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1. กลุมวิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบ
แกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร ไฟฟาสถิ ตและไฟฟา กระแส แมเ หล็ก และแมเ หล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102

ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0)
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อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
CHEM 1102

ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร

BIO

1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนือ้ เยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
ระบบ
ประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของ
สัตว นิเวศวิทยา
BIO

1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยา
1(0-3)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม
การจําแนก
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย
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2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CER 1101 เซรามิกเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Ceramics
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเซรามิก ประเภทและ
กระบวนการผลิต เนนใหเห็นวิวัฒนาการของเซรามิก จนถึงยุคปจจุบัน

CER 1401

เครื่องมือและอุปกรณเซรามิก 1
3(2-2)
Tools and Machines Equipment 1
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานการผลิตเซรามิก และมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาและออกแบบดัดแปลง สรางเครื่องมืออยางงายๆ ประหยัดและนํามาใช
ประโยชนได

CER 1402

เตาเผาและการเผาเซรามิก 1
3(2-2)
Kiln and Firing 1
ศึกษาใหมี่ความรูเรื่องเตาที่ใชในการเผาผลิตภัณฑเซรามิกชนิดตางๆ การใชเตา
และการเผาผลิตภัณฑ และการศึกษาเรื่องทั่วไปเกีย่ วกับการเผาผลิตภัณฑ ตลอดจนการใชและ
การบํารุงรักษา
CER 1501

วัสดุเซรามิก
3(3-0)
Ceramics Raw Materials
ศึกษาวัตถุดิบตางๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิก แหลงกําเนิด กระบวนการผลิต
ตลอดจนการนํามาใชในงานผลิตทางเซรามิกในงานทั่วๆ ไป

CER 1502

การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิก 1

2(1-2)
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Ceramics Testing and Analysis 1
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะหเซรามิกในหองปฏิบัติการตาม
ระเบียบมาตรฐานสากลในเรื่อง ความหนาแนน ความหนืด ความถวงจําเพาะ การหดตัว ความ
ละเอียด การกระจายตัวของอนุภาคความแข็งและความแข็งแรง
CER 2501

น้ําเคลือบ 1
3(2-2)
Glazes 1
ศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับน้ําเคลือบ วิวัฒนาการของการเคลือบ การเกิดเคลือบ
วัตถุดิบในการทําเคลือบ และการเตรียมเคลือบ

CER 2502

วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู
3(2-2)
Refractories and Abrasive
ศึกษาเกีย่ วกับวัตถุดิบชนิดตางๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและสิ่งขัดถู สมบัติ
ประโยชน ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตและการนําไปใช

CER 2503

ซีเมนตและปูนปลาสเตอร
3(2-2)
Cements and Plaster
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ ประโยชน เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจน
กระบวนการผลิต ศึกษาประวัติความเปนมาของปูนซีเมนต องคประกอบทางเคมี ปฏิกิริยาการ
แข็งตัว กระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และวิธีการวิจยั
CER 2504

แกวและโลหะเคลือบ
3(2-2)
Glass and Enamel
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ ประโยชน เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งเทคนิค
และกรรมวิธีการผลิตแกวและโลหะเคลือบ
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนา การผลิตการประยุกตใช และสมบัติของแกวชนิดตางๆ
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบกับสมบัติ และศึกษาเกี่ยวกับการตกผลึก ของแกว
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CER 4505

เนื้อเซรามิก 1
3(2-2)
Ceramics Bodies 1
ศึกษาและวิจยั วัตถุดิบชนิดตางๆ ที่นํามาใชทาํ เนื้อดินปน (Bodies) ผลิตภัณฑเซรามิกป
ระเภทตางๆ ทางดานคุณสมบัติ กรรมวิธีการเตรียมเนื้อดินที่ปน และกรรมวิธีการผลิต
เลือก
PHYS 4202 ฟสิกสและเทคโนโลยีระดับนาโน
3(3-0)
(Nano Physics and Technology)
มโนทัศนของฟสิกสและวิทยาศาสตรระดับนาโน การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ
ทางกายภาพระดับแมคโคร ระดับเมโซ และระดับนาโน ที่พิจารณาจากระบบ ควอนตัมในจุดนาโน
ลวดนาโน และฟลมนาโน การออกแบบสรางระบบและอุปกรณโดยใชเทคโนโลยีระดับนาโน
PHYS 4406 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
3(3-0)
(X-Ray Crystallography)
รังสีเอกซในธรรมชาติ และที่ประดิษฐขึ้น พลังงงานของรังสีเอกซ การดูดกลืนรังสี
เอกซ หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ กฎของแบรกก วิธีการฝุนผง และการประยุกต ดัชนีมิลเลอร
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของรังสีเอกซ แลตทิซตรงและผกผัน
CHEM 2301

เคมีอนินทรีย 1
3(3-0)
Inorganic Chemistry 1
ของแข็ง
โครงสรางของของแข็ง
สมบัติและทฤษฎีการเกิดพันธะใน
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต โลหะ ตัวนํา สารกึ่งตัวนําและฉนวน สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบของธาตุหมู IA-VIIIA โลหะผสม เคมีของสาร อนินทรียในตัวทําละลายที่
เปนน้ําและตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา
CHEM 2601

เคมีวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Chemistry
เทคนิคเบื้องตนในการวิเคราะห การวางแผนการทดลอง และการเก็บตัวอยาง
การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหโดยวิธีแกรวิโนเมท
ริก และวิเคราะหโดยวิธีไทเทรต
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ESC 2101

ธรณีวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ประวัตกิ ารกําเนิดโลก การกําเนิด
และการเปลี่ยนแปลงของแร หินและดิน รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบ
ทั่วไปและทางเคมีของโลก เชื้อเพลิงธรรมชาติ
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MATH 1402

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1401 แคลคูลัส1 3(3-0)
เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้ว ภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปร
เสริม เทคนิคการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธการประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑ โลปตาล ลําดับและอนุกรม
อนุกรมกําลัง

GIT

3101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Computer
ศึกษาการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอมูล การ
นําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ
Internet
มาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่
เกี่ยวของ
GIT

3102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
English for industrial Work
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนา
และฝกฝนทักษะดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวของ งาน
อุตสาหกรรม เชน การอานบทความ ดานเทคนิค บันทึกขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ
เครื่องจักร ผลิตภัณฑ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้น ๆ บรรยาย และนําเสนอ
IA

1201

การเขียนแบบเทคนิค
2(1-2)
Technical Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเขี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ
ปฏิบัติการขางตนในการเขียนแบบจนถึงเขียนแบบชิน้ สวนตาง ๆ และการเขียน
แบบเพื่อการผลิต

50
IA

1212

เรขศิลปเบื้องตน
2(1-2)
Basic Graphics Art
ศึกษาและฝกหัดปฏิบัติการเขียนแบบโดยการสรางในลักษณะ 2 มิติ และการ
ตอเนื่องของการเขียนแบบโดยเริ่มตนจากรูปผังและรูปดานตาง ๆ การเขียนภาพ 3 มิติ และทฤษฎี
การตกกระทบของแสงและเงา
IA

1213

IA

1217

PD

1103

ทฤษฏีการออกแบบ
2(1-2)
Theory of Design
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองคประกอบพื้นฐาน เชน
จุด เสน รูปราง รูปทรง สี แสง เงา รวมทั้งฝกหัดปฏิบัติงานออกแบบตามทฤษฎีในลักษณะ 2 และ 3
มิติ และใหมีความสุนทรียทางทัศนศิลป
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบ
2(1-2)
Computer Graphics
ศึกษาการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิติและ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบ เขียน
แบบ เชิงอุตสาหกรรม เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การเขียนภาพไอโซ
เมตริก ออบบลิด การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ฯลฯ ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยใน
การออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ
วาดเสน 1
2(1-2)
Drawing 1
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาพลายเส น ภาพเหมื อ นจริ ง จากสิ่ ง ที่ มี อ ยู ใ น
ธรรมชาติ เช น ทิ ว ทั ศ น คน สั ต ว ฯลฯ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เช น หุ น ปู น ป น สิ่ ง ก อ สร า ง
สถาปตยกรรมตาง ๆ ใหไดสัดสวน แสง และเงา และองคประกอบของศิลปะที่ถูกตองมีความ
เหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพ การใชดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยอง ชารโคล ฯลฯ
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MCH 2702

เทอรโมไดนามิกส
3(3-0)
Thermodynamics
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความดั น ปริ ม าตร และอุ ณ หภู มิ ปริ ม าณความร อ น
พลังงานภายใจ พลังงานศักย พลังงานจลน เอนทาลป เอนโทรป กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สอง
ของอุณหพลศาสตร วัฏจักรตาง ๆ
CER 1102

พื้นฐานงานเครื่องปนดินเผาเบื้องตน
2(1-2)
Fundament to Ceramics
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเครื่องปนดินเผา วัตถุดิบ (Raw
Materials) และคุณสมบัติ
แหลงกําเนิดของวัตถุดบิ
กรรมวิธีผลิตเครื่องปนดินเผา ใหมี
ประสบการณและทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดว ยกรรมวิธีตางๆ (Hard Forming)
CER 1103

หลักการออกแบบเครื่องปน ดินเผาทั่วไป
2(1-2)
Principle to Ceramic Design 1
ประวัติความเปนมาของเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ
การเก็บรักษา กระบวนการผลิต หลักการออกแบบ รูปทรงวัตถุดิบ เคมีภณ
ั ฑที่ใชการเตรียม
งานและการปฏิบัติการขึ้นรูปดวยกรรมวิธตี างๆ

CER 1201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก 1
3(2-2)
Ceramic Design 1
ศึกษาใหความรูความเขาใจในหลักการของการออกแบบเบื้องตน การออกแบบ
ในระบบอุตสาหกรรม ใหปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกทั้งทางดานโครงสรางทั่วไป และ
การตกแตง
CER 1202

การออกแบบโดยการทดลอง
2(1-2)
Experimental Design
ศึกษาและฝกฝนการออกแบบสรางผลงานในลักษณะสามมิติ โดยการทดลอง
สรางผลงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรืออาศัยแนวทางจากรูปทรงธรรมชาติ
และ
รูปทรงที่ไดจากการประดิษฐ โดยใหมีความสัมพันธระหวางรูปทรง (Form) เนื้อที่วาง (Space) แสง
เงา และสี เพื่อนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
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CER 1301

การขึ้นรูปดวยมือ
3(2-2)
Hand Forming
ศึกษาใหมีความรูและทักษะในการเตรียมดิน
บดดิน เพื่อใหสามารถนําไปใช
ขึ้นรูปดวยมือ เชน การขึ้นรูปดวยวิธีบีบดิน วิธีแผน วิธีขดใหเปนรูปทรงตางๆ เปนภาชนะรูป
สัตว งานประดิษฐกระเบื้อง (Forming Tile) การขึ้นรูปแบบ (Making Template)
CER 1503

วัสดุศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0)
Introduction to Material Science
กรรมการวิธีการผลิต คุณสมบัติ ประโยชนและการนําไปใชงานของวัสดุ ประเภท
โลหะ เชน เหล็กผสม เหล็กหลอ ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะ เชน ยาง
แกว ไม วัสดุเซรามิก ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ

CER 1504

ความแข็งแรงของวัสดุ
3(2-2)
Strength of Materials
ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ประกอบโลหะและอโลหะความ
แข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกล ความเคน (Stress) ความเครียด
(Strain) โมดูลัสยืดยุน (Modulus of Elasticity) และสวนปลอดภัย (Safety Factor ) ในการออกแบบ
เครื่องกล

CER 2101

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวัสดุศาสตร
3(3-0)
Physical Chemistry for Materials Science
สมบัติของของแข็ง โครงสรางผลึก สมบัติของของเหลว สารละลาย ความเขมขน
สมบัติของกาซ กฎอุณหพลศาสตร พลังงานความรอน สถานะและการเปลี่ยนแปลง สมดุลเฟส กฎ
ของเฟส สมดุลเคมี ไฟฟาเคมี สมบัติทนไฟฟาและสมบัติทนแมเหล็กของโมเลกุล
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CER 2102

ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิก
2(1-2)
History and Evolution of Ceramics
ศึกษาความรูเกี่ยวกับประวัติ และลักษณะของการสรางสรรคเซรามิกที่ปรากฏใน
แหลงชุมชนทีส่ ําคัญในประเทศไทย และตางประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาในสวน
ของกรรมวิธีการผลิต ลักษณะรูปทรงและลวดลายการตกแตง เพือ่ เปนแนวทางในการประยุกต
และสรางสรรคผลงานเซรามิกไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบัน
ฝกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ
เทคนิควิธีการตางๆ ทางเซรามิก

CER 2201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก 2
3(2-2)
Ceramic Design 2
ศึกษาใหมีความรูความเขาใจและฝกปฏิบัตกิ ารตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
เซรามิกในระบบอุตสาหกรรมทางดานโครงสรางทั่วไป และการตกแตง
CER 2303

การทําพิมพ 1
2(1-2)
Mold Making 1
คุณประโยชนตางๆ เกี่ยวกับปูปลาสเตอร และคุณสมบัติที่สําคัญในการผสมปูน
ทําพิมพ หลอพิมพ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือ ใหมีประสบการณในการออกแบบสรางแบบ
ทําพิมพชนิดตางๆ ที่ใชในการหลอ (Casting Mold) และการกดพิมพ (Pressing Mold)
CER 2301

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 1
3(2-2)
Throwing 1
ศึกษาใหความรูและทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน การใชแปนหมุนใหมีความ
สามารถในการขึ้นรูปทรงกระบอก ชาม จาน ฝกการขูด และตกแตงผลิตภัณฑใหเรียบ (Finishing)
CER 2302

การทําพิมพและการหลอ 1
3(2-2)
Mold Making and Casting 1
ศึกษาเกีย่ วกับวัสดุ
อุปกรณ
และเครื่องมือที่จาํ เปนในการทําแบบพิมพ
ปลาสเตอร (Plaster Mold) แบบพิมพชนิดตางๆ ใหมีทกั ษะในการสรางตนแบบ (Model) แบบพิมพ
(Working Model) ตลอดจนการหลอดวยน้าํ ดิน (Slip Casting)
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CER 2304

การขึ้นรูปดวยใบมีด 1
3(2-2)
Jiggering 1
ศึกษาเกีย่ วกับเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการขึ้นรูปดวยใบมีด หลักการ
ออกแบบ เทคนิคตางๆ ในการผลิต การเตรียมใบมีดชนิดตางๆ การสรางแบบดวยเครื่อง (Jigger)
การสรางตนแบบ (Model) การสรางแมแบบ (Block Mold) แบบพิมพถาย (Case Mold) และแบบ
พิมพ (Working Mold) การทําใบมีดทัง้ ชนิดแบบภายนอก (Jiggering) และชนิดแบบภายใน
(Joylleying)
CER 2305

การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีใตเคลือบ
2(1-2)
Under Glaze Decoration
ศึกษาและใชสเี คลือบใหสามารถใชและออกแบบตกแตงลวดลายผลิตภัณฑทาง
เซรามิกไดโดยใชวิธีการเขียน การทํารูปลอกใตเคลือบ การทําซิลคสกรีนใตเคลือบ
CER 2306

การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีบนเคลือบ
2(1-2)
Over Glaze Decoration
ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกดวยกรรมวิธีตางๆ เชน Engobe, Incising,
Scraffito, Photograph Stamping, Wax Resist เปนตน
CER 2307

การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก
3(2-2)
Ceramic Decoration
ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกดวยกรรมวิธีตางๆ เชน Engobe, Incising,
Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist เปนตน

CER 2308

การประดิษฐเซรามิก
2(1-2)
Ceramics Craft
ศึกษาและประดิษฐผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุเซรามิก เพื่อใหเกิดประโยชนในดาน
ตางๆ เชน เครื่องประดับ ของชํารวย และผลิตภัณฑอื่นๆ
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CER 2505

สีสําเร็จรูป 1
2(1-2)
Ceramics Color 1
ศึกษาถึงวัตถุดบิ และกระบวนการทําสีสําเร็จรูป เพื่อใชในงานทําสีบนเคลือบ ใต
เคลือบ และในเคลือบ
CER 2506

น้ําเคลือบ-การขึ้นรูปดวยแปนหมุน
2(1-2)
Glaze and Throwing
ประวัติน้ําเคลือบ (Glaze) การแบงประเภทและชนิดตางๆ ของน้ําเคลือบ วัตถุดิบ
ที่ใชในการทําน้ําเคลือบ (Glaze Materials) ออกไซดทที่ ําใหเกิดสีตางๆ สูตรน้ําเคลือบ การเติม
น้ําเคลือบชนิดตางๆ การชุบน้ําเคลือบ ขอบกพรองในการชุบน้ําเคลือบการเผาเคลือบ รูจักเครื่องมือ
และอุปกรณตา งๆ ในการขึน้ รูปดวยแปนหมุน (Throwing) รูจักการเตรียมดินและขึ้นรูปตางๆ วิธี
ขึ้นรูปดวยแปนหมุนเปนรูปทรงตางๆ
CER 2507

การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิก 2
2(1-2)
Ceramics Testing and Analysis 2
ศึกษาหลักการทฤษฎีการทดสอบและการวิเคราะหทางเซรามิกในหองปฏิบัติการ
ตามระบบมาตรฐานสากล ในเรื่องเกีย่ วกับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสารเซรามิกเมื่อไดรับ
ความรอน (DTA, TG) กลองถายจุลโครง โดยอิเล็กตรอนแบบสองกราด และเครื่องมือทาง
Spectroscopy ไดแก UV-VIS Atomic Absorption และ X-ray เปนตน
CER 2601

CER 2602

ประติมากรรมเครื่องปนดินเผา
2(1-2)
Ceramics Sculpture
ศึกษาและสรางสรรค ผลงานประติมากรรม ดวยวัสดุและกระบวนการทางเซรามิก

เซรามิกพื้นบาน
2(1-2)
Traditional Ceramics
ศึกษาและวิเคราะหงานผลิตภัณฑเซรามิกในทองถิ่น ตลอดจนกรรมวิธีผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เชน ผลิตภัณฑเซราคอน ผลิตภัณฑดา นเกวียน
ผลิตภัณฑโองน้ํา เปนตน
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CER 2603

เซรามิกในงานกอสราง
2(1-2)
Ceramics for Construction
ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑในทองถิ่นที่เกี่ยวกับการนําไปใชกับการ
กอสรางตางๆ เชน อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ทอระบายน้ํา กระเบื้องตกแตง เปนตน
CER 3101

แผนภาพสมดุลทางเซรามิก
2(2-0)
Phase Equilibrium for Ceramics
สมดุลวิวิธพันธในระบบอินทรีย ระบบหนึง่ สอง และสามองคประกอบ สารละลาย
ของแข็ง การแทนที่ของไอออนในสภาวะรูปรางเหมือนกัน เสนแอลคีเมด สมดุล
อุปเสถียร
เสนทางการตกผลึก

CER 3201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาและฝกฝนการออกแบบเครื่องปนดินเผาในขั้นสูง โดยเนนการออกแบบ
เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ตลอดจนศึกษาปญหาในการผลิตที่อาจจะเกิดขึน้ ในการ
ออกแบบ การฝกออกแบบผลิตภัณฑเครือ่ งปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม เชน การออกแบบ
ผลิตภัณฑเครือ่ งปนดินเผาทีใ่ ชในงานกอสราง งานตกแตงอาคาร งานสุขภัณฑเครื่องถวยชาม และ
ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ

CER 3202

การออกแบบเครื่องปน ดินเผา 1
2(1-2)
Pottery Design 1
หลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาโดยทัว่ ๆ
ไป
เกี่ยวกับงาน
อุตสาหกรรม และความตองการของตลาด โดยเนนใหมีทักษะในดานรูปทรง ขนาด พื้นผิว
ตลอดจนการตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตางๆ
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CER 3203

การออกแบบเครื่องปน ดินเผา 2
2(1-2)
Pottery Design 2
การใชความรูแ ละเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑอยางประณีตศิลป เปน
เอกลักษณของชาติ โดยใหมีแนวความคิดออกแบบรูปทรงที่เปนอิสระ ชนิดมีฝา มีหู มีพวย
ประกอบหวาย ไม หนัง และรูจักการตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตา งๆ
CER 3204

การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปน ดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industry Ceramics Design
ศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาในอุตสาหกรรม
ฝกการ
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม เชน การออกแบบเครื่องปน ดินเผาที่
เกี่ยวกับวัสดุกอ สราง สุขภัณฑ เครื่องถวยชาม เปนตน
CER 3205

การออกแบบหีบหอผลิตภัณฑ
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบหอ และความตองการในการใชผลิตภัณฑ
หีบหอ ศึกษาการออกแบบหีบหอผลิตภัณฑเซรามิกแตละประเภท
ศึกษาเกีย่ วกับเรื่องรูปทรง
รูปแบบ โครงสราง สี หีบหอบรรจุผลิตภัณฑเซรามิก ฝกปฏิบัติออกแบบหีบหอใหไดมาตรฐาน
ตามสัดสวน ความสัมพันธของลักษณะผลิตภัณฑ และปฏิบัติงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เชน
สลาก ถึง กลองพับ เปนตน
CER 3206

การออกแบบเพื่อการโฆษณา
2(1-2)
Advertising Design
ศึกษาวิธีออกแบบตัวอักษร สัญลักษณ การโฆษณา การจัดรานแสดงสินคาการ
ประชาสัมพันธ การจัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบปฏิบัติการ การทําปาย
โฆษณา การจัดราน และแสดงนิทรรศการ
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CER 3301

งานขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 1
2(1-2)
Throwing and Technology 1
ทักษะและความเขาใจในหลักการขึ้นรูปดวยแปนหมุน รูจ ักเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ ตลอดจนเนื้อดินปน (Clay body) ใหมีทักษะในการขึ้นรูปทรงตางๆ ตลอดจนการตกแตงให
เรียบรอย (Finishing) เหมาะสม
CER 3302

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 2
3(2-2)
Throwing 2
ศึกษาการออกแบบและฝกทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามระบบอุตสาหกรรม

CER 3303

งานขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 2
3(2-2)
Throwing and Technology 2
ใหมีทักษะและความคิดสรางสรรค ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุน เปน
ภาชนะตางๆ สามารถผลิตไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝกฝนการออกแบบรูปทรง
ดวยแปนหมุน ผลิตภัณฑทมี่ ีฝาปด มีมือจับ การตกแตง ประกอบใหเหมาะสม

CER 3304

การขึ้นรูปดวยใบมีด 2
3(2-2)
Jiggering 2
ศึกษาและฝกการสรางแบบชนิดที่ซับซอนขึ้น เชน มีลวดลาย หรือขอบเสนบน
ผลิตภัณฑ แจกันรูปทรงตางๆ การสรางแบบและผลิตงานตามระบบ
อุตสาหกรรม

CER 3401

เตาเผาและการเผาเซรามิก 2
3(2-2)
Kilns and Firing 2
ศึกษาการจําแนกชนิดของเตาเผา ลักษณะโครงสราง ผลดีและผลเสียของเตาเผา
ชนิดตางๆ วิธีเลือกใชเตาเผา อุปกรณที่ใชกบั เตาเผา และการควบคุมเตาเผา ฝกฝนการออกแบบและ
การเขียนแบบเตาเผาประเภทตางๆ พรอมการทดลองสรางเตาเผา
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CER 3402

เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
3(2-2)
Kiln & Firing Technology
ประวัติความเปนมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ หลักการจําแนกเตาชนิดตางๆ
สวนประกอบที่สําคัญของเตาและวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการสรางเตา หลักการออกแบบเตา
(Kiln design) เครื่องมือและอุปกรณตางๆ หลักการเผาดิน เผาเคลือบ
CER 3403

เครื่องมือและอุปกรณเซรามิก 2
3(2-2)
Tools and Equipment 2
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับงานเซรามิกชั้นสูง ดานคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และวิธีการใชงาน ฝกการใชเครื่องมือทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิก
CER 3501

การคํานวณน้ําเคลือบ-เนื้อเซรามิก
2(1-2)
Ceramics Glaze Technology and Body Calculation
หลักการคํานวณน้ําเคลือบ การคํานวณสูตรน้ําเคลือบชนิดตางๆ การคํานวณหา
สวนผสมของเนื้อดิน (Clay body) การทดสอบคุณภาพของน้ําเคลือบและเนื้อดิน ปฏิบัติการทําน้ํา
เคลือบและเนือ้ ดิน (Test Piece)
CER 3502

น้ําเคลือบ
3(2-2)
Glazing
นิยามของเคลือบ ประโยชนของเคลือบ ประวัติ และการจําแนกชนิดของเคลือบ
วัตถุดิบและเคมีภัณฑที่ใชทําเคลือบ เครื่องมือเครื่องใชในการทําเคลือบและการบํารุงรักษา วิธีการ
เคลือบ คุณสมบัติของเคลือบ การคํานวณสูตรน้ําเคลือบ หลักการทํา Frit ขอบกพรองของเคลือบ
และการแกปญ
 หาในการเผาตามสภาวะตางๆ

CER 3505

สีสําเร็จรูป 2
Ceramic Color 2
ศึกษาเกีย่ วกับการทําสีสําเร็จรูปที่ใชในงานใตเคลือบ บนเคลือบ
แปลกใหม และการแกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับสีสําเร็จรูป

2(1-2)
คิดคนหาสีที่
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CER 4101

งานดินทั่วไป
2(1-2)
Earthen Craft
ประวัติความเปนมาของงานดินและชนิดทีน่ ํามาประดิษฐเปนรูปตางๆ ดวยวิธีการ
ปน การคลึง และการสรางรูปตนแบบงายๆ ดวยดิน เชน การขึ้นรูปอิสระแบบขดแบบแผน แบบ
แปนหมุน และแบบกดพิมพ ฯลฯ เพื่อนําไปทําพิมพสําหรับหลอรูปแบบดวยปูนปลาสเตอร
ปูนซีเมนต และอื่นๆ กรรมวิธีการทําพิมพทุบ พิมพชิ้น การทําพิมพสําหรับหลอดวยดิน กรรมวิธี
การเผาดินดวยเตาเผาอยางงายๆ เชน เผาดวยแกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ การลงสี การเคลือบสีอยาง
งาย โดยเนนการออกแบบ ความประณีต ความคิดริเริ่มสรางสรรค และกระบวนการที่ถูกตอง
CER 4301

การทําพิมพและการหลอ 2
3(2-2)
Mold Making and Casting 2
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการสรางตนแบบ (Prototype) แมแบบ (Block Mold)
แบบพิมพถาย (Case Mold) และแบบพิมพใชงาน (Working Mold) ที่ใชในระบบอุตสาหกรรมทั้ง
ชนิดหลอกลวง (Drain Casting) และชนิดหลอตัน (Solid Casting)
CER 4302

การทําพิมพและการหลอ 3
3(2-2)
Mold Making and Casting 3
ศึกษาและฝกทักษะการทําพิมพหลายชิน้ ประเภทรูปคน รูปสัตว ฯลฯ การทํา
พิมพชุด (Gang Mold) เชน จานเปล เปนตน ตลอดจนการใชวัสดุตา งๆ ที่นํามาใชในการทําพิมพ
ในระบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและฝกทักษะการสรางแบบพิมพ แบบใชแรงดัด (Pressure Mold) ตลอดจน
ศึกษาฝกฝนการผสมเนื้อดินปนสําหรับการขึ้นรูปดวยแรงอัด
CER 4303

การทําพิมพ 2
3(2-2)
Mold Making 2
ใหมีทักษะในการออกแบบสราง เหลาแบบ กลึงแบบดวยปูนปลาสเตอรและทํา
พิมพการผลิตแบบพิมพ ชนิดหลอแบบกลวง (Drain Casting) และชนิดหลอตัน (Solid Casting) ให
มีทักษะในการเตรียมสลิบ (Slip) การหลอสลิบ การตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตา งๆ
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CER 4304

การขึ้นรูปดวยใบมีด
3(2-2)
Jigger Forming Technology
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการขึน้ ดวยใบมีด หลักการออกแบบเทคนิค
ตางๆ ในการผลิต การเตรียมใบมีดชนิดตางๆ การกลึงแบบดวยเครื่องมือจิกเกอร (Jigger) การสราง
แมแบบ การสรางแมพิมพ (Inside Jigger) วิธีผลิตชนิดแบบภายใน (Inside Jigger) วิธีผลิตชนิดแบบ
ภายนอก (Outside Jigger)
CER 4305

การขึ้นรูปดวยการอัดแบบแรมเพลส
3(2-2)
Ram Press Forming
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการขึ้นรูป
ใหมีประสบการณและทักษะในการ
ออกแบบ สรางแบบ และการทําพิมพชนิดแรมเพลส (Ram Press) ตลอดจนฝกทักษะในการขึ้น
รูปตามระบบอุตสาหกรรม
CER 4401

เครื่องมือและอุปกรณการผลิตเครื่องปน ดินเผา
2(1-2)
Ceramics Tools and Equipments
ใหมีประสบการณและทักษะในการสรางเครื่องมือและอุปกรณ(Hard Tools) ที่ใช
ในการทําเครื่องปนดินเผา และใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช (Machine Tools)
ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือวัดอุณหภูมิตางๆ การใชอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
CER 4501

น้ําเคลือบ 2
3(2-2)
Glazes 2
ศึกษาการคํานวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis วิธีผสมเคลือบ ชุบเคลือบ
เผาเคลือบ และการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นของเคลือบ
CER 4502 น้ําเคลือบ 3
3(2-2)
Glaze 3
ศึกษาฝกฝนการใชน้ําเคลือบ ทางดานการตกแตงเคลือบ (Glaze Decoration) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของเคลือบที่เคลือบบนผิวผลิตภัณฑ เชน ทดสอบความแข็ง ทดสอบการ
รวมตัว ทดสอบการไหลตัว เปนตน
ศึกษาฝกฝนหลักการทําฟริต (Frit) การหาคุณสมบัติทาง
กายภาพของแกว และการนํา Frit ไปใชงานผสมเคลือบและสีสําเร็จรูป
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CER 4503

เทคโนโลยีสีสําเร็จรูป
2(1-2)
Ceramic Color Technology
ใหมีความรูความเขาใจ ประสบการณและทักษะในการเตรียมสีสําเร็จรูปใหมีการ
ทดลองทําสีตางๆ ทั้งอุณหภูมิต่ํา อุณหภูมสิ ูง ทําสีผสมน้ําเคลือบ (In glaze) ทําสีเขียนใตเคลือบ
(Under glaze decoration) ทําสีบนเคลือบ (On glaze decoration)
CER 4504

ผลิตภัณฑเซรามิกและเทคโนโลยี
3(2-2)
Ceramic Industry and Technology
ศึกษาความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณ
และเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการผลิตโลหะเคลือบ แกว ซีเมนต ปูนปลาสเตอร สิ่งขัดถู เครื่องกรอง
เปนตน ใหมปี ระสบการณในการทดลองปฏิบัติการตามความเหมาะสม
CER 4506

เนื้อเซรามิก 2
3(2-2)
Bodies 2
ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณ การเตรียมเนื้อเซรามิก ทดสอบเนื้อเซรามิก ดวย
วิธีตางๆ ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเซรามิกที่ใชในการขึ้นรูปดวยกรรมวิธตี างๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะ
ของเนื้อเซรามิก เชน Powder Slip, Plastic เปนตน
CER 4507

เซรามิกสมัยใหม 1
2(1-2)
New Ceramics 1
ศึกษาเกีย่ วกับความหมาย ความสําคัญ คุณสมบัติของเซรามิกสมัยใหม และ
ลักษณะการใชงานที่เหมาะสมของวัตถุดิบแตละชนิดทีใ่ ชในวงการเซรามิก รวมทั้งกระบวนการ
ผลิตจําพวก High Alumina, Translucent Alumina, Zirconia, Silicon Carbide เปนตน
CER 4508 เซรามิกสมัยใหม 2
2(1-2)
New Ceramics 2
ศึกษาสมบัติทางแมเหล็กไฟฟาของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุที่ใชงานไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ไดแก เฟอรไรด เฟอรโรแมกเนติก ไดอิเล็กทริก เทอรโมอิเล็กทริก เซมิคอนดัคเตอร
เปนตน
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CER 4509

อุตสาหกรรมเครื่องปน ดินเผา
3(2-2)
Pottery Industry
การแนะนําใหรูจักเซรามิกรสนิยมสูงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความมุงหมายในทางอุตสาหกรรม กระบวนการเซรามิกที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ สวนผสมเนื้อดิน
เคลือบ และสารใหสี การขึ้นรูป การอบแหง และการเผาผลิตภัณฑเซรามิก ลักษณะเฉพาะและ
สมบัติของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา พลังงาน สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผา
CER 4510

อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางเซรามิก
3(2-2)
Constructional Ceramics Industry
การแนะนําใหรูจักวัสดุกอสราง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม พรอมดวย
ปญหา พลังงาน สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
CER 4511

วัสดุฉนวนไฟฟาเซรามิก
3(2-2)
Ceramic Electrical Insulator
ชนิดและการจําแนก ลักษณะเฉพาะและสมบัติไฟฟาของวัสดุฉนวนเซรามิก
สวนผสมเคลือบและเนื้อดินที่เปนฉนวน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และการควบคุม
คุณภาพ พลังงาน สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมวัสดุฉนวนไฟฟา
CER 4512

ลักษณะเฉพาะและสมบัติพื้นฐานของเซรามิก
3(2-2)
Basic Characteristic and Property of Ceramics
มูลฐานและการนําไปใช ลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัตถุ และวัสดุเซรามิก
การอธิบายถึงชนิดตาง ๆ ของลักษณะเฉพาะที่เกีย่ วของกับสมบัติ คุณภาพของผลิตภัณฑและการ
กําหนดคาตาง ๆ เปนไปตามทางอุตสาหกรรม การหาคา การวิเคราะห และการทดสอบตามแบบ
ฉบับในการหาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑเซรามิก
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CER 4901

งานคนควาทางชางปนดินเผา
2(1-2)
Experimental Study in Ceramics
ศึกษาคนควางานที่สนใจ ใหปฏิบัติการทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ เพื่อหา
ความรูความชํานาญในการเขียนภาพคําบรรยาย กระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาคนควา เชน การ
ทําสีสําเร็จรูป (Color Stain) การสรางเตาเผาชนิดตางๆ การทําหนาเคลือบชนิดตางๆ การทํา
ผลิตภัณฑตางๆ
CER 4902

การศึกษาคนควา
3(250)
Individual Study
ศึกษา คนควา และวิจยั เกีย่ วกับงานเซรามิกที่นาสนใจ ใหปฏิบัติการทดลองทํา
ดวยตนเองตามโครงการ เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการและขั้นตอนที่
ศึกษาคนควา เชน การทําสีสําเร็จรูป การสรางเตาเผาชนิดตางๆ การทําเคลือบชนิดตางๆ การ
ทําเนื้อดิน หรือการทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ เปนตน
CER 4903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิก
Special Project in Ceramic Technology
2(1-2)
ศึกษาคนควาและวิจยั เกีย่ วกับงานเซรามิกที่นาสนใจ ใหปฏิบัติการทดลองทําดวย
ตนเองตามโครงการ เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ศึกษา
คนควา เชน การทําสีสําเร็จรูป การสรางเตาเผาชนิดตางๆ การทําน้ําเคลือบชนิดตางๆ การ
ทําเนื้อดิน หรือการทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ เปนตน
ELPW 3101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรูเบื้องตนทางฟสิกส ทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะห
วงจรไฟฟาดวยวิธีตาง ๆ แมเหล็กไฟฟาและวงจรแปลงไฟฟาและการใชงาน ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับวงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลาย
เฟส เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุมเครื่องมือชนิดตาง ๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร
และนอกอาคาร
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3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
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FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
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MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

68
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
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ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
CER 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิก
2(90)
Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาดานตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณ
หรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
CER 4801

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิก
5(350)
Training for Professional Experience in Ceramic Technology
ตองออกฝกงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก หรือ
สถานศึกษา หรือสถาบันวิจัยทางเซรามิก ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง โดยอยูภ ายใตการนิเทศของ
คณะกรรมการภาควิชาและคณะวิชา

