
 

 
      
 

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ปี) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ     นามสกุล      
 

รหัสนักศึกษา    เบอร์ติดต่อ      
 

อาจารย์ที่ปรึกษา          
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

ติดรูปถ่ายนักศึกษา 



 

ค าน า 
 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ จึงได้จัดท าคู ่มือนักศึกษาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้ง
คุณลักษณะของบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษา คณาจารย์
ผู้สอน ตลอดจนค าอธิบายรายวิชา ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และการรับรองคุณวุฒิของหลักสูตร   
 สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้เป็น
แนวทางการศึกษาตามหลักสูตรและการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Industrial Technology Program in Ceramics  
     Innovation 

 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเซรามิกส์) 
    Bachelor of Industrial Technology (Ceramics Innovation) 
 ชื่อย่อ   อส.บ. (นวัตกรรมเซรามิกส์) 
    B.Ind.Tech. (Ceramics Innovation) 
 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4.  ปรัชญา  

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติการ รวมทั้งมี
ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา ซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ พร้อมที่จะน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 

5.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพเซรามิกส์ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  5.2 มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานกับ
เซรามิกส์ สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกส์ และบริการวิชาการต่อชุมชน นอกจากนี้ยัง
สามารถน าไปปฏิบัติวิชาชีพเซรามิกส์ในภาคอุตสาหกรรม 

  5.3 มีจิตส านึกในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีท้องถิ่น มุ่งเน้นเป็นที่พ่ึงให้ชุมชน 
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สนองประโยชน์และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 

 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 



 

7. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     7.1 ในหน่วยงานราชการ ได้แก่ อาจารย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายปฏิบัติการประจ าหน่วยงานราชการ 
เช่น ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ศูนย์ศิลปาชีพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น 
 7.2 ในหน่วยงานเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายออกแบบเซรามิกส์ ฝ่ายควบคุมก าลัง
การผลิตเซรามิกส์ ฝ่ายเขียนแบบเซรามิกส์ นักสร้างสรรค์และออกแบบกราฟิกเซรามิกส์ พนักงานฝ่ายขายเซรา
มิกส์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาประจ าห้องทดลองเซรามิกส์ เป็นต้น 
 7.3 นักเซรามิกส์และศิลปินอิสระ และผู้ประกอบการเซรามิกส์   
 
8.  โครงสร้างหลักสูตร 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา         
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9-12  
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9  
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6  
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
6-9  

 1.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3  
   
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน 10  
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 74  
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12  
       2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  
   
3) หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษา 

1.1 บังคับ เรียน 9 หน่วยกิต 
061101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     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 หน่วยกิต 
061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ     3(3-0-6) 
061106  ความงดงามทางภาษาไทย    3(3-0-6) 
061107  ภาษาอังกฤษ 4      2(1-2-3) 
061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061109  ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061112  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061113  ภาษาลาวพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061114  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน     3(3-0-6) 
061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.1 บังคับ เรียน 9 หน่วยกิต 
061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3) 
061202  ความเป็นไทย      3(3-0-6) 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน  2(1-2-3) 
061204  การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต    2(1-2-3) 
2.2 บังคับเลือก เรียน 2 หน่วยกิต 
061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่    2(1-2-3) 
061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต     2(1-2-3) 
061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน   2(1-2-3) 
2.3 เลือก เรียน 0 – 5 หน่วยกิต 
061208  จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ     3(3-0-6) 
061210  การใช้เหตุผลในสังคม     2(2-0-4) 
061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) 
061212  มนุษย์กับอารยธรรม     2(2-0-4) 
061213  กฎหมายในการด ารงชีวิต     3(3-0-6) 
061214  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง    2(2-0-4) 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1 บังคับ เรียน 3 หน่วยกิต 
061301  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ    2(1-2-3) 
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
3.2 บังคับเลือก เรียน 2 หน่วยกิต 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน์  2(1-2-3) 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม   2(1-2-3) 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 



 

3.3 เลือก เรียน 0 – 5 หน่วยกิต 
061307  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
061308  อาหารเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 
061309  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ      เรียนไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน    10 หน่วยกิต 
507101  ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน    2(0-4-2) 
507102  สถิติเบื้องต้น     2(2-0-4)  
507301  การจัดการอุตสาหกรรม     2(2-0-4)

 507302  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    2(2-0-4)  
507401  การเป็นผู้ประกอบการเซรามิกส์   2(2-0-4)  
 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    74 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มความรู้พื้นฐานด้านเซรามิกส์ 
507110  ปฏิบัติการเขียนแบบพ้ืนฐาน   3(1-4-4)  
507111  ปฏิบัติการวาดเส้น    3(1-4-4)  
507112  พ้ืนฐานเซรามิกส์     2(2-0-4)  
507113  เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตทางเซรามิกส์  2(2-0-4)  
507114  วัตถุดิบในงานเซรามิกส์    2(2-0-4)  
507116  การตกแต่งเซรามิกส์    3(0-6-3)  
507118  ทฤษฎีการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์  2(2-0-4)  
507119  เนื้อดินเซรามิกส์     3(3-0-6)  
507210  ทฤษฎีการท าพิมพ์และการหล่อ   2(2-0-4)  
507212  ปฏิบัติการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์  3(0-6-3)  
507213  น้ าเคลือบเซรามิกส์    3(3-0-6)  
507215  ปฏิบัติการน้ าเคลือบเซรามิกส์   3(0-6-3)  
2.2 กลุ่มความรู้ด้านการขึ้นรูปเซรามิกส์ 
507117  ทฤษฎีแป้นหมุน     3(3-0-6)  
507211  ปฏิบัติการแป้นหมุน 1    3(0-6-3)  
507216  ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3)  
507217  ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด   3(1-4-4)

 507311  ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3)  
507312  ปฏิบัติการแป้นหมุน 2    3(0-6-3)  
507315  ปฏิบัติการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมเซรามิกส์  3(1-4-4)  
2.3 กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเซรามิกส์ 
507115  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเซรามิกส์ 2(0-4-2)  
507214  ทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์  2(2-0-4)

 507218  ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ 3(0-6-3)  
507219  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  3(0-6-3)  
507314  นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส์   3(0-6-3)  



 

2.4 กลุ่มความรู้ด้านการวิจัยเซรามิกส์ 
507313     สัมมนาวิจัยเซรามิกส์          2(2-0-4)  
2.5 กลุ่มความรู้ด้านการทดสอบเซรามิกส์ 
507310  ทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะห์เซรามิกส์ 2(2-0-4)  
2.6 กลุ่มวิชาโครงงาน  
507410  โครงงานเซรามิกส์     5(3-4-8)  
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก    12 หน่วยกิต 

  (โดยต้องเลือกรายวิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
507320  เซรามิกส์พ้ืนบ้านและงานก่อสร้าง   3(1-4-4)  
507321  วัสดุศาสตร์ส าหรับเซรามิกส์   2(2-0-4)  
507322     เซรามิกส์สร้างสรรค์        2(0-4-2)  
507323     พะมอน          3(1-4-4)  
507324     วัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่        2(2-0-4)  
507325     แก้วและโลหะเคลือบ        2(2-0-4)  
507326     วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู        2(2-0-4)  
507327     ธรณีวิทยาเบื้องต้น    2(2-0-4)  
507328     แผนภาพเฟสในเซรามิกส์        2(2-0-4) 
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          6 หน่วยกิต       
507430  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส์  1(0-45-0)  
507431  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส์   5(0-450-0)  

  หรือ507432  สหกิจศึกษา      6(0-640-0)  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
9.  บุคลากร 

อาจารย์ประจ า  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันทีจ่บการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชน  ยี่นาง -  ศิลปมหาบณัฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 
-  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาเทคโนโลยเีซรามิกส ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
สถาบันราชภฏัล าปาง 
 

2 อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม -  ครุศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาเซรามิกส ์
-  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาเซรามิกส ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 
วิทยาลัยครูพระนคร 
 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร  
ดวงขจร 

-  ศิลปมหาบณัฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 
-  ศิลปบัณฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 



 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุิวัฒน์  
ตาไธสง 

-  ศิลปมหาบณัฑิต  
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 
-  เทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาออกแบบเซรามิกส ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี  

กมลอนิทร ์
-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเซรามิก 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมเซรามิก 
-  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมเซรามิก 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ 
 

                                              
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
 
10.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชน  ยี่นาง    ประธานหลักสูตร 
2.   อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม    กรรมการ 
3.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เกรียงไกร  ดวงขจร   กรรมการ 
4.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดุริวัฒน์  ตาไธสง   กรรมการ 
5.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชน  ยี่นาง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
เกรียงไกร  ดวงขจร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อ่อนลมี  กมลอินทร์ 

อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดุริวัฒน์  ตาไธสง 

 



 

11.  อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
      อาจารย์ชัยศิริ  หลวงแนม 
 
12.  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาภาคปกติ (4 ปี) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

061303 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศ
ออนไลน ์

2(1-2-3)   

507101 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2(0-4-2)   
507102 สถิติเบื้องต้น 2(2-0-4)   
507110 ปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน 3(1-4-4)   
507111 ปฏิบัติการวาดเส้น 3(1-4-4)   
507112 พื้นฐานเซรามิกส ์ 2(2-0-4)   
507113 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตทางเซรามิกส์ 2(2-0-4)   
507114 วัตถุดิบในงานเซรามิกส ์ 2(2-0-4)   

 รวมหน่วยกิต 18(10-14-29) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   
507115 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเซรามิกส์ 2(0-4-2)   
507116 การตกแต่งเซรามิกส์ 3(0-6-3)   
507117 ทฤษฎีแป้นหมุน 3(3-0-6)   
507118 ทฤษฎีการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์ 2(2-0-4)   
507119 เนื้อดินเซรามิกส์ 3(3-0-6)   

     
 รวมหน่วยกิต 18(12-12-26) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
507210 ทฤษฎีการท าพิมพ์และการหล่อ 2(2-0-4)   
507211 ปฏิบัติการแปน้หมุน 1 3(0-6-3)   
507212 ปฏิบัติการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์ 3(0-6-3)   
507213 น้ าเคลือบเซรามิกส ์ 3(3-0-6)   
507214 ทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2(2-0-4)   

 
เลือกเรียนเลือกเสรี 1 วิชา (ไมน่้อยกว่า 3 หน่วย
กิต) 

3(x-x-x)   

 รวมหน่วยกิต 21(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   
507215 ปฏิบัติการน้ าเคลือบเซรามิกส์ 3(0-6-3)   
507216 ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3)   
507217 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด 3(1-4-4)   

507218 
ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะเซรา
มิกส์ 

3(0-6-3)   

507219 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(0-6-3)   
 รวมหน่วยกิต 21(4-34-25) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)   
507301 การจัดการอุตสาหกรรม 2(2-0-4)   
507310 ทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะห์เซรามิกส์ 2(2-0-4)   
507311 ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3)   
507312 ปฏิบัติการแปน้หมุน 2 3(0-6-3)   
507313 สัมมนาวจิัยเซรามิกส ์ 2(2-0-4)   
507324 วัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่ 2(2-0-4)   

 รวมหน่วยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
061203 อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป 2(x-x-x)   
507302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)   
507314 นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส์ 3(0-6-3)   
507315 ปฏิบัติการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 3(1-4-4)   
507320 เซรามิกส์พื้นบา้นและงานก่อสร้าง 3(1-4-4)   
507321 วัสดุศาสตรส์ าหรับเซรามิกส์ 2(2-0-4)   
507322 เซรามิกส์สร้างสรรค ์ 2(0-4-2)   
507323 พะมอน 3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
507401 การเป็นผู้ประกอบการเซรามิกส์ 2(2-0-4)   
507410 โครงงานเซรามิกส ์ 5(3-4-8)   
507430 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเซรามิกส์ 1(0-45-0)   

 เลือกเรียนเลือกเสรี 1 วิชา  
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

3(x-x-x)   

 รวมหน่วยกิต 11(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
507432 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส์  หรือ 5(0-450-0)   
507433 สหกิจศึกษา 6(0-640-0)   

 รวมหน่วยกิต 5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

* เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
** หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีเป็นรายวิชาที่ทางหลักสูตรฯ ก าหนดให้เรียนโดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. ค าอธิบายรายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. กลุ่มวิชาภาษา 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ

อ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการ
ทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง 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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้น 
การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ 
การสรุปความ การจับใจความส าคัญ 

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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
สมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและ
จดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 

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  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ       3(3-0-6) 
(Thai for Career) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน  ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ 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) 

ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา การประเมิน
คุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง 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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน  ได้แก่ การทักทาย 
การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 

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  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง ภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

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  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน       3(3-0-6) 
(Fundamental Japanese) 

ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

 
 
 



 

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

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

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

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

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

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

 
 
 



 

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

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

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

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  2(1-2-3) 

(King Bhumibol Adulyadej’s Science) 
แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลักการทรง

งาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

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  ความเป็นไทย        3(3-0-6) 
(Thainess) 

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือการด ารงชีวิต 
การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี
และวันส าคัญต่าง ๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 

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  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3) 
(ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 

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  การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต      2(1-2-3) 
(Thinking for Living) 

ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตร์การคิด 
ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

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  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่      2(1-2-3) 
(Modern Entrepreneurs) 

แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส า หรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสและการ
จัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 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) 

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร รายจ่าย การ
บริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุค
โลกาภิวัตน์ 

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  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน     2(1-2-3) 
(Self-Management for Work Development) 

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท า งานการตั้งเป้าหมายในการท างาน 
การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงานการจัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

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  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
(Psychology for Living) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า -ผู้ตามและการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา          
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  มนุษย์กับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
(Man and Aesthetics) 

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งใน
คุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมการเข้าถึงความหมาย และ
ความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

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  การใช้เหตุผลในสังคม       2(2-0-4) 
(Reasoning in Society) 

ลักษณะของเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การน าเหตุผลไปใช้ในการวิ เคราะห์ข้อเท็จจริง
อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

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

061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 
(Present World System and Future World Society) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

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  มนุษย์กับอารยธรรม       2(2-0-4) 
(Man and Civilization) 

การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกพัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ 
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  กฎหมายในการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
(Law for Living) 

กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมายความหมายและประเภท
ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ 
หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญาหนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท า
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  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง     2(2-0-4) 
(Sources and Methods of Autonomous Learning) 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้า จากแหล่งสารสนเทศ การ
เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการการท ารายการบรรณานุกรมและการ
อ้างอิง 

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. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ      2(1-2-3) 

(Mathematics for Decision Making) 
การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นทักษะการคิดค านวณ

และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Reasoning, using information for decision making and decision making process focusing 

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

(Sports Science for Health) 
การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับ

ความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

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  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์   2(1-2-3) 
(Information Technology for Online Information Management) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาการใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลสร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ 
การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 

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 cloud computing networks. 

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

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อสังคม
ออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

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  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ    2(1-2-3) 
(Information Technology for Office Automation) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค าโปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการท ารายงาน การค านวณ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 

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

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน ที่มี
ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข 

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  อาหารเพื่อชีวิต        2(1-2-3) 
(Food for Life) 

หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความ
เย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี 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  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
(Technology in Daily Life) 

ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร 
เทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
507101 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมพื้นฐาน  2(0-4-2) 
 (Basic Operation Industries) 

การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัด
เบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานเซรามิกส์             
งานท าเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะ เบื้องต้น รวมถึงการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
หลังการใช้งาน 

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

หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การจัดท าสถิติ และการน าเสนอใน
การแก้ไขปัญหาทางด้านการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการออกแบบการทดลอง 

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

หลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองค์กร การจัดบุคลากร การควบคุมคุณภาพ การ
จัดระบบการติดต่อสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการจัดการด้านอุตสาหกรรม การบริหารความ
ปลอดภัย การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม และการบริหารคุณภาพ 
 
507302 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Basic Economics) 

ความหมาย ความเป็นมา ระบบเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ ทฤษฎีการผลิต 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะตลาด รายได้ประชาชาติ ดุลการช าระเงิน การเงินและการธนาคาร การคลัง
สาธารณะ และปัญหาทางเศรษฐกิจ 



 

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

แนวคิดการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการทางด้านเซรามิกส์ การตลาด การผลิต การบริการ การเงิน
และบัญชีทางด้านเซรามิกส์ โดยบูรณาการแนวคิดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการเซรา
มิกส์ รวมถึงทักษะการเป็นผู้น า ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารขององค์กร ผนวกกับการท างานเป็นทีม 
 

 

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-ศ) 

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

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอาร
บิค การใช้เส้น การเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆ มาตราส่วนการบอกขนาดต่างๆ ในการ
เขียนแบบ การเขียนภาพฉาย 2 มิติ และ 3 มิติ และการเขียนทัศนียภาพ ตลอดจนสามารถเขียนต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

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

ฝึกปฏิบัติการวาดเส้น โดยลากเส้นในลักษณะต่างๆ และการให้น้ าหนักแสงเงา การวาดโครงสร้างรูปทรง
เรขาคณิตและการลงน้ าหนักแสงเงา การวาดวัตถุสิ่งของ เช่น กล่องและผ้า ขวดแก้ว ชาม แก้วน้ า เครื่องเขียน 
หุ่นปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ และรวมวัตถุ (หุ่นนิ่ง) ให้ได้สัดส่วนแสงและเงา องค์ประกอบภาพมีความสวยงามเหมือน
จริง เน้นเทคนิคการเขียนภาพด้วยการใช้ดินสอ ตลอดจนสามารถน าความรู้ในการวาดเส้นมาสร้างสรรค์ผลงาน
เฉพาะตนได ้
 
507112 พื้นฐานเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 (Basic Ceramics) 

ประวัติและวิวัฒนาการของเซรามิกส์ดั้งเดิม เซรามิกส์สมัยใหม่ ความหมาย ความส าคัญ เครื่องมือทั่วไป 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิต ลักษณะรูปทรง การตกแต่งที่ส าคัญ เทคนิคการขึ้นรูป ในแหล่ง
เซรามิกส์ที่ส าคัญท้ังในและต่างประเทศ 

 
507113 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องปั้น 

ดินเผาด่านเกวียน 
2(2-0-4) 

 (Tools and Equipment for Produced Dan Kwian Pottery) 
ทฤษฎีและหลักการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเซรามิกส์ เช่น เตาไฟฟ้า แป้นหมุน

ไฟฟ้า เครื่องรีดดิน เครื่องบดเคลือบ เครื่องผสมวัตถุดิบ ฯลฯ รวมถึงการบ ารุงรักษา วิธีการใช้งาน และเครื่องมือ
ในการผลิต เครื่องมือในการตกแต่ง เป็นต้น 

 
 

 



 

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

คุณสมบัติ โครงสร้างทางเคมีและกายภาพ กระบวนการผลิต และการน าวัตถุดิบไปใช้ในอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ต่างๆ รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ 

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

การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมส าเร็จรูปในการสรางงานออกแบบ 2 มิติและ3 มิติ เพ่ือตอบสนองการ
ออกแบบลวดลายและรูปทรง ตลอดจนการน าเสนอผลงานและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรา
มิกส์ 

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

การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลังการเผา การออกแบบเส้นลวดลาย การใช้สีเซรามิกส์ใต้เคลือบ บนเคลือบโดย
การเขียนสีเซรามิกส์ วิธีการเขียนสี การท ารูปลอกสติ๊กเกอร์ ซิลค์สกรีนใต้เคลือบและบนเคลือบ 
 
507117 ทฤษฎีแป้นหมุน 3(3-0-6) 
 (Theory of Throwing) 

ประวัติ ความเป็นมา เครื่องมือและอุปกรณ์ เนื้อดินและการเตรียมเนื้อดิน การนวดดิน ชนิดของแป้น
หมุน การตั้งศูนย์ เจาะเปิดศูนย์ การขึ้นรูปทรงกระบอก ถ้วย จาน การขูดแต่งผิว เทคนิคการขึ้นรูป เทคนิคการ
ตกแต่ง การคงรูปถาวร 
 
507118 ทฤษฎีการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์ 2(2-0-4) 
 (Theory of Ceramics Dried and Kilns) 

ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการในกระบวนการอบแห้งทางเซรามิกส์ การระเหยของน้ าในการอบแห้ง ระบบ
และกลไกการอบแห้งในระดับอนุภาค ลักษณะการท างานของเครื่องอบแห้ง กระบวนการควบคุมการอบแห้ง 
ต าหนิที่เกิดจากการอบแห้งและการแก้ไข รวมถึงเทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูง ศึกษาเตาเผาชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
เผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ขั้นตอนการเผา และการบ ารุงรักษาเตา 
 
507119 เนื้อดินเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 (Cermics Body) 

การค้นคว้าและการค านวณการเตรียมเนื้อดินเซรามิกส์ คุณสมบัติของเนื้อดินเซรามิกส์ หลักการทดสอบ
เนื้อดินเซรามิกส์ประเภทต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพเนื้อดินเซรามิกส์ เช่น เนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ เนื้อดินสโตนแวร์ 
เนื้อดินปอร์ซเลน และอ่ืนๆ การขึ้นรูปเนื้อดินเซรามิกส์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะของเนื้อดิน   
เซรามิกส์ 

 
 
 



 

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

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นในการท าแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ (Plaster Mold) แบบพิมพ์ชนิด
ต่างๆ ให้มีทักษะในการสร้างต้นแบบ (Model) แบบพิมพ์ (Working Model) ตลอดจนการหล่อด้วยน้ าดิน   
(Slip Casting) 
 
507211 ปฏิบัติการแป้นหมุน 1 3(0-6-3) 
 (Operation Throwing 1) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507117 ทฤษฎีแป้นหมุน 

ปฏิบัติการเตรียมดิน การนวดดิน การใช้แป้นหมุน การสร้างเครื่องมือในการขูด การตั้งศูนย์ เจาะศูนย์ 
การดึงรูปทรงกระบอก การข้ึนรูปถ้วย จาน การขูดแต่งผิว การตกแต่ง การเผาชิ้นงานจนได้ชิ้นงานส าเร็จ 
 
507212 ปฏิบัติการอบแห้งและเตาเผาเซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Dried and Kilns) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507118 ทฤษฎีการอบแห้งและเตาเผาเซรา

มิกส์ 
ปฏิบัติการอบแห้งและการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ขั้นตอนการเผา การบ ารุงรักษาเตา ฝึกปฏิบัติการเผา

เตาฟืน เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ออกแบบสร้างเตาเผาฟืน เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า โครงงานเกี่ยวกับเตาเผา สามารถ
เผยแพร่สู่ชุมชนได้ 
 
507213 น้ าเคลือบเซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 (Ceramics Glaze) 

การเคลือบเซรามิกส์ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการเตรียมน้ าเคลือบ ทฤษฎีของเซเกอร์และการค านวณ
สูตรน้ าเคลือบโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ส่วนผสมของน้ าเคลือบ กระบวนการผลิตน้ าเคลือบ คุณสมบัติและการ
ควบคุมคุณภาพน้ าเคลือบ วิธีการเคลือบและการเผาเคลือบ หลักการท า ฟริต (Frit) การผลิตสีส าเร็จรูป การเกิด
สีในเคลือบ ตลอดจนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเคลือบหลังเผา 

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

วิวัฒนาการ หลักการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประวัติความเป็นมาของประติมากรรม 
การออกแบบสร้างสรรค์ หลักการตกแต่ง ประติมากรรมนูนต่ า-นูนสูง ประติมากรรม แบบลอยตัวด้วยวัสดุเซรา
มิกส์และกระบวนการทางด้านเซรามิกส์ 

 
507215 ปฏิบัติการน้ าเคลือบเซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Glaze) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507213 น้ าเคลือบเซรามิกส์ 

การค านวณเคลือบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) วิธีผสมเคลือบ ชุบเคลือบ     การเผา
เคลือบ และการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของเคลือบ การเคลือบเนื้อดินชนิดต่างๆ โครงงานน้ าเคลือบ
ส าหรับเนื้อดินด่านเกวียน 



 

507216 ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Operation Industrial Mold Making and Casting 1) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507210 ทฤษฎีการท าพิมพ์และการหล่อ 

ปฏิบัติการออกแบบ 2 มิติ การขยายแบบ ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ การท าพิมพ์ 1 ชิ้น ทั้งพิมพ์อัดและพิมพ์
หล่อ และการท าพิมพ์ 2 ชิ้น การเตรียมน้ าดินส าหรับหล่อ โครงงานปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยพิมพ์ 2 ชิ้น 
 
507217 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด 3(1-4-4) 
 (Operation Jiggered Process) 

ฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างต้นแบบพ้ืนฐาน มีลวดลาย ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป
ด้วยใบมีด ฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างต้นแบบ การสร้างแม่แบบ แบบพิมพ์ถ่าย  แบบพิมพ์ใช้งาน การสร้างใบมีด
ชนิดภายนอก และชนิดภายใน การเตรียมใบมีดเพ่ือสร้างงานตามระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติการขึ้นรูปจนได้ผล
งานส าเร็จ 
 
507218 ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Art and Design) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507214 ทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบ

ศิลป ์
ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกส์ในเชิงวิเคราะห การจัดองค์ประกอบศิลป์ จากแนวคิด 

แรงบันดาลใจ ทั้งด้านความคิดรูปแบบ เทคนิคและวัสดุเพ่ือให เกิดอารมณ์ ความรู้สึก สุนทรียศาสตร์ที่มีสวน
สัมพันธกับแนวความคิดและก าหนดให้เปนโครงงานสวนบุคคล 
 
507219 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 (Operation Ceramics Design) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507214 ทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบ

ศิลป ์
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างทั่วไปและการตกแต่ง การวิ

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

หลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะห์เซรามิกส์ในห้องปฏิบัติการตามระเบียบมาตรฐานสากลใน
เรื่อง ความหนาแน่น ความหนืด ความถ่วงจ าเพาะ การหดตัว ความละเอียด การกระจายตัวของอนุภาค ความ
แข็งและความแข็งแรง  การดูดซึมน้ า 

 
 
 

 



 

507311 ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่ออุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Operation Industrial Mold Making and Casting 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507212 ปฏิบัติการท าพิมพ์และการหล่อ

อุตสาหกรรม 1 
ปฏิบัติการออกแบบ 2 มิติ ที่ซับซ้อนมากขึ้น การขยายแบบและสร้างต้นแบบ การท าพิมพ์ 3 ชิ้น ขึ้นไป 

ทั้งพิมพ์อัดและพิมพ์หล่อ ทั้งการหล่อตันและหล่อกลวง การสร้างแม่พิมพ์ การสร้างพิมพ์ ใช้งาน การเตรียมน้ า
ดิน การปรับสภาพน้ าดิน การทดสอบน้ าดิน เพ่ือใช้ในการหล่อตันและหล่อกลวง โครงงานปฏิบัติการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุดภาชนะด้วยการหล่อ 

 
507312 ปฏิบัติการแป้นหมุน 2 3(0-6-3) 
 (Operation Throwing 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507210 ปฏิบัติการแป้นหมุน 1 

ปฏิบัติการขึ้นรูปภาชนะให้ได้ตามขนาดที่ก าหนด เช่น ทรงกระบอก แจกัน ถ้วย จาน ชาม แก้ว       ชุด
กาน้ าชา เพ่ือสร้างสรรค์โครงงานชุดภาชนะ เพ่ือออกแบบชิ้นงาน 2 มิติ ก าหนดขนาดและเขียนแบบ ขึ้นรูป
ชิ้นงานส าเร็จพร้อมการน าเสนอผลงาน โครงงานปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยแป้นหมุน 
 
507313 สัมมนาวิจัยเซรามิกส ์ 2(2-0-4) 
 (Ceramics Seminar Research) 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยทางเซรามิกส์ที่สนใจ การเขียนปริทัศน์วรรณกรรมในงานวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย กระบวนการวิจัยทางเซรมิกส์ จัดสัมมนาวิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ย วชาญทางการ
วิจัยด้านเซรามิกส์ รวมถึงการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ทางด้าน         เซรามิกส์ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมน าเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงานทาง            เซรามิกส์ บทที่ 1-3 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการทดลองท าด้วยตนเองในโครงงานเซรามิกส์ 
 
507314 นวัตกรรมการออกแบบเซรามิกส์ 3(0-6-3) 
 (Innovation Ceramics Design) 

ปฏิบัติการออกแบบเซรามิกส์ในเชิงอุตสาหกรรม ที่เก่ียวกับปัญหาทางด้านความคิดและปฏิบัติ โดยการค
นควาทดลอง ทั้งทางดานความคิด รูปแบบ เทคนิคและวัสดุ เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑ์และก าหนดเปนโครงการสวน
บุคคล 

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

ฝึกปฏิบัติการทักษะการสร้างต้นแบบ การท าพิมพ์แบบใช้แรงอัด (Pressure Mold) ตลอดจนฝึกทักษะ
การผสมเนื้อดินปั้นส าหรับการข้ึนรูปด้วยเครื่องแรงอัด (Ram pressing) 
 
 
 
 
 



 

507420 โครงงานเซรามิกส์ 5(3-4-8) 
 (Ceramics Project) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507313 สัมมนาวิจัยเซรามิกส์ 

การฝึกปฏิบัติการโครงงานทางด้านเซรามิกส์ตามหัวข้อที่สนใจ โดยให้ทดลองและฝึกปฏิบัติการใน
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ ตั้งแต่ การหาหัวข้อโครงงาน การพัฒนาหัวข้อโครงงาน การออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การเคลือบ การตกแต่ง และการเผา ให้
สอดคล้องกับสภาวะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบันที่จะสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พร้อมทั้งเผยแพร่และน าเสนอโครงงานเซรามิกส์ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างกระบวนการ
ท าโครงงานเซรามิกส ์
 

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
507320 เซรามิกส์พื้นบ้านและงานก่อสร้าง 3(1-4-4) 
 (Ceramics and Construction) 

ปฏิบัติการค้นคว้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท้องถิ่นและงานก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพ่ิมหรือมีคุณค่า          ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ 

 
507321 วัสดุศาสตร์ส าหรับเซรามิกส์ 2(2-0-4) 
 (Material Science for Ceramics) 

ศึกษาโครงสร้างอะตอมและผลึก เฟสไดอะแกรม สมบัติและการทดสอบของวัสดุโลหะกลุ่มเหล็ก วัสดุ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุโพลิเมอร์ วัสดุเซรามิกส์และแก้ว วัสดุซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ วั สดุทนไฟและวัสดุ  
ขัดถู วัสดุเซรามิกส์ในงานก่อสร้าง รวมถึงกรรมวิธีการผลิตและการน าไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

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

การออกแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ด้วยวัสดุและกระบวนการทางเซรามิกส์ ให้เกิดเอกลักษณ์
เพ่ือการค้า ธุรกิจ วิสหกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเซรามิกส์ การจัดแสดง
นิทรรศการ การจัดร้านและแสดงผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย เช่น ของที่ระลึก ฯลฯ อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
 
507323 พะมอน 3(1-4-4) 
 (Pamon) 

ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยพะมอน การขูดแต่งลวดลาย การใช้เครื่องมือ การสร้างสรรค์รูปทรง
เครื่องปั้นดินเผาด้วยพะมอน 
 
 
 
 



 

507324 วัสดุเซรามิกส์สมัยใหม่ 2(2-0-4) 
 (Advanced Material Ceramics) 

ศึกษาวัตถุดิบ โครงสร้าง เฟสและเฟสไดอะแกรมของเซรามิกส์สมัยใหม่ สมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุเซรา
มิกส์สมัยใหม่ เช่น สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน และการกัดกร่อน 
เป็นต้น รวมถึงการประยุกตืใช้งานผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เช่น วัสดุนาโนเซรามิกส์ เซลล์แบตเตอรี่และเชื้อเพลิง วัสดุ
ประกอบเซรามิกส์หรือวัสดุคอมพอสิทเซรามิกส์ ตัวเร่งปฏิกิริยา เซรามิกส์ วัสดุเซรามิกส์ชีวภาพ และวัสดุเซรา
มิกส์ด้านยานยนต์และอากาศยาน เป็นต้น 

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

ความส าคัญ สมบัติ วัตถุดิบของแก้วและโลหะเคลือบ ประโยชน์เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคและ
กรรมวิธีการผลิตแก้ว และโลหะเคลือบ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต การประยุกต์ใช้ และสมบัติของแก้ว
ชนิดต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบกับสมบัติและศึกษาเก่ียวกับการตกผลึกของแก้ว 

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

วัตถุดิบชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู สมบัติประโยชน์ตลอดจน กรรมวิธีการผลิต
และการน าไปใช้ 
 
507327 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Basic Introduction to Geology) 

แหล่งก าเนิดของดิน หิน แร่ ในทางธรณีวิทยา ส่วนประกอบทางเคมี ทางกายภาพ และส่วนประกอบ
ทางแร่ชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบเมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิสูง ตลอดจนการศึกษา
โครงสร้างของซิลิเกต 

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

สมดุลวิวิทธพันธ์ในระบบอินทรีย์ ระบบหนึ่ง สอง และสามองค์ประกอบ สารละลายของแข็ง การแทนที่
ของไอออนในสภาวะรูปร่างเหมือนกันเส้นแอลคีเมต สมดุล อุปเสถียรเส้นทางการตกผลึกในทางเซรามิกส์ 

 

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
507430 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส์ 1(0-45-0) 
 (Pre-Professional Experience in Ceramics) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในด้านการ
รับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
 
 

 



 

507431 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเซรามิกส ์ 5(0-450-0) 
 (Professional Experience in Ceramics) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 507430 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เซรามิกส์ 
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนโดยบูรณาการ ความรู้ที่ได้

จากในหลักสูตรการศึกษา  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

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

การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนโดยบูรณาการความรู้ที่ได้
จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร 
จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และน าเสนอโครงการตามค าแนะน า
ของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



 

บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

กระดาษบันทึกข้อความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 
 


