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คํานํา 

 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ป เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีลักษณะ
ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส จึงไดจัดทําคูมือนักศึกษาตาม
โครงสรางของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้ง
คุณลักษณะของบัณฑิต นอกจากน้ียังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษา คณาจารย
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 สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการใชเปน
แนวทางการศึกษาตามหลักสูตรและการประกอบอาชีพตอไป 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program in Ceramics  
     Innovation 

 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเซรามิกส) 
    Bachelor of Industrial Technology (Ceramics Innovation) 
 ช่ือยอ   อส.บ. (นวัตกรรมเซรามิกส) 
    B.Ind.Tech. (Ceramics Innovation) 
 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4.  ปรัชญา  

มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการบูรณาการความรูและทักษะปฏิบัติการ รวมทั้งมี
ความสามารถในการวิเคราะหแกปญหา ซึ่งสามารถนําไปสูการสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหม
ที่มีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตลอดจนสรางบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ พรอมที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ี 

5.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพเซรามิกส โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  5.2 มีความเช่ียวชาญทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชงานกับ
เซรามิกส สามารถแกไขปญหา พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกส และบริการวิชาการตอชุมชน นอกจากน้ียัง
สามารถนําไปปฏิบัติวิชาชีพเซรามิกสในภาคอุตสาหกรรม 

  5.3 มีจิตสํานึกในการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีทองถ่ิน มุงเนนเปนที่พึ่งใหชุมชน 
ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 มีความคิดสรางสรรคและสามารถบูรณาการองคความรูสนองประโยชนและพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินและอุตสาหกรรมเซรามิกส 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
6.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 



 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     7.1 ในหนวยงานราชการ ไดแก อาจารย ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายปฏิบัติการประจําหนวยงานราชการ 
เชน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส ศูนยศิลปาชีพ กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนตน 
 7.2 ในหนวยงานเอกชน ไดแก ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ฝายออกแบบเซรามิกส ฝายควบคุมกําลัง
การผลิตเซรามิกส ฝายเขียนแบบเซรามิกส นักสรางสรรคและออกแบบกราฟกเซรามิกส พนักงานฝายขายเซรา
มิกส ฝายวิจัยและพัฒนาประจําหองทดลองเซรามิกส เปนตน 
 7.3 นักเซรามิกสและศิลปนอิสระ และผูประกอบการเซรามิกส   
 
8.  โครงสรางหลักสูตร 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 138 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา         
และแตละกลุมวิชาดังน้ี 

หมวดวิชาและกลุมวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรท่ีเสนอ 
(หนวยกิต) 

เกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 9-12  
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6-9  
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3-6  
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
6-9  

 1.5 กลุมวิชาการบริหารจัดการ 3  
   
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน 10  
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 74  
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 12  
       2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6  
   
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30  หนวยกิต ดังน้ี 
1. กลุมวิชาภาษา 

1.1 บังคับ เรียน 9 หนวยกิต 
061101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
061102  ภาษาอังกฤษ 1      2(1-2-3) 
061103  ภาษาอังกฤษ 2      2(1-2-3) 



 

061104  ภาษาอังกฤษ 3      2(1-2-3) 
1.2 เลือก เรียน 0 – 5 หนวยกิต 
061105  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ     3(3-0-6) 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย    3(3-0-6) 
061107  ภาษาอังกฤษ 4      2(1-2-3) 
061108  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061109  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061110  ภาษาเขมรพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061111  ภาษาฮินดีพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061112  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061113  ภาษาลาวพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061114  ภาษาพมาพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061116  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน     3(3-0-6) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.1 บังคับ เรียน 9 หนวยกิต 
061201  ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3) 
061202  ความเปนไทย      3(3-0-6) 
061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน  2(1-2-3) 
061204  การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต    2(1-2-3) 
2.2 บังคับเลือก เรียน 2 หนวยกิต 
061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม    2(1-2-3) 
061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต     2(1-2-3) 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน   2(1-2-3) 
2.3 เลือก เรียน 0 – 5 หนวยกิต 
061208  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 
061209  มนุษยกับสุนทรียภาพ     3(3-0-6) 
061210  การใชเหตุผลในสังคม     2(2-0-4) 
061211  ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) 
061212  มนุษยกับอารยธรรม     2(2-0-4) 
061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต     3(3-0-6) 
061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง    2(2-0-4) 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3.1 บังคับ เรียน 3 หนวยกิต 
061301  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ    2(1-2-3) 
061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
3.2 บังคับเลือก เรียน 2 หนวยกิต 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน  2(1-2-3) 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม   2(1-2-3) 



 

061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 
3.3 เลือก เรียน 0 – 5 หนวยกิต 
061307  สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต  3(3-0-6) 
061308  อาหารเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 
061309  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ      เรียนไมนอยกวา  102 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาแกน    10 หนวยกิต 
507101  ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพื้นฐาน    2(0-4-2) 
507102  สถิติเบื้องตน     2(2-0-4)  
507301  การจัดการอุตสาหกรรม     2(2-0-4)

 507302  เศรษฐศาสตรเบื้องตน    2(2-0-4)  
507401  การเปนผูประกอบการเซรามิกส   2(2-0-4)  
 2. กลุมวิชาเอกบังคับ    74 หนวยกิต 
2.1 กลุมความรูพ้ืนฐานดานเซรามิกส 
507110  ปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน   3(1-4-4)  
507111  ปฏิบัติการวาดเสน    3(1-4-4)  
507112  พื้นฐานเซรามิกส     2(2-0-4)  
507113  เครื่องมือและอปุกรณการผลิตทางเซรามิกส  2(2-0-4)  
507114  วัตถุดิบในงานเซรามิกส    2(2-0-4)  
507116  การตกแตงเซรามิกส    3(0-6-3)  
507118  ทฤษฎีการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส  2(2-0-4)  
507119  เน้ือดินเซรามิกส     3(3-0-6)  
507210  ทฤษฎีการทําพิมพและการหลอ   2(2-0-4)  
507212  ปฏิบัติการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส  3(0-6-3)  
507213  นํ้าเคลือบเซรามิกส    3(3-0-6)  
507215  ปฏิบัติการนํ้าเคลือบเซรามิกส   3(0-6-3)  
2.2 กลุมความรูดานการขึ้นรูปเซรามิกส 
507117  ทฤษฎีแปนหมุน     3(3-0-6)  
507211  ปฏิบัติการแปนหมุน 1    3(0-6-3)  
507216  ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3)  
507217  ปฏิบัติการข้ึนรูปดวยใบมีด   3(1-4-4)

 507311  ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3)  
507312  ปฏิบัติการแปนหมุน 2    3(0-6-3)  
507315  ปฏิบัติการข้ึนรูปทางอุตสาหกรรมเซรามกิส  3(1-4-4)  
2.3 กลุมความรูดานการออกแบบเซรามิกส 
507115  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเซรามิกส 2(0-4-2)  
507214  ทฤษฎีการออกแบบและองคประกอบศิลป  2(2-0-4)

 507218  ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคศิลปะเซรามิกส 3(0-6-3)  
507219  ปฏิบัติการออกแบบผลติภัณฑเซรามิกส  3(0-6-3)  



 

507314  นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส   3(0-6-3)  
2.4 กลุมความรูดานการวิจัยเซรามิกส 
507313     สัมมนาวิจัยเซรามิกส          2(2-0-4)  
2.5 กลุมความรูดานการทดสอบเซรามิกส 
507310  ทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะหเซรามิกส 2(2-0-4)  
2.6 กลุมวิชาโครงงาน  
507410  โครงงานเซรามิกส     5(3-4-8)  
3. กลุมวิชาเอกเลือก    12 หนวยกิต 

  (โดยตองเลือกรายวิชาปฏิบัติไมนอยกวา 2 หนวยกิต) 
507320  เซรามิกสพื้นบานและงานกอสราง   3(1-4-4)  
507321  วัสดุศาสตรสําหรับเซรามิกส   2(2-0-4)  
507322     เซรามิกสสรางสรรค        2(0-4-2)  
507323     พะมอน          3(1-4-4)  
507324     วัสดุเซรามิกสสมัยใหม        2(2-0-4)  
507325     แกวและโลหะเคลือบ        2(2-0-4)  
507326     วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู        2(2-0-4)  
507327     ธรณีวิทยาเบื้องตน    2(2-0-4)  
507328     แผนภาพเฟสในเซรามิกส        2(2-0-4) 
4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ          6 หนวยกิต       
507430  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส  1(0-45-0)  
507431  ฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส   5(0-450-0)  

  หรือ507432  สหกิจศึกษา      6(0-640-0)  
 3) หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 
9.  บุคลากร 

อาจารยประจํา  
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 อาจารยชัยศิริ  หลวงแนม -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาเซรามิกส 
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเซรามิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

วิทยาลัยครูพระนคร 
 

2 อาจารยชน  ยีน่าง -  ศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

-  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สถาบันราชภัฏลําปาง 

 

 
 
 
 



 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

3 ผูชวยศาสตราจารย เกรียงไกร  
ดวงขจร 

-  ศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

-  ศิลปบัณฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4 อาจารยดุริวัฒน  ตาไธสง -  ศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

-  เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาออกแบบเซรามิกส 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ออนลมี  
กมลอินทร 

-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเซรามิก 

-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมเซรามิก 

-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเซรามิก 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
อาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส 

 
 

                            
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

อาจารยชน  ย่ีนาง 
 

อาจารยเกรียงไกร  ดวงขจร 

อาจารยออนลมี  กมลอินทร 

อาจารยชัยศิริ  หลวงแนม 

อาจารยดุริวัฒน  ตาไธสง 
 



 

10.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.   อาจารยชน  ย่ีนาง    ประธานหลักสูตร 
2.   อาจารยชัยศิริ  หลวงแนม   กรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารย เกรียงไกร  ดวงขจร  กรรมการ 
4.   อาจารยดุริวัฒน  ตาไธสง    กรรมการ 
5.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ออนลมี กมลอินทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
11.  อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
      อาจารยดุริวัฒน  ตาไธสง 
 
12.  แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาภาคปกติ (4 ป) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน 2(1-2-3)   
507101 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2(0-4-2)   
507102 สถิติเบื้องตน 2(2-0-4)   
507110 ปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน 3(1-4-4)   
507111 ปฏิบัติการวาดเสน 3(1-4-4)   
507112 พื้นฐานเซรามิกส 2(2-0-4)   
507113 เครื่องมือและอุปกรณการผลิตทางเซรามิกส 2(2-0-4)   
507114 วัตถุดิบในงานเซรามิกส 2(2-0-4)   

 รวมหนวยกิต 18(10-14-29) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   
507115 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเซรามิกส 2(0-4-2)   
507116 การตกแตงเซรามิกส 3(0-6-3)   
507117 ทฤษฎีแปนหมุน 3(3-0-6)   
507118 ทฤษฎีการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส 2(2-0-4)   
507119 เน้ือดินเซรามิกส 3(3-0-6)   

     
 รวมหนวยกิต 18(12-12-26) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061301 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
507210 ทฤษฎีการทําพิมพและการหลอ 2(2-0-4)   
507211 ปฏิบัติการแปนหมุน 1 3(0-6-3)   
507212 ปฏิบัติการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส 3(0-6-3)   
507213 นํ้าเคลือบเซรามิกส 3(3-0-6)   
507214 ทฤษฎีการออกแบบและองคประกอบศิลป 2(2-0-4)   

 เลือกเรียนเลือกเสรี 1 วิชา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 3(x-x-x)   
 รวมหนวยกิต 21(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201 ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3)   
061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต 2(1-2-3)   
507215 ปฏิบัติการนํ้าเคลือบเซรามิกส 3(0-6-3)   
507216 ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3)   
507217 ปฏิบัติการขึ้นรูปดวยใบมีด 3(1-4-4)   
507218 ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคศิลปะเซรามิกส 3(0-6-3)   
507219 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3(0-6-3)   

 รวมหนวยกิต 21(4-34-25) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061202 ความเปนไทย 3(3-0-6)   
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)   
507301 การจัดการอุตสาหกรรม 2(2-0-4)   
507310 ทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะหเซรามิกส 2(2-0-4)   
507311 ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3)   
507312 ปฏิบัติการแปนหมุน 2 3(0-6-3)   
507313 สัมมนาวิจัยเซรามิกส 2(2-0-4)   
507324 วัสดุเซรามิกสสมัยใหม 2(2-0-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061203 อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 2(x-x-x)   
507302 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4)   
507314 นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส 3(0-6-3)   
507315 ปฏิบัติการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมเซรามิกส 3(1-4-4)   
507320 เซรามิกสพื้นบานและงานกอสราง 3(1-4-4)   
507321 วัสดุศาสตรสําหรับเซรามิกส 2(2-0-4)   
507322 เซรามิกสสรางสรรค 2(0-4-2)   
507323 พะมอน 3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
507401 การเปนผูประกอบการเซรามิกส 2(2-0-4)   
507410 โครงงานเซรามิกส 5(3-4-8)   
507430 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 1(0-45-0)   

 เลือกเรียนเลือกเสรี 1 วิชา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 3(x-x-x)   
     
     
 รวมหนวยกิต 11(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
507432 ฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส  หรือ 5(0-450-0)   
507433 สหกิจศึกษา 6(0-640-0)   

 รวมหนวยกิต 5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

* เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉล่ีย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเปนรายวิชาที่ทางหลักสูตรฯ กําหนดใหเรียนโดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
13. คําอธิบายรายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1. กลุมวิชาภาษา 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 

Importance of Thai language as communication tools, development processes for 
speaking, listening, reading, and writing using Thai language in daily life, summarizing, using Thai 
language for both formal and informal communication, report writing, making presentation 
using media and technology. 

 



 

061102  ภาษาอังกฤษ 1        2(1-2-3) 
(English 1) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในการ
ทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณตาง ๆ 
การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

Listening, speaking, reading, and writing on fundamental English for daily life 
communication, greeting, self-introduction, describing people, describing things, describing 
places, describing events, indicating interests and hobbies, and planning the future 

061103  ภาษาอังกฤษ 2        2(1-2-3) 
(English 2) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงข้ึน 
การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การตีความ 
การสรุปความ การจับใจความสําคัญ 

Listening, speaking, reading, and writing English for daily life advanced communication, 
requesting and giving general information, giving suggestions, giving opinions, expressing 
feelings, inferring, summarizing, finding main ideas 

061104  ภาษาอังกฤษ 3        2(1-2-3) 
(English 3) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการเตรียมขอมูลเพื่อใชในการ
สมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติยอและ
จดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 

Listening, speaking, reading, and writing English for preparing application information, 
reading job advertisements, job application, requesting job-related information, writing resume 
and application letters, job interviews 

061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ       3(3-0-6) 
(Thai for Career) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียน ประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

Skills in using Thai language for career artistically, correctly, with appropriate time, 
places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, and suggestions, writing public 
relation and advertisements, writing projects, writing reports for career, writing letters. 

061106  ความงดงามทางภาษาไทย      3(3-0-6) 
(Aesthetics of Thai Language) 

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การประเมิน
คุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ 

The importance and value of Thai language in the literary arts, perception on beauty of 
language, evaluation of value relating to content, and expressing the beauty of language in 
various forms. 



 

061107  ภาษาอังกฤษ 4        2(1-2-3) 
(English 4) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน ไดแก การทักทาย 
การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขี ยนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 

Listening, speaking, reading, and writing for career communication such as greetings, 
welcoming, making appointment, asking and giving career-related information, taking notes, 
writing e-mails, and giving presentation. 

061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง ภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 

Listening and speaking skills of Chinese for communication in daily life, reading aloud 
according to Chinese standards, basic sound system of Chinese, Pinyin characters reading skills, 
fundamental concepts of Chinese character writing. 

061109  ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Japanese) 

คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 

Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman characters, and 
conversations in daily life. 

061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Khmer) 

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

Basic structures of Khmer language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Cambodian culture. 

061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Hindi) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Indian culture. 

061112  ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental French) 

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวัน 

French characters and grammar, basic skills in listening, speaking, reading, and writing, 
conversation in daily life. 



 

061113  ภาษาลาวพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Laos) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Laos culture. 

061114  ภาษาพมาพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Burmese) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 

Basic structures of Burmese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Burmese culture. 

061115  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Vietnamese) 

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Vietnamese culture. 

061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Korean) 

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหล ี

Basic structures of Korean language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Korean culture. 

 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙  2(1-2-3) 

(King Bhumibol Adulyadej’s Science) 
แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลักการทรง

งาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s philosophy, working principles, 
Royal-initiated projects and Sufficiency Economy Philosophy, and the applications for 
sustainable development. 

 
 
 
 



 

061202  ความเปนไทย        3(3-0-6) 
(Thainess) 

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต 
การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี
และวันสําคัญตาง ๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภูมิศาสตรประเทศ
ไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงอัตลักษณทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles, principles of 
human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values, culture and Thai 
tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of government with 
the King as Head of State, Thailand's geography which affects the economy and society of 
different regions, including identities, local Thai and local Korat. 

061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3) 
(ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิเสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตาม
กฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติในประชาคมอาเซียน 

Background of the ASEAN Community, political, economic, social and cultural contexts of ASEAN 

Charters and cooperation among ASEAN member countries, ASEAN and cooperation frameworks with 
other countries, being good citizen with the rights, freedom, duties, responsibility according to social rules, 
doing volunteer works, and living together in peace in ASEAN Community. 

061204  การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต      2(1-2-3) 
(Thinking for Living) 

ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่เกี่ยวของกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตรการคิด 
ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิด
อยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, nerve, thinking sciences, 
relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, types of thinking, thinking skills and 
process, critical thinking, creative thinking, and problem solving, with focuses on practicing and 
applying to quality living. 

061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม      2(1-2-3) 
(Modern Entrepreneurs) 

แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสํา หรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหโอกาสและการ
จัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs, opportunity analysis and 
business set up, basic concepts for writing business plans, marketing, production and operation 



 

management, human resources management, accounting for entrepreneurs, financial 
management, applying sufficiency economy concepts for doing business in the 21st century. 

061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต       2(1-2-3) 
(Economy and Ways of Life) 

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร รายจาย การ
บริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศสภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคม
และแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุค
โลกาภิวัตน 

Revolution of economic and social structure and changes, management of resources, 
expenses, consumption and saving, production, marketing, finance, international trade, 
economic and social problems and solutions, applying sufficient economy concept for living in 
the globalization economy and society. 

061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน     2(1-2-3) 
(Self-Management for Work Development) 

แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา งานการต้ังเปาหมายในการทํางาน 
การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางาน
รวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงานการจัดการตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts on applying the sufficiency economy concepts in working, setting goals 
for work, managing work problems, personality development, selfconfidence development, 
techniques for working with others, conflict management, office management, self-
management under changes. 

061208  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 
(Psychology for Living) 

ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา -ผูตามและการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา          
พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral study methods, factors related 
to learning and self-development behaviors, living with other people with understanding, being 
leaders and followers and effective team-working, constructing motivation for work 

061209  มนุษยกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
(Man and Aesthetics) 

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งใน
คุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรมการเขาถึงความหมาย และ
ความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

Aesthetics theories, definition, academic background and aesthetic phenomena, 
appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, religion, and culture, access to the 
meaning and happiness from aesthetics objects things. 

 



 

061210  การใชเหตุผลในสังคม       2(2-0-4) 
(Reasoning in Society) 

ลักษณะของเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตาง ๆ การนําเหตุผลไปใชในการวิเคราะหขอเท็จจริง
อยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมี
คุณคา 

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for analyzing truth 
systemically, critically, creatively, and applying to professions and living with values. 

061211  ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 
(Present World System and Future World Society) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยีเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future studies, international 
relationship, trends of population problems, environment, energy, technology, economy, 
politics, society, culture, and ethics in the contexts, paradigm, dynamic, and effects on the 
future, preparation for future changes in the world society and future Thai society. 

061212  มนุษยกับอารยธรรม       2(2-0-4) 
(Man and Civilization) 

การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกพัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern civilization, development of 
civilization from the pre-historical period to the present, analysis of civilization creating process 
within the contexts of economy, politics, society, culture, and state studies. 

061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 
(Law for Living) 

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมายความหมายและประเภท
ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของบุคคลและการใชสิทธิ 
หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญาหน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทํา
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, evolution of laws, definitions and 
types of laws, legal system, using and interpreting laws, Basic rights and duties of the person 
and exercise, general civil laws related to person, property, contract law, debt, violation, family 
and inheritance, criminal offense, legal system of Thailand. 

061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง     2(2-0-4) 
(Sources and Methods of Autonomous Learning) 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควา จากแหลงสารสนเทศ การ
เขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืน



 

ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการการทํารายการบรรณานุกรมและการ
อางอิง 

Definitions, importance, types of information resources, searching from information 
sources, assessing and using information sources for life-long autonomous learning, storing and 
searching for information, information evaluation, academic note taking, making bibliography 
and references. 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ      2(1-2-3) 

(Mathematics for Decision Making) 
การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะการคิดคํานวณ

และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
Reasoning, using information for decision making and decision making process focusing 

on calculation skills and applications for daily life. 
061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 

(Sports Science for Health) 
การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตาง ๆ มาประยุกตใชในการทดสอบระดับ

ความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

Applying principles from various fields of Sports Sciences for testing levels of physical 
fitness, practices of exercise activities for evaluation and promote physical fitness which effects 
good health in daily life. 

061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน   2(1-2-3) 
(Information Technology for Online Information Management) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญาการใชงานอินเทอรเน็ต การ
สืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลสรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน 
การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 

Applications of computer technology, copyright and intellectual property, retrieval of 
academic data for collection, data analysis, data presentation, development of documents or 
online questionnaires, use of shared data on cloudcomputing networks. 

061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม   2(1-2-3) 
(Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงานสื่อประสม การใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใชสื่อประสมและสื่อสังคม
ออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

Applications of computer and information technology, application for multimedia, using 
Internet for communication and information retrieval, data presentation, applications of 
multimedia and online social media, laws related to information technology and penalty. 

 



 

061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ    2(1-2-3) 
(Information Technology for Office Automation) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคําโปรแกรมตารางคํานวณ 
โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพื่อการทํารายงาน การคํานวณ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

Applications of information technology in office, word processing programs, 
spreadsheet programs, presentation programs, knowledge searching and data sources from the 
Internet for making reports, data calculation, data analysis, and presentation 

061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต    3(3-0-6) 
(Environment and Energy for Sustainability of Life) 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงาน ที่มี
ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกันแกไข 

Definitions and types of energy, energy use from the past until the present, problems 
in using energy which affect economy, society, politics, technology and environment, energy 
conservation, natural resources and environment, global warming, disasters, various forms of 
pollutions and prevention and solving guidelines. 

061307  อาหารเพ่ือชีวิต        2(1-2-3) 
(Food for Life) 

หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความ
เย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

Production concepts, agricultural products from plants and animals, production of 
organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture in the Royal projects, food 
degradation and quality control, principles and methods of food selection, nutritional values, 
basic principles for food preservation and food processing using heat, cooling, drying, 
fermentation, chemicals, radiation, and microwave. 

061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 
(Technology in Daily Life) 

ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา เทคโนโลยีสื่อสาร 
เทคโนโลยียานยนต ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical appliances, communication 
technology, automobile technology in daily life. 

 
 
 
 
 



 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
507101 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  2(0-4-2) 
 (Basic Operation Industries) 

การฝกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใชเครื่องมือชางพื้นฐาน เครื่องมือรางแบบ เครื่องมือวัด
เบื้องตน งานวางแบบช้ินงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสวาน งานเจาะ งานเซรามิกส             
งานทําเกลียวดวยมือ งานไฟฟาเบื้องตน และงานเช่ือมโลหะ เบื้องตน รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
หลังการใชงาน 

 
507102 สถิติเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Basic Statistics) 

หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การจัดทําสถิติ และการนําเสนอใน
การแกไขปญหาทางดานการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ 
รวมถึงการประยุกตใชซอฟตแวรมาชวยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการออกแบบการทดลอง 

 
507301 การจัดการอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Industrial Management) 

หลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองคกร การจัดบุคลากร การควบคุมคุณภาพ การ
จัดระบบการติดตอสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการจัดการดานอุตสาหกรรม การบริหารความ
ปลอดภัย การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม และการบริหารคุณภาพ 
 
507302 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Basic Economics) 

ความหมาย ความเปนมา ระบบเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพ ทฤษฎีการผลิต 
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะตลาด รายไดประชาชาติ ดุลการชําระเงิน การเงินและการธนาคาร การคลัง
สาธารณะ และปญหาทางเศรษฐกิจ 

 
507401 การเปนผูประกอบการเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Ceramics Entrepreneurship) 

แนวคิดการประกอบอาชีพเปนผูประกอบการทางดานเซรามิกส การตลาด การผลิต การบริการ การเงิน
และบัญชีทางดานเซรามิกส โดยบูรณาการแนวคิดกบัหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการเซรา
มิกส รวมถึงทักษะการเปนผูนํา ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารขององคกร ผนวกกับการทํางานเปนทีม 
 
 
 
 
 
 



 

2. กลุมวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-ศ) 

507110 ปฏิบัติการเขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
 (Basic Operation Drafting) 

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอาร
บิค การใชเสน การเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ สัญลักษณตางๆ มาตราสวนการบอกขนาดตางๆ ในการ
เขียนแบบ การเขียนภาพฉาย 2 มิติ และ 3 มิติ และการเขียนทัศนียภาพ ตลอดจนสามารถเขียนตนแบบ
ผลิตภัณฑได 

 
507111 ปฏิบัติการวาดเสน 3(1-4-4) 
 (Operation Drawing) 

ฝกปฏิบัติการวาดเสน โดยลากเสนในลักษณะตางๆ และการใหนํ้าหนักแสงเงา การวาดโครงสรางรูปทรง
เรขาคณิตและการลงนํ้าหนักแสงเงา การวาดวัตถุสิ่งของ เชน กลองและผา ขวดแกว ชาม แกวนํ้า เครื่องเขียน 
หุนปูนปลาสเตอร ฯลฯ และรวมวัตถุ (หุนน่ิง) ใหไดสัดสวนแสงและเงา องคประกอบภาพมีความสวยงามเหมือน
จริง เนนเทคนิคการเขียนภาพดวยการใชดินสอ ตลอดจนสามารถนําความรูในการวาดเสนมาสรางสรรคผลงาน
เฉพาะตนได 
 
507112 พ้ืนฐานเซรามิกส 3(3-0-6) 
 (Basic Ceramics) 

ประวัติและวิวัฒนาการของเซรามิกสด้ังเดิม เซรามิกสสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญ เครื่องมือทั่วไป 
ประเภทของผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิต ลักษณะรูปทรง การตกแตงที่สําคัญ เทคนิคการข้ึนรูป ในแหลง
เซรามิกสที่สําคัญทั้งในและตางประเทศ 

 
507113 เครื่องมือและอุปกรณการผลิตเครื่องปน 

ดินเผาดานเกวียน 
2(2-0-4) 

 (Tools and Equipment for Produced Dan Kwian Pottery) 
ทฤษฎีและหลักการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตเซรามิกส เชน เตาไฟฟา แปนหมุน

ไฟฟา เครื่องรีดดิน เครื่องบดเคลือบ เครื่องผสมวัตถุดิบ ฯลฯ รวมถึงการบํารุงรักษา วิธีการใชงาน และเครื่องมือ
ในการผลิต เครื่องมือในการตกแตง เปนตน 

 
507114 วัตถุดิบในงานเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Ceramics Raw Materials) 

คุณสมบัติ โครงสรางทางเคมีและกายภาพ กระบวนการผลิต และการนําวัตถุดิบไปใชในอุตสาหกรรม
เซรามิกสตางๆ รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการทดสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ 

 
 
 
 



 

507115 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเซรามิกส 2(0-4-2) 
 (Operation Computer for  Ceramics Design) 

การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางงานออกแบบ 2 มิติและ3 มิติ เพื่อตอบสนองการ
ออกแบบลวดลายและรูปทรง ตลอดจนการนําเสนอผลงานและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเซรา
มิกส 

 
507116 การตกแตงเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Ceramics Decoration) 

การตกแตงผลิตภัณฑหลังการเผา การออกแบบเสนลวดลาย การใชสีเซรามิกสใตเคลือบ บนเคลือบโดย
การเขียนสีเซรามิกส วิธีการเขียนสี การทํารูปลอกสต๊ิกเกอร ซิลคสกรีนใตเคลือบและบนเคลือบ 
 
507117 ทฤษฎีแปนหมุน 3(3-0-6) 
 (Theory of Throwing) 

ประวัติ ความเปนมา เครื่องมือและอุปกรณ เน้ือดินและการเตรียมเน้ือดิน การนวดดิน ชนิดของแปน
หมุน การต้ังศูนย เจาะเปดศูนย การข้ึนรูปทรงกระบอก ถวย จาน การขูดแตงผิว เทคนิคการข้ึนรูป เทคนิคการ
ตกแตง การคงรูปถาวร 
 
507118 ทฤษฎีการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Theory of Ceramics Dried and Kilns) 

ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการในกระบวนการอบแหงทางเซรามิกส การระเหยของนํ้าในการอบแหง ระบบ
และกลไกการอบแหงในระดับอนุภาค ลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหง กระบวนการควบคุมการอบแหง 
ตําหนิที่เกิดจากการอบแหงและการแกไข รวมถึงเทคโนโลยีการอบแหงข้ันสูง ศึกษาเตาเผาชนิดตางๆ ที่ใชในการ
เผาผลิตภัณฑเซรามิกส ข้ันตอนการเผา และการบํารุงรักษาเตา 
 
507119 เน้ือดินเซรามิกส 3(3-0-6) 
 (Cermics Body) 

การคนควาและการคํานวณการเตรียมเน้ือดินเซรามิกส คุณสมบัติของเน้ือดินเซรามิกส หลักการทดสอบ
เน้ือดินเซรามิกสประเภทตางๆ การปรับปรุงคุณภาพเน้ือดินเซรามิกส เชน เน้ือดินเอิรทเทินแวร เน้ือดินสโตนแวร 
เน้ือดินปอรซเลน และอื่นๆ การข้ึนรูปเน้ือดินเซรามิกสดวยกรรมวิธีตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะของเน้ือดิน   
เซรามิกส 

 
507210 ทฤษฎีการทําพิมพและการหลอ 2(2-0-4) 
 (Theory of Mold Making and Casting) 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปนในการทําแบบพิมพปลาสเตอร (Plaster Mold) แบบพิมพชนิด
ตางๆ ใหมีทักษะในการสรางตนแบบ (Model) แบบพิมพ (Working Model) ตลอดจนการหลอดวยนํ้าดิน   
(Slip Casting) 

 
 
 



 

507211 ปฏิบัติการแปนหมุน 1 3(0-6-3) 
 (Operation Throwing 1) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507117 ทฤษฎีแปนหมุน 

ปฏิบัติการเตรียมดิน การนวดดิน การใชแปนหมุน การสรางเครื่องมือในการขูด การต้ังศูนย เจาะศูนย 
การดึงรูปทรงกระบอก การข้ึนรูปถวย จาน การขูดแตงผิว การตกแตง การเผาช้ินงานจนไดช้ินงานสําเร็จ 
 
507212 ปฏิบัติการอบแหงและเตาเผาเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Dried and Kilns) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507118 ทฤษฎีการอบแหงและเตาเผาเซรา

มิกส 
ปฏิบัติการอบแหงและการเผาผลิตภัณฑเซรามิกส ข้ันตอนการเผา การบํารุงรักษาเตา ฝกปฏิบัติการเผา

เตาฟน เตาแกส เตาไฟฟา ออกแบบสรางเตาเผาฟน เตาแกส หรือเตาไฟฟา โครงงานเกี่ยวกับเตาเผา สามารถ
เผยแพรสูชุมชนได 
 
507213 นํ้าเคลือบเซรามิกส 3(3-0-6) 
 (Ceramics Glaze) 

การเคลือบเซรามิกส คุณสมบัติของวัตถุดิบในการเตรียมนํ้าเคลือบ ทฤษฎีของเซเกอรและการคํานวณ
สูตรนํ้าเคลือบโดยวิธีการวิเคราะหทางเคมี สวนผสมของนํ้าเคลือบ กระบวนการผลิตนํ้าเคลือบ คุณสมบัติและการ
ควบคุมคุณภาพนํ้าเคลือบ วิธีการเคลือบและการเผาเคลอืบ หลักการทํา ฟริต (Frit) การผลิตสีสําเร็จรูป การเกิด
สีในเคลือบ ตลอดจนการวิเคราะหและการแกปญหาเคลือบหลังเผา 

 
507214 ทฤษฎีการออกแบบและองคประกอบศิลป 2(2-0-4) 
 (Theory of Design and Element of Art) 

วิวัฒนาการ หลักการออกแบบ หลักการจัดองคประกอบศิลป ประวัติความเปนมาของประติมากรรม 
การออกแบบสรางสรรค หลักการตกแตง ประติมากรรมนูนตํ่า-นูนสูง ประติมากรรม แบบลอยตัวดวยวัสดุเซรา
มิกสและกระบวนการทางดานเซรามิกส 

 
507215 ปฏิบัติการนํ้าเคลือบเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Glaze) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507213 นํ้าเคลือบเซรามิกส 

การคํานวณเคลือบโดยวิธีวิเคราะหทางเคมี (Chemical Analysis) วิธีผสมเคลือบ ชุบเคลือบ     การเผา
เคลือบ และการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดข้ึนของเคลือบ การเคลือบเน้ือดินชนิดตางๆ โครงงานนํ้าเคลือบ
สําหรับเน้ือดินดานเกวียน 
 
507216 ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Operation Industrial Mold Making and Casting 1) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507210 ทฤษฎีการทําพิมพและการหลอ 

ปฏิบัติการออกแบบ 2 มิติ การขยายแบบ ปฏิบัติการสรางตนแบบ การทําพิมพ 1 ช้ิน ทั้งพิมพอัดและพิมพ
หลอ และการทําพิมพ 2 ช้ิน การเตรียมนํ้าดินสําหรับหลอ โครงงานปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑดวยพิมพ 2 ช้ิน 



 

507217 ปฏิบัติการขึ้นรูปดวยใบมีด 3(1-4-4) 
 (Operation Jiggered Process) 

ฝกปฏิบัติออกแบบและสรางตนแบบพื้นฐาน มีลวดลาย ดวยเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใชในการข้ึนรูป
ดวยใบมีด ฝกปฏิบัติทักษะการสรางตนแบบ การสรางแมแบบ แบบพิมพถาย แบบพิมพใชงาน การสรางใบมีด
ชนิดภายนอก และชนิดภายใน การเตรียมใบมีดเพื่อสรางงานตามระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติการข้ึนรูปจนไดผล
งานสําเร็จ 
 
507218 ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคศิลปะเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Art and Design) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507214 ทฤษฎีการออกแบบและองคประกอบ

ศิลป 
ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคศิลปะเซรามิกสในเชิงวิเคราะห การจัดองคประกอบศิลป จากแนวคิด 

แรงบันดาลใจ ทั้งดานความคิดรูปแบบ เทคนิคและวัสดุเพื่อใหเกิดอารมณ ความรูสึก สุนทรียศาสตรที่มีส วน
สัมพันธกับแนวความคิดและกําหนดใหเปนโครงงานสวนบุคคล 

 
507219 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Design) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507214 ทฤษฎีการออกแบบและองคประกอบ

ศิลป 
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสในรูปแบบตางๆ ทั้งดานโครงสรางทั่วไปและการตกแตง การวิ

เคราะหเกี่ยวกับปญหาทางดานความคิดและการปฏิบัติ โดยการคนควาทดลอง ทั้งทางดาน ความคิด รูปแบบ 
เทคนิคและวัสดุ เพื่อใหเกิดพัฒนาการในการออกแบบที่มีสวนสัมพันธกับแนวความคิดแลวกําหนดเปนโครงการส
วนบุคคล 
 
507310 ทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะหเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Theory of Ceramics Testing and Analysis) 

หลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะหเซรามิกสในหองปฏิบัติการตามระเบียบมาตรฐานสากลใน
เรื่อง ความหนาแนน ความหนืด ความถวงจําเพาะ การหดตัว ความละเอียด การกระจายตัวของอนุภาค ความ
แข็งและความแข็งแรง  การดูดซึมนํ้า 
 
507311 ปฏิบัติการทําพิมพและการหลออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Operation Industrial Mold Making and Casting 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507212 ปฏิบัติการทําพิมพและการหลอ

อุตสาหกรรม 1 
ปฏิบัติการออกแบบ 2 มิติ ที่ซับซอนมากข้ึน การขยายแบบและสรางตนแบบ การทําพิมพ 3 ช้ิน ข้ึนไป 

ทั้งพิมพอัดและพิมพหลอ ทั้งการหลอตันและหลอกลวง การสรางแมพิมพ การสรางพิมพ ใชงาน การเตรียมนํ้า
ดิน การปรับสภาพนํ้าดิน การทดสอบนํ้าดิน เพื่อใชในการหลอตันและหลอกลวง โครงงานปฏิบัติการสราง
ผลิตภัณฑชุดภาชนะดวยการหลอ 

 



 

507312 ปฏิบัติการแปนหมุน 2 3(0-6-3) 
 (Operation Throwing 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507210 ปฏิบัติการแปนหมุน 1 

ปฏิบัติการข้ึนรูปภาชนะใหไดตามขนาดที่กําหนด เชน ทรงกระบอก แจกัน ถวย จาน ชาม แกว       ชุด
กานํ้าชา เพื่อสรางสรรคโครงงานชุดภาชนะ เพื่อออกแบบช้ินงาน 2 มิติ กําหนดขนาดและเขียนแบบ ข้ึนรูป
ช้ินงานสําเร็จพรอมการนําเสนอผลงาน โครงงานปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคดวยแปนหมุน 
 

507313 สัมมนาวิจัยเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Ceramics Seminar Research) 

การศึกษาและคนควาขอมูลงานวิจัยทางเซรามิกสที่สนใจ การเขียนปริทัศนวรรณกรรมในงานวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัย กระบวนการวิจัยทางเซรมิกส จัดสัมมนาวิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญทางการ
วิจัยดานเซรามิกส รวมถึงการศึกษาคนควานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมทางดาน         เซรามิกส เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมนําเสนอโครงรางหัวขอโครงงานทาง            เซรามิกส บทที่ 1-3 เพื่อ
เตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการทดลองทําดวยตนเองในโครงงานเซรามิกส 
 

507314 นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส 3(0-6-3) 
 (Innovation Ceramics Design) 

ปฏิบัติการออกแบบเซรามิกสในเชิงอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับปญหาทางดานความคิดและปฏิบัติ โดยการค
นควาทดลอง ทั้งทางดานความคิด รูปแบบ เทคนิคและวัสดุ เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑและกําหนดเปนโครงการสวน
บุคคล 

 
507315 ปฏิบัติการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมเซรามิกส 3(1-4-4) 
 (Operation Ceramics Processing) 

ฝกปฏิบัติการทักษะการสรางตนแบบ การทําพิมพแบบใชแรงอัด (Pressure Mold) ตลอดจนฝกทักษะ
การผสมเน้ือดินปนสําหรับการข้ึนรูปดวยเครื่องแรงอัด (Ram pressing) 
 
507420 โครงงานเซรามิกส 5(3-4-8) 
 (Ceramics Project) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507313 สัมมนาวิจัยเซรามิกส 

การฝกปฏิบัติการโครงงานทางดานเซรามิกสตามหัวขอที่สนใจ โดยใหทดลองและฝกปฏิบัติการใน
กระบวนการผลิตเซรามิกส ต้ังแต การหาหัวขอโครงงาน การพัฒนาหัวขอโครงงาน การออกแบบและพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การข้ึนรูปผลิตภัณฑ การเคลือบ การตกแตง และการเผา ให
สอดคลองกับสภาวะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมในปจจุบันที่จะสามารถนําไปประยุกตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ 
พรอมทั้งเผยแพรและนําเสนอโครงงานเซรามิกส ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคระหวางกระบวนการ
ทําโครงงานเซรามิกส 
 
 
 
 



 

3. กลุมวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
507320 เซรามิกสพ้ืนบานและงานกอสราง 3(1-4-4) 
 (Ceramics and Construction) 

ปฏิบัติการคนควา วิเคราะหผลิตภัณฑเซรามิกสทองถ่ินและงานกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสทองถ่ินใหเกิดมูลคาเพิ่มหรือมีคุณคา          ใหม ี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนสามารถนํามาประยุกต ดัดแปลง สรางสรรคเปนผลิตภัณฑ 
 
507321 วัสดุศาสตรสําหรับเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Material Science for Ceramics) 

ศึกษาโครงสรางอะตอมและผลึก เฟสไดอะแกรม สมบัติและการทดสอบของวัสดุโลหะกลุมเหล็ก วัสดุ
โลหะนอกกลุมเหล็ก วัสดุโพลิเมอร วัสดุเซรามิกสและแกว วัสดุซีเมนตและปูนปลาสเตอร วัสดุทนไฟและวัสดุ  
ขัดถู วัสดุเซรามิกสในงานกอสราง รวมถึงกรรมวิธีการผลิตและการนําไปประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ 

 
507322 เซรามิกสสรางสรรค 2(0-4-2) 
 (Ceramics Creative) 

การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส ดวยวัสดุและกระบวนการทางเซรามิกส ใหเกิดเอกลักษณ
เพื่อการคา ธุรกิจ วิสหกิจ หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสินคาเซรามิกส การจัดแสดง
นิทรรศการ การจัดรานและแสดงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน ของที่ระลึก ฯลฯ อยางเหมาะสม มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
 
507323 พะมอน 3(1-4-4) 
 (Pamon) 

ฝกปฏิบัติการข้ึนรูปดวยพะมอน การขูดแตงลวดลาย การใชเครื่องมือ การสรางสรรครูปทรง
เครื่องปนดินเผาดวยพะมอน 
 
507324 วัสดุเซรามิกสสมัยใหม 2(2-0-4) 
 (Advanced Material Ceramics) 

ศึกษาวัตถุดิบ โครงสราง เฟสและเฟสไดอะแกรมของเซรามิกสสมัยใหม สมบัติดานตางๆ ของวัสดุเซรา
มิกสสมัยใหม เชน สมบัติทางแสง สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางความรอน และการกัดกรอน 
เปนตน รวมถึงการประยุกตืใชงานผลิตภัณฑเซรามิกส เชน วัสดุนาโนเซรามิกส เซลลแบตเตอรี่และเช้ือเพลิง วัสดุ
ประกอบเซรามิกสหรือวัสดุคอมพอสิทเซรามิกส ตัวเรงปฏิกิริยา เซรามิกส วัสดุเซรามิกสชีวภาพ และวัสดุเซรา
มิกสดานยานยนตและอากาศยาน เปนตน 

 
507325 แกวและโลหะเคลือบ 2(2-0-4) 
 (Glass and Enamel) 

ความสําคัญ สมบัติ วัตถุดิบของแกวและโลหะเคลือบ ประโยชนเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งเทคนิคและ
กรรมวิธีการผลิตแกว และโลหะเคลือบ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต การประยุกตใช และสมบัติของแกว
ชนิดตางๆ ความสัมพันธระหวางสวนประกอบกับสมบัติและศึกษาเกี่ยวกับการตกผลึกของแกว 



 

507326 วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 2(2-0-4) 
 (Refractories and Abrasive) 

วัตถุดิบชนิดตางๆ ในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู สมบัติประโยชนตลอดจน กรรมวิธีการผลิต
และการนําไปใช 
 
507327 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Basic Introduction to Geology) 

แหลงกําเนิดของดิน หิน แร ในทางธรณีวิทยา สวนประกอบทางเคมี ทางกายภาพ และสวนประกอบ
ทางแรชนิดตางๆ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบเมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิสูง ตลอดจนการศึกษา
โครงสรางของซิลิเกต 

 
507328 แผนภาพเฟสในเซรามิกส 2(2-0-4) 
 (Phase Diagram in Ceramics) 

สมดุลวิวิทธพันธในระบบอินทรีย ระบบหน่ึง สอง และสามองคประกอบ สารละลายของแข็ง การแทนที่
ของไอออนในสภาวะรูปรางเหมือนกันเสนแอลคีเมต สมดุล อุปเสถียรเสนทางการตกผลึกในทางเซรามิกส 

 

4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
507430 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 1(0-45-0) 
 (Pre-Professional Experience in Ceramics) 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในดานการ
รับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
 
507431 ฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 5(0-450-0) 
 (Professional Experience in Ceramics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 507430 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เซรามิกส 
ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนโดยบูรณาการ ความรูที่ได

จากในหลักสูตรการศึกษา  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
หรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ 

 
507432 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 
 (Co - operative Education) 

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนโดยบูรณาการความรูที่ได
จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร 
จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และนําเสนอโครงการตามคําแนะนํา
ของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความ



 

ตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 



 

บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

กระดาษบันทึกขอความ 
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