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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
Bachelor of Science Program in Ceramic Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส) B.Sc. (Ceramic Technology)

(หลหักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

พัฒนานักเทคโนโลยีเซรามิกสท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ ยึดม่ันปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีเซรามิกสใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและมีความใฝรูในวิชาชีพ
2. มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในวิชาชีพดานเทคโนโลยีเซรามิกส
3. มีความสามารถในการศึกษาคนควา วิจัย พัฒนา และสรางสรรคงานดานเซรามิกสท่ีมีคุณภาพ
4. มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรท่ีเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม
5. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระในดานท่ีเก่ียวของกับเซรามิกส

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

3(3–0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2000114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
General Physics 1

3(2-2)

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

4111101 หลักสถิติ
Principle of Statistics

3(3-0)

5503103 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business

3(3-0)

5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต
5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน

Leadership and Team Development
3(3-0)

5514310 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส
Ceramic Industrial Entrepreneurship

3(3-0)

5524905 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
Scientific Research Methodology

3(2-2)

5524908 การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
Environmental Management of Factory

3(3-0)

5542106 ภาษาอังกฤษในงานเซรามิกส
English for Ceramics

3(3-0)
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ขอกําหนดเฉพาะ
5511201 การเขียนแบบเทคนิค

Technical Drawing
3(2-2)

5541103 การวาดเสน
Drawing

3(2-2)

วิชาปรับพื้นฐาน ผูเรียนจะตองเรียนและสอบใหไดระดับคาคะแนน P โดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้หากผูเรียนผานเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด สามารถยกเวน
รายวิชาได

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 36 หนวยกิต

5521101 เซรามิกสเบื้องตน
Introduction to Ceramics

3(2-2)

5521203 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
Ceramic Product Designs

3(2-2)

5521402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1
Ceramic Kilns and Firing 1

3(2-2)

5521403 เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส
Ceramic Tools and Equipment

3(2-2)

5521501 วัตถุดิบเซรามิกส
Ceramic Raw Materials

3(2-2)

5521503 การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส
Testing and Analysis for Ceramics

3(2-2)

5522302 การทําพิมพและการหลอ 1
Mold Making and Casting 1

3(2-2)

5522306 การข้ึนรูปดวยใบมีด
Jigger Methods

3(2-2)

5522501 น้ําเคลือบ 1
Glazes 1

3(2-2)

5522604 การข้ึนรูปโดยอาศัยความเหนียว
Plastic Forming

3(2-2)

5524505 เนื้อเซรามิกส 1
Ceramic Bodies 1

3(2-2)

5524902 การศึกษาสวนบุคคล
Individual Study

3(2-2)

2.3.2) วิชาเลือก 21 หนวยกิต
3541101 หลักการตลาด

Principle of Marketing
3(3-0)

5511202 ไฟฟาเบื้องตน
Basic Electricity

3(2-2)
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5511213 ทฤษฎีการออกแบบ
Theory of Design

3(2-2)

5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

3(3-0)

5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
Financial Management in Industry

3(3-0)

5522307 การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส
Ceramic Product Decoration

3(2-2)

5522309 การประดิษฐเซรามิกสสําหรับของท่ีระลึกและเครื่องประดับ
Ceramic Craft for Souvenir and Ornament

3(2-2)

5522505 สีสําเร็จรูปในงานเซรามิกส
Ceramic Stains

3(2-2)

5522601 ประติมากรรมเซรามิกส
Ceramic Sculptures

3(2-2)

5523306 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสดวยคอมพิวเตอร
Computer Designs for Ceramic Products

3(2-2)

5523401 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2
Ceramic Kilns and Firing 2

3(2-2)

5524301 การทําพิมพและการหลอ 2
Mold Making and Casting 2

3(2-2)

5524502 น้ําเคลือบ 2
Glazes 2

3(2-2)

5524504 ผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยี
Ceramic Products and Technology

3(2-2)

5524506 เนื้อเซรามิกส 2
Ceramic Bodies 2

3(2-2)

5524907 การควบคุมและการจัดการคุณภาพในงานเซรามิกส
Quality Control and Management in Ceramics

3(3-0)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5523801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

Preparation for Professional Internship
2(90)

หรือ
5523802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation for Co-operative Education
1(45)

5524802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Internship

5(450)

หรือ
5524803 สหกิจศึกษา

Co-operative Education
6(540)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตอง และเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษาการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควา ทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก หรือ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2000114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษยดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ภารนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะ ท่ีนําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน ระดับประเทศ
และระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมี และผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบ
องครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิด เพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม
สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตางๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลการพัฒนาอยางยั่งยืน
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4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
General Physics 1

3(2-2)

การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะตางๆ โม
เมนตัมและกฎการเคลื่อนท่ี แรง และผลของแรงงาน กําลังและพลังงาน การเคลื่อนท่ี ฮารมอนิก การ
เคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยจัดให มีการสาธิต
และการทดลองตามความเหมาะสม

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธีแยก
โดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟ ระบบเปด ระบบปด ปริมาณ
สารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลายอะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยา
เคมี องคประกอบท่ีมีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติของแกส ความสัมพันธ
ระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การแพรของแกส

4111101 หลักสถิติ
Principle of Statistics

3(3-0)

ความหมายของสถิติ ขอบเชตและประโยชนของสถิติ สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน ข้ันตอน   ใน
การใชสถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบ
บททวินาม แบบปวซองและแบบปกติ โมเมนต การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคา
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบ
ประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละวิชาเอก

5503103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
English for Industrial Business

3(3-0)

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมในดานการพูด การฟง การอาน และ
การเขียน สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในสํานักงานในกระบวนการทํางานในธุรกิจอุตสาหกรรม จน
สามารถเขาใจ อธิบายตลอดจนสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได

5503104 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

พัฒนาการอาน การเขียน การฟงและการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในเทคโนโลยีสาขาตางๆ ศัพท
ทางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางานท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสาขาตางๆ

5504204 ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development

3(3-0)

แนวคิดเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา ความหมาย ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา รูปแบบ และคุณสมบัติ
ของผูนํา ภาวะผูนําในการบริหารงานอุตสาหกรรม การสรางทีมงาน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ
ทํางานเปนทีม องคประกอบและเทคนิคการสรางทีมงาน
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5514310 การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส
Ceramic Industrial Entrepreneurship

3(3-0)

ความรูเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวน การพัฒนา สู
การเปนผูประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาด
กลางขนาดยอม ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิต
การตลาด การลงทุน การวาจาง การเหมาชวง การบริหารคาตอบแทน การศึกษากฎหมายการประกอบ
ธุรกิจเซรามิกสขนาดตางๆ หลักการบริหาร นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม การเสริมสรางการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ รวมท้ังกรณีศึกษา จากธุรกิจเซรามิกส
และธุรกิจตางๆ

5524905 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
Scientific Research Methodology

3(2-2)

ระบบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร ความรูพ้ืนฐาน ความสําคัญ  วัตถุประสงคของการวิจัย การ
ออกแบบและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร เครื่องมือและอุปกรณการวิจัย การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลจากสูตรเทคนิคเฉพาะในงานเซรามิกส การสรุปผลงานวิจัย ตลอดจนรูปแบบ และการ
นําเสนอการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงวิทยาศาสตร

5524908 การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
Environmental Management of Factory

3(3-0)

กฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับสารพิษและมลพิษในอุตสาหกรรมเซรามิกส วิธีการกําจัด
มลพิษในกระบวนการผลิต  ความรู เข า ใจ เ ก่ียว กับ เทคโนโลยีสะอาด การผลิต ท่ีลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซด คารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint) การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอย
ออกมาจากผลิตภัณฑแตละหนวยตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การขนสง การประกอบ
ชิ้นสวน การใชงาน จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑหลังใชงาน

5542106 ภาษาอังกฤษในงานเซรามิกส
English for Ceramics

3(3-0)

การอาน การเขียน การฟง และการพูด จากตํารา เอกสารดานอุตสาหกรรม เรียนรู
ศัพทเทคนิคตางๆ ทางเซรามิกส การอานขอความตีความอานบทความและอธิบายเชิงวิชาการเนนการใช
ภาษาเพ่ือสื่อสาร การบรรยายและการนําเสนอผลงานทางเซรามิกส
5511201 การเขียนแบบเทคนิค

Technical Drawing
3(2-2)

ทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากลของการเขียนแบบ ฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบ ชิ้นสวนตางๆ และการเขียนแบบเพ่ือการผลิต
5541103 การวาดเสน

Drawing
3(2-2)

5521101 เซรามิกสเบ้ืองตน
Introduction to Ceramics

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของผลิตภัณฑเซรามิกส ประวัติและวิวัฒนาการ ของ
เซรามิกส การจําแนกประเภทผลิตภัณฑเซรามิกส และกระบวนการผลิตทางเซรามิกส ฝกปฏิบัติใหเกิด
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ทักษะพ้ืนฐานในกระบวนผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส

5521203 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
Ceramic Product Designs

3(2-2)

ความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส หลักการออกแบบเบื้องตน และการ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรมท้ังดานรูปทรงองคประกอบ โครงสรางและการตกแตงใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส

5521402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1
Ceramic Kilns and Firing 1

3(2-2)

ความสําคัญและวิวัฒนาการของเตาเผาเซรามิกส เตาเผาโบราณ การจําแนกชนิดของเตาเผา
เซรามิกส สวนประกอบ อุปกรณเตาและการบํารุงรักษาเตาเผาเซรามิกสหลักการเผาผลิตภัณฑเซรามิกส
เทคนิคควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศการเผา ฝกปฏิบัติการบรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผา การควบคุมการเผา
การซอมบํารุงรักษาอุปกรณเตาเผา

5521403 เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส
Ceramic Tools and Equipment

3(2-2)

สมบัติ สวนประกอบ การใชงาน การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐานท่ีใช
ในกระบวนการผลิตทางเซรามิกสในข้ันตอนตางๆ เครื่องอัดดิน เครื่องรีดดิน เครื่องกวนน้ําดิน เครื่องบดดิน
เครื่องบดเคลือบ เครื่องแยกขนาด ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีใชสําหรับงานเซรามิกสชั้นสูงเครื่อง
อิเล็กตรอนแบบสองกราด เครื่องวิเคราะหโครงสรางของสารประกอบ เครื่องวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
เครื่องอิเล็กตรอนแบบสองผาน ฝกปฏิบัติการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ

5521501 วัตถุดิบเซรามิกส
Ceramic Raw Materials

3(2-2)

แหลงกําเนิดดิน หิน แร ทางธรณีวิทยา สมบัติของดิน หิน แร และวัสดุชนิดตางๆ ท่ีใชใน
อุตสาหกรรมเซรามิกส การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบเซรามิกส  เม่ือผานความรอนท่ี
อุณหภูมิสูง กระบวนการผลิตวัตถุดิบตลอดจนการนํามาใชในอุตสาหกรรมเซรามิกส ฝกปฏิบัติการทดสอบ
สมบัติของวตัถุดิบแตละชนิด

5521503 การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส
Testing and Analysis for Ceramics

3(2-2)

หลักการ ทฤษฏี และวิธีทดสอบสมบัติทางเซรามิกสตามมาตรฐาน การทดสอบหาความชื้น
ความละเอียด การหดตัว การดูดซึมน้ํา ความแข็งแรง ความหนืด การไหลตัว และสมบัติตางท่ีจําเปนในการ
ผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส ฝกปฏิบัติการทดสอบตามหลักทฤษฎี

5522302 การทําพิมพและการหลอ 1
Mold Making and Casting 1

3(2-2)

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชในการทําแบบพิมพปลาสเตอร (Plaster Mold) ชนิดตางๆ
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หลักการทําพิมพ ข้ันตอนการทําพิมพ การคํานวณสัดสวนน้ําและปูนปลาสเตอร (Water Plaster Ratio) ท่ี
เหมาะสมกับการทําพิมพชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางตนแบบ (Model) แบบพิมพใชงาน (Working
Mold) ตลอดจนการหลอแบบดวยน้ําดิน (Slip Casting) และการตกแตง (Finishing) ผลิตภัณฑดิบ

5522306 การข้ึนรูปดวยใบมีด
Jigger Methods

3(2-2)

รูปแบบและโครงสรางของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมตอการข้ึนรูปดวยใบมีด การข้ึนรูปดวยใบมีด
แบบภายใน (Jollying) การข้ึนรูปดวยใบมีดแบบภายนอก (Jiggering) เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ท่ีใชใน
การข้ึนรูป การใชและบํารุงรักษา หลักการออกแบบใบมีดชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางตนแบบ (Model)
การสรางแมแบบ (Block Mold) แบบพิมพถาย (Case Mold) และแบบพิมพใชงาน (Working Mold) การ
ทําใบมีด และการข้ึนรูปดวยใบมีด

5522501 น้ําเคลือบ 1
Glazes 1

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ ประวัติวิวัฒนาการของน้ําเคลือบ การจําแนกชนิดของน้ําเคลือบ
ทฤษฎีการเกิดเคลือบ สมบัติและประโยชนของวัตถุดิบชนิดตางๆ ท่ีใชทําน้ําเคลือบ การคํานวณน้ําเคลือบ
ดวยวิธีตางๆ พ้ืนฐานการเตรียมเคลือบ การชุบน้ําเคลือบ การตรวจสอบสมบัติของเคลือบหลังการเผา
ตําหนิของเคลือบ การแกปญหาท่ีเก่ียวกับน้ําเคลือบเบื้องตน ฝกปฏิบัติการคํานวณน้ําเคลือบ การเตรียม
เคลือบ ทดลองและวเิคราะหสมบัติหลังเผาของเคลือบอยางงาย

5522604 การข้ึนรูปโดยอาศัยความเหนียว
Plastic Forming

3(2-2)

หลักการเตรียมดิน เพ่ือใหสามารถนําไปใชข้ึนรูปดวยเทคนิคตางๆ การข้ึนรูปดวยวิธีบีบดิน วิธี
แผน วิธีขดใหเปนรูปทรงตางๆ เปนภาชนะรูปสัตว งานประดิษฐกระเบื้อง การข้ึนรูปภาชนะและผลิตภัณฑ
ตางๆ ดวยแปนหมุน ฝกปฏิบัติการข้ึนรูปดวยวิธีตางๆ

5524505 เนื้อเซรามิกส 1
Ceramic Bodies 1

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการของเนื้อเซรามิกส การจําแนกชนิดและสมบัติของเนื้อ
เซรามิกสประเภทตางๆ ตลอดจนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการเตรียมเนื้อ
เซรามิกส วิธีการทดสอบสมบัติของเนื้อเซรามิกสกอนเผาและหลังเผา ฝกปฏิบัติการเตรียมเนื้อเซรามิกส
การทดสอบสมบัติเนื้อเซรามิกสกอนเผาและหลังเผา ตลอดจนการวิเคราะหผล

5524902 การศึกษาสวนบุคคล
Individual Study

3(2-2)

คนควา เก่ียวกับงานเซรามิกสท่ีนาสนใจ ใหปฏิบัติการทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ
เพ่ือใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีศึกษาคนควา ฝกทดลองปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม
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3541101 หลกัการตลาด
Principle of Marketing

3(3-0)

ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบการตลาด
และตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การแบงสวน
ตลาด สวนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคม จริยธรรม
ทางการตลาด รวมท้ังประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวในการดําเนินการดานการตลาด

5511202 ไฟฟาเบ้ืองตน
Basic Electricity

3(2-2)

ความหมายของไฟฟา ธรรมชาติของไฟฟา แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง
วงจรไฟฟาอยางงาย เครื่องมือวัดไฟฟาชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวัด การตอสายการเชื่อม
อุปกรณในงานไฟฟา

5511213 ทฤษฎีการออกแบบ
Theory of Design

3(2-2)

ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนของการออกแบบ การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบ โดย
คํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐานการออกแบบโดยศึกษาจากธรรมชาติและองคประกอบพ้ืนฐาน จุด เสน รูปราง สี
แสง เงา ประโยชนใชสอย ความสวยงาม ขนาดสัดสวนท่ีเหมาะสมในการใชงาน ความสะดวกสบาย การใช
วัสดุ และการสื่อความหมาย ฝกปฏิบัติงานออกแบบตามทฤษฎีในลักษณะ 2 และ 3 มิติ และใหมีความ
สุนทรียทางทัศนศิลป

5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

3(3-0)

หลักการข้ันพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการ
เพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุใหเหลือนอยท่ีสุด การออกแบบอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ในขณะปฏิบัติงาน การจัดหนวยงานเพ่ือบริหารงาน ดาน
การวางแผนเพ่ือความปลอดภยั

5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
Financial Management in Industry

3(3-0)

แนวคิดทางการเงิน วัตถุประสงคและหนาท่ีของการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และ
จุดคุมทุนในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิน การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เทคนิค
และวิธีการตัดสินใจลงทุน  ยุทธวิธีในการจัดโครงสรางทางการเงิน นโยบายเงินปนผล การรวมกิจการ  การ
ฟนฟูและเลิกกิจการ

5522307 การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส
Ceramic Product Decoration

3(2-2)

หลักการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีตางๆ ฝกปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑ เซรา
มิกสโดยวิธี เคลือบดวยสลิปสี การแกะลาย การขูดขีดลาย การตกแตงดวยรูปลอก (Sticker) การประทับ
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ลาย การตกแตง โดยการใชข้ีผึ้ง การฝงลายเบื้องตน การตกแตงดวยสีใตเคลือบและสีบนเคลือบ รวมถึงการ
แกปญหาหรือตําหนิ ท่ีเกิดจากการตกแตงผลิตภัณฑจากวิธีการตางๆ ได

5522309 การประดิษฐเซรามิกสสําหรับของท่ีระลึกและเครื่องประดับ
Ceramic Craft for Souvenir and Ornament

3(2-2)

หลักการออกแบบและเทคนิคในการประดิษฐเซรามิกสประเภทของท่ีระลึก เครื่องประดับ
ของชํารวย และผลิตภัณฑสรางสรรคอ่ืนๆ ท่ีทําจากวัสดุเซรามิกส ฝกปฏิบัติออกแบบและประดิษฐ
ผลิตภัณฑเซรามิกสของท่ีระลึก เครื่องประดับ ของชํารวย และผลิตภัณฑสรางสรรคอ่ืนๆ

5522505 สีสําเร็จรูปในงานเซรามิกส
Ceramic Stains

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของสีสําเร็จรูป วัตถุดิบ เครื่องมือและ
อุปกรณในกระบวนการเตรียมสีสําเร็จรูปเพ่ือใชในงานทําสีบนเคลือบ สีใตเคลือบและสีในเคลือบ
การเลือกใชสีสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับเคลือบ ฝกปฏิบัติการทดลองเตรียมสีสําเร็จรูปสีตางๆ รวมถึงการ
ทดสอบและวิเคราะหผล

5522601 ประติมากรรมเซรามิกส
Ceramic Sculptures

3(2-2)

ทฤษฎี หลักการ เทคนิค ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม ชนิดนูนต่ํา  นูนสูง  และ
ลอยตัว ฝกปฏิบัติตามแนวคิดสรางสรรคดวยวัสดุและกระบวนการทางเซรามิกส

5523306 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสดวยคอมพิวเตอร
Computer Designs for Ceramic Products

3(2-2)

การใชงานคําสั่งตางๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรการออกแบบงานเซรามิกสแบบ 3 มิติ
การสรางผลงานเพ่ือการนําเสนอ (Presentation) ศึกษาการสรางงานเขียนแบบ 2 มิติจากงาน 3 มิติ
การสรางงานภาพ 3 มิติหลายชิ้นสวน (Assembly) ฝกปฏิบัติการเขียนแบบงานเซรามิกสแบบ 2 มิติ
และแบบ 3 มิติ

5523401 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2
Ceramic Kilns and Firing 2

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : 5521402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1
การจําแนกชนิดของเตาเผา ลักษณะโครงสราง ผลดีและผลเสียของเตาเผาชนิดตางๆ  วิธี

เลือกใชเตาเผา อุปกรณท่ีใชกับเตาเผา และการควบคุมเตาเผา ฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียน
แบบเตาเผาประเภทตางๆ พรอมการทดลองสรางเตาเผา

5524301 การทําพิมพและการหลอ 2
Mold Making and Casting 2

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : 5522302 การทําพิมพและการหลอ 1
หลักการ ทฤษฎี เทคนิค เก่ียวกับการสรางตนแบบ (Model) แมแบบ (Master Mold)

แบบพิมพถาย (Case Mold) และแบบพิมพใชงาน (Working Mold) ท่ีใชในระบบอุตสาหกรรมท้ังชนิด
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หลอกลวง (Drain Casting) และชนิดหลอตัน (Solid Casting) ตลอดจนการเตรียมน้ําดินสําหรับการ
หลอผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการทําแบบพิมพและการหลอ

5524502 น้ําเคลือบ 2
Glazes 2

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : 5522501 น้ําเคลือบ 1
การคํานวณเคลอืบโดยวิธีใชผลวิเคราะหทางเคมี วิธีการเตรียมเคลือบอยางมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการเคลือบ และการแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเทคนิคการเผาเคลือบชนิด
ตางๆ ฝกปฏิบัติการคํานวณ เตรียมเคลือบ และฝกวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเกิดกับเคลือบ

5524504 ผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยี
Ceramic Products and Technology

3(2-2)

ความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
ท่ีใชในการผลิตโลหะเคลือบ แกว ซีเมนต ปูนปลาสเตอร วัสดุขัดถู วัสดุกรอง วัสดุทนไฟ เซรามิกส
สมัยใหม ฝกปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกสตามความเหมาะสม

5524506 เนื้อเซรามิกส 2
Ceramic Bodies 2

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : 5524505 เนื้อเซรามิกส 1
หลักการ ทฤษฎีการเตรียมเนื้อเซรามิกสชั้นสูง ทดสอบสมบัติเนื้อเซรามิกส ดวยวิธีตางๆ

ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเซรามิกสท่ีใชในการข้ึนรูปดวยกรรมวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาวะการใชงานของ
เนื้อเซรามิกสแบบผง น้ําดินหลอและเนื้อเซรามิกสท่ีมีความเหนียว ฝกปฏิบัติการทําเนื้อเซรามิกสตาม
ความเหมาะสม

5524907 การควบคุมและการจัดการคุณภาพในงานเซรามิกส
Quality Control and Management in Ceramic

3(3-0)

ประวัติเบื้องตน คําจํากัดความและความหมาย ระบบการบริหารคุณภาพตางๆ ศึกษา
หลักการในการควบคุมคุณภาพ หลักสถิติเบื้องตนท่ีใชในการควบคุมคุณภาพ เทคนิคเครื่องมือท่ีใชใน
การควบคุมคุณภาพ และการจัดใหกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
เซรามิกส

5523801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Internship

2(90)

การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับงานในวิชาชีพเซรามิกส

5523802 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education

1(45)

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู
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พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฎิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน

5524802 การฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Internship

5(450)

วิชาบังคับกอน : 5523801 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ
คนควาวิจัยงานดานเซรามิกส  โดยการฝกปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเซรามิกสหรือหนวยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในงานท่ัวไป การผลิต การบริการการตลาด และอ่ืนๆ ตามระบบ
อุตสาหกรรม  และศึกษาคนควาทดลองวิจัยงานเซรามิกสโดยตรง

5524803 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(540)

วิชาบังคับกอน : 5523802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาในเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว ในสถาน

ประกอบการครบเวลาตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยมีระบบอาจารยนิเทศ เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตอง
จัดทํารายงานเชิงวิชาการและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําการประเมินผลใหผานโดยวัดจากผล
ประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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