ 

นักศึกษา  
5.5.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการปฏิบัติ งานของ

นักศึกษา  
5.5.3 สนับสนุนบริการการติดตอหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือเปนประโยชน ตอกการ

ดําเนินโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา  
5.5.4 มีสัญญาณ wifi บริการในคณะ  

 

    5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ประเมินคุณภาพหัวขอโครงงานท่ีเสนอ โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน เปนข้ันตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพ
ของผลงาน  

5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัย โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการเปนข้ันตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพของ
ผลงาน  

5.6.3 ประเมินผลผลสําเร็จของโครงการ โดยผานการกลั่นกรองจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ
เปนข้ันตน และตองผานการสอบโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาแตงตั้งเปนผูตัดสินคุณภาพของผลงาน  

5.6.4 ข้ันตอนท้ังหมด ใหดําเนินไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามประกาศของภาควิชาเทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา  

มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  -การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา  

มีจิตสํานึกสาธารณะ  -จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญ  
ประโยชน  

มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปน  
หมูคณะ  

-การทํางานเปนหมูคณะในชั้นเรียน  
-การทําโครงงานกลุมในบางรายวิชา  

มีวินัย และความรับผิดชอบ  -การสอดแทรกในวิชาเรียน  
-การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม  
ตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการเสนสีดีไซน  
นิทรรศการศิลปนิพนธประจําปการศึกษาของภาควิชา  

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  -การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง  
เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศและติดตาม  
เทคโนโลยีศิลปะการออกแบบท่ีทันสมัยอยูเสมอ  
เปนตน  

 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
                   2.1.1.1  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                   2.1.1.2  มีความซ่ือสัตยสุจริต  
                   2.1.1.3  มีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  
                   2.1.1.4  เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของสังคม  
                   2.1.1.5  เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
          2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
                  2.1.2.1  การเรียนรูปลูกจิตสํานึกดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                  2.1.2.2  สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน  
                  2.1.2.3  การตรวจสอบการเขาเรียน การสงผลงานตามเวลาท่ีกําหนด 
                  2.1.2.4  สอดแทรกกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  
                  2.1.2.5  การสอนแบบอภิปราย และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จากตัวอยางกรณีศึกษา  
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          2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
                  2.1.3.1  ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา  
                  2.1.3.2  ประเมินจากการสังเกต และผลงานท่ีไดรับหมอบหมาย  
                  2.1.3.3  การกําหนดจากการเขาเรียน และการสงผลงาน 
                  2.1.3.4  ประเมินการปฏิบัติตนท่ีอยูในกฎระเบียบขอบังคับ 
                  2.1.3.5  ประเมินการเรียนแบบอภิปราย และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 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 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
        2.2.1.1 การใหความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบ ความรูในหลัก

สุนทรียศาสตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจุบัน 
        2.2.1.2 การใหความรูทางดานทฤษฎีการเขียนแบบ การวาดเสน การปน และการจัด

องคประกอบศิลป เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติ 
         2.2.1.3 การใหความรูทางดานทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิชาชีพเซรามิกส เพ่ือนําไปใชในการ

ปฏิบัติ 
         2.2.1.4 การใหความรูทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีสงผลตอการพัฒนานวัตกรรมเซรา

มิกส  
         2.2.1.5 การใหความรูทางดานทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการออกแบบ ท่ีมีการเปลี่ยนให

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 ในดานทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิชาชีพเซรา

มิกส  
        2.2.1.4 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีสงผลตอ

การพัฒนานวัตกรรมเซรามิกส  
        2.2.1.5 ประเมินความรูจากการทดสอบระหวางภาค ในทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการ

ออกแบบ ท่ีมีการเปลี่ยนใหทันตามการเปลี่ยนแปลง  
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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 มีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพ่ือนําไปประกอบ

ธุรกิจสรางสรรค 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
        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 เพ่ือใหเกิดความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑ
เซรามิกส ในระบบอุตสาหกรรม 

        2.2.1.5  ใหผูเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตามทิศทางความตองการ    
ทางการตลาด มาประยุกตใชในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพ่ือนําไปประกอบธุรกิจ
สรางสรรค 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
        2.3.1.1 ประเมินจากผลงานท่ีใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยี

การออกแบบ 
        2.3.1.2 ประเมินจากผลงานท่ีใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบ และพัฒนา

ผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรม 
        2.3.1.3 ประเมินจากผลงานท่ีใหผูเรียนฝกปฏิบัติงานทางดานการออกแบบนวัตกรรมเซรา

มิกส 
        2.3.1.4 ประเมินจากผลงานท่ีใหผูเรียนนําความรูมาประยุกตใชในงานออกแบบโดยม

สามารถกําหนดประเด็นปญหา สามารถวิเคราะหการออกแบบ เพ่ือใหเกิดความชํานาญในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส ในระบบอุตสาหกรรม 

       2.3.1.5  ประเมินจากผลงานท่ีใหผูเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตามทิศทาง
ความตองการทางการตลาด มาประยุกตใชในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพ่ือนําไป
ประกอบธุระกิจสรางสรรค 
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    2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

                  2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม  
                  2.4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม  
                  2.4.1.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ  
                  2.4.1.4 สามารถวางแผนในงานรับผิดชอบ ไปพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และวิชาชีพ
เซรามิกส 
                  2.4.1.5 สามารถปรับตัวใหพรอมกับการทํางานในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

       2.4.2.1 ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซ่ึงตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน  

       2.4.2.2 มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ท่ีสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนง
หนาท่ีในกลุม  

       2.4.2.3 การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากข้ึน  

       2.4.2.4 การสอนในสถานการณจริงท่ีเปดโอกาสใหทํางานออกแบบรวมกับชุมชนและ
องคกรธุรกิจการออกแบบ  
                 2.4.1.5 ใหนักศึกษาฝกงานระบบอุสาหกรรมเซรามิกส ท่ีตองมีการปรับตัวใหพรอมกับการ
ทํางาน 

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

       2.4.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใช
เสียงสวนใหญ 

       2.4.2.2 ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ท่ีสลับหมุนเวียนสมาชิก
กลุมและตําแหนงหนาท่ีในกลุม  

       2.4.2.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น เม่ือเปดโอกาสใหมีการอภิปรายผล 
       2.4.2.4 ประเมินจากสถานการณจริงท่ีเปดโอกาสใหทํางานออกแบบรวมกับชุมชนและ

องคกรธุรกิจการออกแบบ  
                2.4.1.5 ประเมินจากการท่ีนักศึกษาฝกงานระบบอุสาหกรรมเซรามิกส ท่ีตองมีการปรับตัวให
พรอมกับการทํางานใน 
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    2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

        2.5.1.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของมาใชในการวิเคราะหแปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในงานออกแบบ  

        2.5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
ของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชภาษาไทย
อยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม  

        2.5.1.3 สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูล
สารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

        2.5.1.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม และใช
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด  

        2.5.1.5 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบ นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

          2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 2.5.2.1 มอบหมายงานท่ีตองใชทักษะในการคิดวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชา      
ท่ีตองฝกทักษะโดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา  
                 2.5.2.2 มอบหมายงานท่ีตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และท่ีตองมีการ
นําเสนอ ดวยวาจาท้ังแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ  
                 2.5.2.3 มอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 2.5.2.4 การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงรายงานและนําเสนอดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส  
                 2.5.2.5 มอบหมายงานท่ีตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 

          2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 2.5.3.1 ประเมินจากผลงานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมอบหมายแตละบุคคล  
                 2.5.3.2 ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขท่ีไมเคยพบกอน  
                 2.5.3.3 ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุม
ในสวนท่ีนักศึกษานั้นรับผิดชอบ  
                 2.5.3.4 ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การนําเสนอโครงการศิลปนิพนธ การนําเสนอนิทรรศการศิลปนิพนธตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา สังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

    3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

    คําอธิบายผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) มีความซ่ือสัตยสุจริต  
(3) มีวินัยตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  
(4) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของสังคม  
(5) เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

 

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) มีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสเพ่ือนําไปประกอบธุระกิจ

สรางสรรค 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม  
(2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม  
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ  
(4) สามารถวางแผนในงานรับผิดชอบ ไปพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และวิชาชีพเซรามิกส 
(5)  สามารถปรับตัวใหพรอมกับการทํางานในระบบอุสาหกรรมเซรามิกส 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) สามารถใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของมาใชในการวิเคราะหแปล

ความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในงานออกแบบ  
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของ

การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชภาษาไทย
อยางถูกตอง และภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดและเหมาะสม  

(3) สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรู ท่ีเ ก่ียวของจากแหลงขอมูล
สารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

(4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม และใชอยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด  

(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบ นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลกั    o ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยสีาร 

สนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                          
     (1) วิชาบังคับ                            

          ก. กลุมวชิาภาษา                           
080103001 ภาษาอังกฤษ 1      3(3–0–6) 
       (English I) 

o ● o ●  ●   o o   o  o o o        ● 

080103002     ภาษาอังกฤษ 2      3(3–0–6) 
  (English II)  ●  ● ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ● ●     ● ● ● 

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1     3(3–0–6) 
  (English Conversation I)  o  o ●    o    o  o o o        ● 

080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2     3(3–0–6) 
  (English Conversation II) 

 o  o ●    o    o  o o o o       ● 

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน     3(3–0–6) 
  (English for Work) 

  o ●  ●  o ● o  o ● o ● ● ● o    o o  ● 

          ข. กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                          
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3–0–6) 

 (Statistics in Everyday Life)  o  o  ● o  o o ● ●  o  ●     ● ● ● ● o 

          ค. กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค    3(3–0–6) 
  (Systematic and Creative Thinking) 

  o o o ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● o ●   ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล และความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยสีาร- 

สนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          ง. กลุมวิชาพลศึกษา                          
080303501 บาสเกตบอล      1(0–2–1) 
  (Basketball) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303502 วอลเลยบอล      1(0–2–1) 
  (Volleyball) 

● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303503 แบดมินตัน       1(0–2–1) 
 (Badminton) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303504      ลีลาศ       1(0–2–1) 
 (Dancing) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303505 เทเบิลเทนนิส      1(0–2–1) 
  (Table Tennis) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303509 เปตอง       1(0–2–1) 
  (Pétanque) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

080303510 ไทจี๋/ไทเกก       1(0–2–1) 
  (Taiji/Taikek) ● o  o  o   ●      ● ● o        o 

     (2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          
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)    ●     ●     ●     ●     ●  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล และความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยสีาร- 

สนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080203901 มนุษยกับสังคม      3(3–0–6) 
  (Man and Society) 

● o  o  ●   o     o ● ● o        o 

080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ     3(3–0–6) 
  (National Heritage and Civilization) 

● o ● o  ●   o     o ● ● o        o 

080203907 ธุรกิจกบัชีวิตประจําวัน      3(3–0–6 
  (Business and Everyday Life) 

● ● ● o o ●   ●  ●  o o  o ● o ● o ● ●   o 

080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต    3(3–0–6) 
  (Psychology for Happy Life) 

●   o  ●  o ●     ● o  ● ●    o ●  o 

080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน     3(3–0–6) 
  (Psychology for Work) 

●   ● o ● o  ●  o o  ●  ● ● ● o   ● ● o ● 

080303401 คาราโอเกะ       1(0–2–1) 
  (Karaoke) 

●     ●     ●        ●  ●     

080303601 มนุษยสัมพันธ       3(3–0–6) 
  (Human Relations) 

● o ● ● o ●   ●  ●  o  ● ● ● ●    o o ● ● 

080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3–0–6) 
              (Personality Development 

●  o   ●   ●      ● o o ●    o   ● 

 
หมายเหตุ   ●  ความรับผิดชอบหลัก    O  ความรับผิดชอบรอง
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    3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) รายวิชาเฉพาะ 
         คําอธิบายผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
         ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรสูรายวิชาเม่ือเทียบกับผลการเรียนรูในแตละดาน
ท้ัง 5 ดาน 
 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส  คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีเปาหมายเพ่ือท่ีจะสรางนักออกแบบท่ีมี
ความรูและความสามารถดานตางๆ ดังนี้ 

 
ELOg1.  นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ELOg2.  มีความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปะการออกแบบ หลกัสนุทรยีศาสตร 
ELOg3.  มีความรูทางดานเขียนแบบเทคโนโลยีการออกแบบ การวาดเสน การปน และการจัด    
           องคประกอบศิลป   
ELOs4.  มีความรูทางดานวิชาชีพเซรามิกส 
ELOs5.  มีความรูทางดานนวัตกรรมเซรามิกส 
ELOs6.  มีทักษะทางดานการออกแบบ และเทคโนโลยีการออกแบบ 
ELOs7.  มีทักษะทางดานการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส โดยมุงเนนในระบบอุตสาหกรรม 
ELOs8.  ประมวลความรูความชํานาญในงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส เพ่ือนําไปประกอบ  
           ธุรกิจสรางสรรค 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
     เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
กรรมการวิชาการ 
     2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
     2.3 การสํารวจภาวการณไดงานทําของบัณฑิต   ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา   ความเห็นตอความรู  ความสามารถ   ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
     2.4 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
     2.5 การขอความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีรวมปรับปรุงหลักสูตร  และตรวจสอบหลักสูตร 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  
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หมวดท่ี   6   การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

     1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย   คณะ  ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน   และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาท่ีความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

     1.2  ทางภาควิชาจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับอาจารยผูมาปฏิบัติงานใหมไดรับ

ทราบ   ไดแก  กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ปรัชญา  

ปณิธาน  วิสัยทัศน  และพันธกิจของคณะ  รวมท้ังรายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา  ความสําคัญ

และวัตถุประสงคของหลักสูตร  กฎระเบียบการศึกษา  คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย เปนตน    นอกจากนี้

แลวยังมีการชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดรายวิชาท่ีอาจารยใหมตองมารับผิดชอบ  

ภาระหนาท่ีสอน  ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังจากรายวิชา  และกลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

     1.3 ทางภาควิชาจะมีการมอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยงซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาภาควิชาฯ  ใหทํา

หนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสอน  การประเมินผลนักศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติตัวในการอยู

รวมกันในมหาวิทยาลัย  พรอมท้ังติดตามผลการทํางานของอาจารยใหม 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย    

    สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงอาจารยใหมีกระบวนการใหความรูเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน

ตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  และเปดโอกาสใหคณาจารยไดรับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและ

วิชาการตามสายงาน    ไดแก 

 

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

         2.1.1 การจัดการฝกอบรมคณาจารยในภาควิชาในดานการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือแนะนํากล

ยุทธการสอน  วิธีการสอน  การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงท้ังนี้   ไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา 

    2.1.2 การจัดการประชุมในหมูคณาจารยในภาควิชาโดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล  เอกสาร   

เสนอแนะแนวทางการเรียนรู  ประสบการณ  พรอมถึงการอภิปรายปญหา  และแนวทางการแกไขปญหา

ดังกลาว  เพ่ือจะไดเปนการรับรูถึงปญหาและนําไปสูการแกไขไดทันทวงที 

  2.1.3 การจัดการเรียนการสอนจะใหอาจารยใหมและอาจารยเกาสอนรวมกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหอาจารย

ใหมไดเรียนรูวิธีการสอน  การถายทอด  และการวัดและประเมินผลของอาจารยผูมีประสบการณการสอน  

โดยใหอาจารยใหมนําแนวทางการสอนดังกลาวไปปรับใชในการสอนของตนเองตอไป 
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    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
         2.2.1 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรม  ประชุมสัมมนาวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
ภาควิชาท่ีสังกัดอยูเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู 
         2.2.2 การสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียน
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
         2.2.3 การสนับสนุนใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยรวมกันกับคณาจารยในคณะหรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหเพ่ิมยิ่งข้ึนตอไป 
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หมวดท่ี   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
     มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงดําเนินการบริหาร
หลักสูตร ดังนี้ 
      1.1 มีการมอบหมายภาระหนาท่ีงานเก่ียวกับรายวิชาการสอนใหกับคณาจารยในภาควิชา  เพ่ือให
คณาจารยไดเตรียมความพรอมในสวนของอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน  สื่อการสอนตางๆ  
เอกสารประกอบการสอน  กอนเปดภาคการศึกษา 
      1.2 มีการประเมินความตองการ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนในระหวางภาค
การศึกษานั้นๆ  และใชขอมูลท่ีไดจากนักศึกษาดังกลาวไปใชในการปรับปรุงวิธีการสอน  รวบถึงกลยุทธ
อ่ืนๆ  ท่ีใชในกระบวนการสอน 
      1.3 มีการมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและประสบการณภาคสนาม  จัดทําแผนการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
      1.4 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแตละรายวิชา  โดยการทวนสอบผลการศึกษาดังกลาว
ในทุกกระบวนรายวิชา  โดยมีคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากหัวหนา
ภาควิชา 
       1.5 แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  รวมประเมินหลักสูตรจากขอมูลในรางรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
       1.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรประจําป  และนําขอมูลท่ีไดไปวางแผนปรับปรุงวิธีการสอน  กลยุทธในการสอน
ตางๆ  รายละเอียดวิชาการเรียนการสอน  รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน  ท่ีสงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร  โดยจัดทําผลการดําเนินงานตางๆ  พรอมขอเสนอแนะในรูปแบบรายงานเสนอตอ
คณบดี 
       1.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยใหผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยในภาควิชา ศิษยเกา เปนผูรวม
ประเมินหลักสูตร  เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษาตอไป 
 

2.  บัณฑิต 
      2.1  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
           จัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป   เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
      2.2  ติดตามขอมูลในวงการวิชาชีพ 
           มีการติดตามขอมูลในวงการวิชาชีพความรูและทักษะท่ีเปนท่ีตองการของวงการวิชาชีพการ
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส   ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี   การ
แขงขันทางการคา  มาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการคาภายในและระหวางประเทศ    เพ่ือนํามาใช
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการจัดกระบวนวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ   และสามารถนําไปประยุกตใหการปฏิบัติงานไดจริง 
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3.  นักศึกษา 
     3.1 การรับนักศึกษาใหม 
           มีการคัดเลือกนักศึกษาใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาใหม
จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 

     3.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนนักศึกษาแกนักศึกษาใหม  ใหมีความรูและเขาใจในกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย   คณะ  ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน   และใหความเขาใจในเรื่องของบทบาทและหนาท่ี

ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     3.3  ทางคณะจะมีการชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับนักศึกษาใหมไดรับทราบ   ไดแก  

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัย  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  และพันธกิจของ

คณะ  รวมท้ังรายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

กฎระเบียบการศึกษา เปนตน  ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากหลักสูตร  และการประเมินผล 
 

4.  อาจารย 
     4.1 การรับอาจารยใหม 
           มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทในสาขาวิชาออกแบบเซรามิกสและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
     4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          คณาจารยประจําภาควิชาทุกคนรวมเปนกรรมการภาควิชา และมีการประชุคณะกรรมการกอน
และหลังภาคการศึกษา  ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาท่ีสอนและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตองเขารวม
ประชุมในการวางแผน  ติดตาม  และทบทวนหลักสูตร 
     4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
          สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหนักศึกษา ดังนั้นภาควิชามีนโยบายท่ีจะเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 
ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนประสบการณตรงและมี
วุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
     5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  และดานอ่ืนๆ แกนักศึกษา 
           5.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดตารางเวลาและใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
ท่ีเรียนรายวิชา 
           5.1.2 อาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษาแตละชั้นปกําหนดตารางเวลาและใหคําปรึกษาทาง
วิชาการแกนักศึกษา  รวมท้ังใหคําปรึกษาในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาเก่ียวกับการเรียน การลงทะเบียน  
และแนะนําการวางแผนการศึกษาในภาคการศึกษาตอไปแกนักศึกษา 
           5.1.3 นักศึกษาสามารถประเมิณผูสอนผานระบบการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยและคณะกําหนดไว 
      5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
           ใหนักศึกษาเขียนคํารองขออุทธรณ  โดยชี้แจงเหตุผล  และใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูปกครอง
รับรอง  และใหความเห็น  พิจารณาเบื้องตนโดยคณะกรรมการ  และอุทธรณตออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
          พิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา   
และติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและตามกําหนดเวลา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
           6.2.1 สถานท่ีและอุปกรณการสอน  ใชหองบรรยาย  หองปฏิบัติการ  และอุปกรณการสอนของ
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
           6.2.2 หองสมุด  สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มี
หนังสือ   ตําราและวารสารทางดานศิลปะและการออกแบบท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
ประมาณ 20,000 รายการ            
      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
           6.3.1 ดานวัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอน 
                   6.3.1.1  สํารวจความตองการใชวัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอนจากคณาจารย   เพ่ือ
เสนอกรรมการวิชาการ  จัดทําแผนในการจัดหาทรัพยากรดานการเรียนการสอนเสนอตอกรรมการบริหาร  
เพ่ือดําเนินการดานงบประมาณ  และจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว 
                   6.3.1.2  ทางมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือ  ตําราและวารสารทาง
วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนประจําทุกป  และทําหนังสือเวียนแจงให
คณาจารยเสนอชื่อสื่อท่ีตองการ  สวนอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร  จะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนอ
งบประมาณครุภัณฑเสนอตอหัวหนาภาควิชา  และหัวหนาภาควิชาจะดําเนินพิจารณาและเสนอตอคณบดี
ตอไป 
           6.3.2 ดานบุคลากร 
                  จัดทําแผนการรับอาจารย  โดยมีการประชุมสรุปภาระงานการสอน  เพ่ือพิจารณา
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารย  ซ่ึงจะใชในการขอตําแหนงอาจารยเพ่ิมเติมตอไป  และสนับสนุน  ให
อาจารยเขารวมการสัมมนาวิชาการตางๆ  เพ่ือพัฒนาตนเอง รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยจัดนิทรรศการ
เพ่ือแสดงผลงานศิลปะและงานออกแบบอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
           มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา  รวมท้ังอาจารย
ประเมินจากการสังเกตการณใชงานในรายวิชาท่ีสอน  แลวรายงานตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปที่ 

1 2 3 4 5 
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร   

       

2.มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

       

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

       

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6  ภายใน 30  
วันหลังส้ินสุดภาคการศกึษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา   

       

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ. 7   ภายใน 60  วัน   หลังปการศึกษา 

       

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25  
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

       

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน  กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

      

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา  
ดานการจัดการเรียนการสอน  

       

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

       

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

       

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร  เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

       

ตัวบงชี้  (ตัว) 9 9 10 11 12 
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หมวดท่ี  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน 
           1.1.1 การประชุมวิชาการของอาจารยในภาควิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 
           1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษา  ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการสอนท่ีใช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา  โดยอาจารยผูสอน 
           1.1.3 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา  จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก  การทํา
กิจกรรม  และผลการสอบท้ังการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
            1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล 
            1.2.2 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา  จากการสังเกตการณสอน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปจจุบัน  และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
          2.1.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปท่ี  4  ในภาคปลายกอนจบการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม  หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย โดยฝายกิจการนักศึกษาของคณะ 
          2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา โดยใชแบบสอบถาม หรือการจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม 
     2.2 ประเมินโดยนายจาง  และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
           โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต  โดยผูใชบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป  ตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 
     4.1  ทบทวนโดยอาจารยประจําวิชา 
           อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบใน
ระหวางภาค  ปรับปรุงทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ   เม่ือสิ้นภาคการศึกษา  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร 
     4.2  ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
           4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 
           4.2.2 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร  จาก
รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ระดมความคิดเห็น  วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใชในรอบการศึกษาตอไป  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเสนอ
ตอคณบดี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก หมวดวิชาบริการ 
ภาคผนวก ข โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก 
ภาคผนวก ค แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 
ภาคผนวก ง คําส่ังมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ปริญญาตรี 4 ป  สาขาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
ภาคผนวก จ ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย 
                การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาบริการ 

110123021 ประติมากรรม       3(1–4–4) 
  Sculpture 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฝกฝนงานประติมากรรมประเภทนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว เรียนรูเก่ียวกับ
โครงสราง  สัดสวน และปริมาตร  โดยการใชรูปแบบเหมือนจริง 

 

110123022 การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส     3(2–2–5) 

  Ceramics Creative Design 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การสรางแนวความคิดอยางสรางสรรคในการออกแบบ  คนหาแนวทางการนํา

รูปแบบของผลิตภัณฑเซรามิกสมาประยุกตใชรวมกับผลงานอ่ืนๆ การออกแบบและ

ตกแตงเซรามิกสใหเกิดความสวยงามดวยการใชวัสดุชนิดตางๆ นํามาผสมผสานใหเกิดเปน

ผลงานเดียวกันในรูปแบบของเซรามิกสรวมสมัย 
 

110123237 เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ     3(2–2–5) 
  Overglaze Decorating Techniques 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 
  การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ วัตถุดิบ ของเทคนิคการตกแตงบนเคลือบ 
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 
ท่ีจะเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หลักท่ี 1 - 2 หลักท่ี 3 - 4 หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 หลักท่ี 7 หลักท่ี 8 – 9 
คณะ 

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร 

  ระดบัการศึกษา 

1 = ปวช. 

  

02 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   2. = ปวส./อนุปริญญา (งด

รับนศ./ปดหลักสูตร) 

  

03 = วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3 = ปริญญาตรี   

04 = คณะวิทยาศาสตรประยุกต   4 = ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

(หลักสูตรบรรจอยูในแผนฯ 10) 

  

05 = คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา 

(หนาถัดไป) 
สาขาวชิา 

(หนาถัดไป) 
5 = ปริญญาโท กลุมวิชา 

1 = พื้นฐาน 
01 - 99 

06 = คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม   6 = ประกาศนยีบตัรบณัฑติช ันสูง 2 = ชีพ บังคับ 

3 = ชีพ เลือกเฉพาะดาน 

 

07 = คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   7 = ปริญญาเอก 4 = การฝกงาน  

08 = คณะศิลปศาสตรประยุกต   8 = สูงกวาปริญญาเอก   

09 = บัณฑติวทิยาลัยวศิวรกรรมศาสตร 

นานาชาติ    สิรินธรไทย-เยอรมนั 

     

10 = บัณฑิตวิทยาลัย      

11 = คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ      
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หลักท่ี  3 – 4  ภาควิชา 
01 คณะวิศวกรรมศาสตร 03 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

00 = วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-
 

01 = เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 01 = เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 01 = เทคโนโลยีสารสนเทศ 
01 = วิศวกรรมไฟฟา 02 = เทคโนโลยวีิศวกรรมเครือ่งตนก าลัง และการจ ัดการ 02 = การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

02 = วิศวกรรมการผลิต 03 = เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 02 = พัฒนาผลิตภัณฑอตสาหกรรม  
03 = วิศวกรรมเคมี 04 = เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา   

05 = วิศวกรรมถายวัสดุ 05 = เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 06 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 08 คณะศิลปศาสตรประยุกต 
06 = วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 06 = เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ อุตสาหกรรม 01 = ภาษา 

07 = วิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
 

สิ่งแวดลอม 01 = การจดัการอุตสาหกรรม 02 = สังคมศาสตร 
08 = วิศวกรรมโยธา 07 = เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 02 = เทคโนโลยีสารสนเทศ 03 = มนุษยศาสตร 

09 = วิศกรรมอุตสาหการ 08 = การจัดการเทคโนโลยีการผลติและ 03 = เทคโนโลยีการออกแบบ
 

09 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 
02 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สารสนเทศ และจัดการอุตสาหกรรม

 
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 

01 = ครุศาสตรเครื่องกล 09 = วิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 04 = เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 01 = กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 02 = ครศาสตรไฟฟา 10 = โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร เครื่องจักรกลอตสาหกรรม

 
กระบวนการ 

03 = ครุศาสตรโยธา ไทย-เยอรมัน 05 = การจดัการอุตสาหกรรม 02 = กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ 
04 = คอมพิวเตอรศึกษา 04 คณะวิทยาศาสตรประยุกต การทองเท่ียวและการโรงแรม คอมพิวเตอร 
05 = ครุศาสตรเทคโนโลย ี 01 = เคมีอุตสาหกรรม  10 บัณฑิตวิทยาลัย 

06 = บริหารเทคนิค 02 = คณิตศาสตร   
07 = บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 03 = ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ

 
 11 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

 04 = เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  01 = ภาควชิาเทคโนโลยีศิลป
  05 = สถิติประยกต  02 = ภาควชิาสถาปตยกรรม 

 06 = วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  03 = ภาควิชาการจดัการงานออกแบบ
  07 = เทคโนโลยีชีวภาพ หลักท่ี  5 แทนสาขาวิชา พัฒนาธุรกิจ 
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ภาคผนวก ค แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค แผนภมิูแสดงความต่อเน่ืองของการศึกษาในหลักสตูรศิลปบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑน์วัตกรรมเซรามิกส ์
 

ป 1 เทอม 1 ป 1 เทอม 2 ป 2 เทอม 1 ป 2 เทอม 2 ป 3 เทอม 1 ป 3 เทอม 2 ป3 ภาคฤดู
 

ป 4 เทอม 1 ป 4 เทอม 2 
04XXXXXXX  3(3–0–6) 08XXXXXXX  3(3–0–6) 

 
08XXXXXXX   3(3–0–6) 110123XXX  3(X-X-X) 

 
08XXXXXXX   3(3–0–6) 080XXXXXX   3(3–0–6) 110123273 1(0–360–0) 080XXXXXX 3(3–0–6) XXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

 
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตร

หรือคณิตศาสตร 

วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา วิชาเลือกเสรี 1 วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา วิชาเลือกในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

การฝกงาน วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

วิชาเลือกเสรี 

         
08XXXXXXX  1(0–2–1) 08XXXXXXX    1(0–2–1) 080XXXXXX      3(3–0–6) 

 

110123218     3(2–2–5) 110123234        3(2–2–5) 110123021         3(1–4–4) 
 

 110123232  3(1–4–4) 110123224       2(1–2–3) 
 

วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

เตาและการเผา วัสดุสําหรับการออกแบบผลติภณัฑ ประติมากรรม  การออกแบบเคร่ืองประดับ สัมมนาศิลปนิพนธ 

                    080103001    3(3–0–6) 

 
080103002  3(3–0–6) 080XXXXXX      1(0–2–1) 

 
110123213       2(2–0–4) 

 
110123220          3(2–2–5) 110123022        3(2–2–5) 

 
 110123223   4(2–4–6) 

 

110123238   6(0–12–6) 

ภาษาอง ั กฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา

 

การวิเคราะหการออกแบบ การออกแบบตกแตงเซรามิกส การออกแบบสรางสรรคเซรามิกส  การเตรียมศิลปนิพนธ ศิลปนิพนธ 

         
110123131     2(1–2–3) 

 
110123132   2(1–2–3) 110123214        3(3–0–6) 110123219       3(2–2–5) 110123221          3(2–2–5) 

 

110123222         3(2–2–5) 
 

   

การวาดเสน 1 การวาดเสน 2 ประวัติศาสตรเซรามิกส นํ้าเคลือบเซรามิกส คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส 1 

     

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส 2 

   

       

110123133   2(1-2-3) 110123134      2(1-2-3) 110123216   3(2–2–5) 

 

110123228     3(1–4–4) 

 

110123230       3(1–6–5) 

 

110122237          3(2–2–5) 
 

   

ศิลปะเบื้องตน 1 ศิลปะเบื้องตน 2 พ้ืนฐานการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

การออกผลิตภัณฑแบบเซรามิกส 1 การสรางแมพิมพ 2 เทคนิคการตกแตงบนเคลือบ    

         

110123135  2(1-2-3) 110123136      2(1-2-3) 110123217  3(2–2–5) 110123229   3(1–6–5) 110123231      3(1–4–4) 110123236        3(2–2–5) 
 

   

การออกแบบทัศนภาพ 1 การออกแบบทัศนภาพ 2 ดินและเน้ือดิน การสรางแมพิมพ 1 การออกผลิตภัณฑแบบเซรามิกส 2 การตลาดเพ่ือการออกแบบ    

         
110123137  2(1-2-3) 110123211  2(2–0–4) 110123226    2(1–3–3) 110123233   3(3–0–6) 110123235     3(2–2–5) 

 

    

ศิลปะไทยศึกษา ประวัติศาสตรการออกแบบ การออกแบบสามมิต ิ การยศาสตรสําหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

ระบบพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

    

        
110123138    2(1-2-3) 110123212   2(2–0–4) 110123227     3(1–4–4)       

เทคนิคการเขียนแบบขั้นพ้ืนฐาน ศิลปวิจักษ การปนดวยแปนหมุน       

110123215      3(2–2–5) 

 
110123225   2(1–3–3)      

 การปนดวยมือ      

         
รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ใน

เทอม 

รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม รวมหนว  ยกต ิ ในเทอม 

20(13–14–33) 19(14–11–33) 21(15–13–36) 20(x-x-x) 21(13–18–35) 18 (12-12-30) 

 
1(0–360–0) 10(6-5-16) 11(X-X-X) 
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ภาคผนวก ง 
คําส่ังมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป     

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 
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	080303601 มนุษยสัมพันธ์          3(3–0–6)
	08010XXXX   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา       3(3–0–6)
	(Language Elective Course)
	08010XXXX  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา                         3(3–0–6)
	(Language Elective Course)
	080XXXXXX   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      3(3–0–6)
	(General Education Elective Course)
	(General Education Elective Course)
	XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1        3(X-X-X)
	(Free Elective Crouse I)
	(Ceramics Decorating Design)
	(General Education Elective Course)
	080XXXXXX   วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      3(3–0–6)
	(General Education Elective Course)
	080303601 มนุษยสัมพันธ์        3(3–0–6)
	หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น   การพัฒนาตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง และการนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

	080303601 มนุษยสัมพันธ์       3(3–0–6)
	110123XXX  3(X-X-X)
	080XXXXXX      3(3–0–6)
	080103001    3(3–0–6)

