สารบัญ
หน้ า
คานา
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 หมู่วชิ าอุตสาหการ
552 หมู่วชิ าเซรามิกส์
553 หมู่วชิ าศิลปหัตถกรรม
554 หมู่วชิ าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
555 หมู่วชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
556 หมู่วชิ าก่อสร้าง-โยธา
557 หมู่วชิ าไฟฟ้ ากาลัง
558 หมู่วชิ าอิเล็กทรอนิกส์
559 หมู่วชิ าเครื่ องกล
561 หมู่วชิ าเทคนิคการผลิต
562 หมู่วชิ าเทคโนโลยีการพิมพ์
563 หมู่วชิ าสถาปัตยกรรมภายใน
564 หมู่วชิ าเทคโนโลยีฟิสิ กส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
565 หมู่วชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
ภาคผนวก
หลักการ

1
7
39
61
97
136
153
183
219
260
291
315
323
339
427

1

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(550)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทัว่ ไป
(550-1--)
2. การฝึ กสอน ฝึ กอาชีพ การอบรม และการบริ หาร
(550-2--)
3.
(550-3--)
4.
(550-4--)
5.
(550-5--)
6.
(550-6--)
7.
(550-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(550-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(550-9--)

2

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (550)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5502101
5503101
5503102
5503201
5503202
5503801
5504201
5504202
5504203
5504802
5504901
5504902

ชื่อวิชา
อาชีวสิ่ งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
งานช่างสาหรับครู ประถมศึกษา
หลักการบริ หารเทคโนโลยีการศึกษา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
การจัดกิจกรรมการเรี ยนอุตสาหกรรมศิลป์
แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
สัมมนาการเรี ยนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(90)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(250)
2(1-2)
2(1-2)

3

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (550)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5502101

อาชีวสิ่ งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
3(3-0)
Occupational Environment and Techniques of Safety Management
สิ่ งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน โรค สาเหตุของโรค และหลักการทัว่ ไป
ในการควบคุมป้ องกันโรคอันเนื่ องมาจากการประกอบอาชีพ
อุบตั ิเหตุและ
หลักการป้ องกันเทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝึ กอบรมคนงานใหม่ การใช้
เครื่ องป้ องกันอันตรายการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดอนามัยสิ่ งแวดล้อมใน
โรงงาน การสุ ขาภิบาลสุ ขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาล หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กฎหมายอาชีวอนามัย กฎหมายแรงงาน เงินทดแทน เงินสวัสดิการ

5503101

คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Computer
ศึกษาการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม
ระบบการประมวล
ข้อมูลการนาโปรแกรมมาใช้กบั การจัดการอุตสาหกรรม
การออกแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการนาข้อมูลจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถ
พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง

5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
English for Industrial Work
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่ง
พัฒนาและฝึ กฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่น การอ่านบทความ ด้านเทคนิค บันทึก
ข้อความ คู่มือการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ผลิตภัณฑ์
ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้น ๆ บรรยาย และนาเสนอ

4
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5503201

งานช่ างสาหรับครู ประถมศึกษา
2(1-2)
Carpentry for Elementary School Teachers
ความสาคัญและความจาเป็ นของงานช่าง หลักงานช่าง
เครื่ องมือและ
หลักการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับช่าง งานช่างเบื้องต้นในบ้าน ได้แก่ งานอ่าน
และเขียนแบบอย่างง่าย งานไม้ งานโลหะ งานปูนและงานไฟฟ้ าในบ้าน

5503202

หลักการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Principles of Technology Education Administration
ศึกษาความหมาย เทคนิคการบริ หารเทคโนโลยีการศึกษา จุดมุ่งหมาย
และวิธีการจัดการ กระบวนการบริ หารเทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการ
ระบบภายในหน่วยงาน
การพัฒนาองค์การ
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ทางการศึกษา การแก้ปัญหาในงานเทคโนโลยีการศึกษา

5503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Technology 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพใน
ด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดย
การกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5504201

การจัดกิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์
2(1-2)
Multiple Learning Activities for Industrial Arts
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศิลป์
หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรม การเรี ยนการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การจัดและพัฒนาการเรี ยนรู้ในด้านวิธีการผลิตงานและใช้วสั ดุ
เครื่ องมือ
อุปกรณ์โดยการทาโครงการ (Project) การประยุกต์กระบวนการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนที่จดั ให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนและระดับ
การศึกษา

5
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5504202

แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา
2(1-2)
Instructional Plan and Industrial Education Evaluation
ความหมายและองค์ประกอบของหลักสู ตร
รู ปแบบของหลักสู ตร
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษาในระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์หลักสู ตรและการ
วิเคราะห์งาน การทาใบช่วยสอน (Instruction sheet)
และการประเมินผลการ
สอนงานช่างอุตสาหกรรมศึกษา

5504203

ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Production System
ความหมาย ประเภท และวิวฒั นาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปั จจัยในการผลิต
การวางแผน การควบคุมการผลิต ผลผลิต ตลาดและการจัดจาหน่าย

5504802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
3(250)
Field Experience in Industrial Technology 2
ให้นกั ศึกษาได้ออกฝึ กงานในสถานประกอบหรื อโรงงานอุตสาหกรรมที่
สัมพันธ์กบั แขนงวิชาที่ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการของคณะวิชา

5504901

สั มมนาการเรี ยนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
2(1-2)
Seminar in Industrial Education Instruction
ศึกษาและวิเคราะห์ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
สัมมนาปัญหา และ
อุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรอุตสาหกรรมศิลป์ หรื อช่างในบ้าน
(ช่างพื้นฐาน) ช่างอุตสาหกรรมและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
โดยใช้หลักการ
ทฤษฎี เทคนิควิธี และความคิดรวบยอด
นามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทาง
พัฒนาการเรี ยนการสอนอุตสาหกรรมศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา
หลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรดังกล่าวแต่ละระดับการศึกษา

6
รหัส
5504902

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สั มมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Technology Seminar
ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ
จัดการสัมมนาในและ/หรื อ
นอกห้องเรี ยนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม ระหว่างนักศึกษา
อาจารย์วทิ ยากร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และ
วิธีดาเนินงานอุตสาหกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ

7

หมู่วชิ าอุตสาหการ
(551)
หมู่วชิ าอุตสาหการ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. วัสดุช่าง กาลังวัสดุ
(551-1--)
2. พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝึ กฝี มือ การถ่ายภาพ
(551-2--)
3. การจัดและการบริ หารโรงฝึ กงาน
(551-3--)
4. คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ ไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ (551-4--)
5. การบริ หาร การฝึ กอบรม และการจัดการงานอุตสาหกรรม
(551-5--)
6.
(551-6--)
7.
(551-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(551-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(551-9--)

8

หมู่วชิ าอุตสาหการ (551)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5511101
5511201
5511202
5511203
5511204
5511205
5511206
5511207
5511208
5511209
5511210
5511211
5511212
5511213
5511214
5511215
5511216
5511217
5511301
5511302
5512201
5512202
5512203
5512204
5512205
5512206
-

ชื่อวิชา
วัสดุช่างโลหะ
การเขียนแบบเทคนิค
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานไฟฟ้ า-วิทยุทวั่ ไป
เขียนแบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
งานฝึ กฝี มือ 1
เขียนแบบเครื่ องกล
หลักการเขียนแบบและออกแบบ
งานฝึ กฝี มือ 2
เขียนแบบเครื่ องกล 1
พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ
เขียนแบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ 2
เรขศิลป์ เบื้องต้น
ทฤษฎีการออกแบบ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพทางการพิมพ์
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
งานเขียนแบบเครื่ องกล
การอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องกล
เขียนแบบเครื่ องกลและแนวทางในการออกแบบ
เขียนแบบงานกล
เขียนแบบเครื่ องกล 2
งานทาสี

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5512207
5512209
5512301
5512302
5512303
5512401
5512402
5512403
5512404
5513101
5513102
5513103
5513104
5513105
5513201
5513202
5513203
5513301
5513302
5513303
5513304
5513305
5513306
5513401
5513402
5513403

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

อุตสาหกรรมศึกษา
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ 2
การจัดและบริ หารโรงฝึ กงาน
การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการจัดและบริ หารโรงงาน
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
เทอร์โมไดนามิกส์ 2
พลังงานทดแทน
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
วัสดุศาสตร์
ความแข็งแรงของวัตถุ
การปรับปรุ งคุณสมบัติวสั ดุงานกล
ความแข็งแรงของวัสดุและพื้นฐานการออกแบบเครื่ องกล
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักการออกแบบ
เขียนแบบวิศวกรรม
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีพ้นื ฐาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวชิ าชีพสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม
การจัดและบริ หารงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 1
กฎหมายอุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์ ช้ นั สู ง
กลศาสตร์ของไหล 1
กลศาสตร์ของไหล 2

2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5513404
5513405
5513406
5513407
5513408
5513409
5513501
5513502
5513504
5513506
5513523
5514101
5514102
5514103
5514201
5514202
5514301
5514302
5514303
5514304
5514305
5514306
5514307
5514308
5514309
5514310
5514311
-

ชื่อวิชา
กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เบื้องต้น
เทอร์โมไดนามิกส์ 3
เทอร์โมไดนามิกส์ 4
กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
กลยุทธ์การบริ หารงานอุตสาหกรรม
การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
การบริ หารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศในการบริ หารอุตสาหกรรม
วัสดุวศิ วกรรม
วัสดุศาสตร์เซรามิกส์
วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม
การวัดทางกายภาพ
การวิจยั การดาเนิ นงานเบื้องต้น
การบริ หารงานวัสดุ
การศึกษาการทางาน
การเขียนรายงานด้านเทคนิค
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เศรษฐศาสตร์หตั ถกรรม
การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพการผลิต
การวางแผนและการควบคุมการผลิต

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5514312
5514313
5514401
5514501
5514502
5514503
5514504
5514505
5514506
5514507
5594508
5514509
5514510
5514511
5514512
5514513
5514903
-

ชื่อวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม
มนุษยสัมพันธ์ในการบริ หารอุตสาหกรรม
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การบริ หารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานอุตสาหกรรม
การจัดและการบริ หารโครงการทางเทคโนโลยี
การบริ หารการเงินในงานอุตสาหกรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการปฏิบตั ิงานในงานอุตสาหกรรม
การวิจยั เพื่อการบริ หารงานอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าอุตสาหการ (551)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5511101 วัสดุช่างโลหะ
2(2-0)
Material Technology
โลหะวิทยาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กชนิ ดต่างๆ
เช่น เหล็กกล้า
เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก
ทองแดง และโลหะผสมของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กแต่ละชนิ ด การแปรรู ปโลหะ คุณสมบัติ
การนามาใช้ในงานเชื่อม งานโลหะ และงานเคลือบผิว
5511201 การเขียนแบบเทคนิค
2(1-2)
Technical Drawing
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ
ปฏิบตั ิการข้างต้นในการเขียนแบบจนถึงเขียนแบบชิ้นส่ วนต่าง ๆ และการเขียน
แบบเพื่อการผลิต
5511202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
3(2-2)
Basic Electricity Electronics
ความหมายของไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ธรรมชาติของไฟฟ้ า แหล่งกาเนิ ด
ไฟฟ้ า วงจร ไฟฟ้ าอย่างง่าย เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ ปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือวัด
การต่อสายการเชื่อมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์การอ่าน การเขียนวงจร
การพริ้ น ฝึ กหัดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่าย
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5511203 งานไฟฟ้า-วิทยุทวั่ ไป
2(1-2)
Introduction to Electricity and Electronic
ความสัมพันธ์ของวิทยาการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าในปั จจุบนั ต่อ
ชีวติ ประจาวัน การคานวณกระแสแรงคลื่นและความต้านทาน กาลังและกาลังหน่วยที่
ใช้ในบ้านเรื อน การใช้เครื่ องวัด การใช้และการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
เช่น เตารี ดไฟฟ้ า พัดลมมอเตอร์ อย่างง่ายและเครื่ องใช้อื่น ๆ การต่อวงจรหลอดธรรมดา
และหลอดแสงนวล การต่อสายและเดินสายในบ้านเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ การทาหม้อแปลง
อย่างง่าย ๆ
ชนิดของแบตเตอรี่ การบรรจุ การเก็บและรักษาแบตเตอรี่ ท้ งั เซลเปี ยกและเซล
แห้ง ส่ วนประกอบที่ใช้ในเครื่ องรับวิทยุ วิวฒั นาการของเครื่ องรับแบบ Super
heterodyne
การใช้เครื่ องมือตรวจสอบและฝึ กหัดทาวิทยุอย่างง่าย ตลอดจนการ
บารุ งรักษาและการตรวจเช็ค อย่างง่าย เครื่ องรับโทรทัศน์อย่างง่าย การบารุ งรักษา การ
ใช้และการตรวจสอบแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ
5511204 การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(1-2)
Electrical and Electronics Drafting 1
สัญลักษณ์ที่ใช้งานทางไฟฟ้ า ระบบเอสไอ แบบงานเดิมสายไฟประกอบแสง
สว่าง ระบบไฟฟ้ ากาลัง งานเครื่ องกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic
Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์แบบ
สากล บล๊อกไดอะแกรม ซิ งเกิลไลน์ ไออะแกรม วงจรแบบต่าง ๆ การแสดงส่ วนต่าง ๆ
เฉพาะวงจร การบอกค่า การให้ขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟิ คทรอเรี ยล
ไดอะแกรม
การเขียนแบบทางงานจริ ง
สเกตซ์แบบจากวงจรภายในเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบพริ้ นและงานเขียนแบบวงจรอินทิเกรด แบบเพื่อทาฟิ ล์ม
สาหรับซิลค์สกรี น แบบเดินสายมากเส้น การย่อและการขยายแบบ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5511205 งานฝึ กฝี มือ 1
3(2-2)
Metal Benchwork 1
งานวัดละเอียด เช่น ไมโครมิเตอร์ และเวอร์ เนีย ฯลฯ งานตัด เช่น สกัดและ
เลื่อย ฯลฯ งานคว้าน งานเจาะ การทาเกลียวใน การทาเกลียวนอก งานรี มเมอร์ งาน
ตะไบปรับผิว งาน ย้าหมุด และการประกอบชิ้นงาน
5511206 เขียนแบบเครื่องกล
2(1-2)
Metal Drawing
การเขียนภาพร่ างทั้งสองมิติและสามมิติ การเขียนแบบฝา (Section) การเขียน
แบบเครื่ องยึด (Fasteners) เช่น Nuts Screws Studs Rivets Keys Pins และ Springs และ
การเขียนแบบเพื่อใช้งานจริ ง (Working Drawing) เกี่ยวกับชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องกล
5511207 หลักการเขียนแบบและออกแบบ
2(1-2)
Principles of Drawing and Design
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการเขียนแบบ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และการเก็บรักษา ชนิดและลักษณะของเส้น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานเขียนแบบทัว่ ไป
มาตราส่ วน
ต่าง ๆ ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้ในงานเขียนแบบ การเขียนรู ปทรง
เรขาคณิ ต การเขียนภาพ Orthographic Projection, Oblique, Isometric และ Perspective
การเขียน Chart และ Diagram
องค์ประกอบของงานเขียนแบบ หลักการออกแบบ แนวความคิดในงาน
ออกแบบ ภายใน การโฆษณา ในการนาไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน รวบรวม
ลักษณะของงานออกแบบต่าง ๆ และฝึ กหัดอ่านแบบ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5511208 งานฝึ กฝี มือ 2
2(1-2)
Metal Benchwork 2
หลักการใช้เครื่ องมือวัด เช่น ฟุตเหล็ก เวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ เครื่ องมือ
ตัดเช่น สกัด เลื่อย ฯลฯ เครื่ องมือเจาะและทาเกลียว ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานตะไบปรับ
ผิว งานขีด งานสกัด งานเลื่อย งานเจาะรู งานรี มเมอร์ งานคว้านรู (Countersink and
Counterbore) งานทาเกลียวนอกด้วยได (Die) งานทาเกลียวในด้วยต้าป (Tap) งานย้า
หมุด งานขึ้นรู ปโลหะแผ่น งานชุบ งานเข้าตะเข็บ งานเคาะและงานประกอบชิ้นงาน
5511209 เขียนแบบเครื่องกล 1
2(1-2)
Metal Drawing 1
วิธีการเขียนแบบเครื่ องกล ฝึ กหัดเขียนแบบรู ปภาพ (Pictorial Drawing) แบบ
ลายเส้น (Autographic Drawing ) ภาพช่วย (Auxiliary Drawing) แบบครึ่ งตัด (Half
Section) แบบ ตัดเต็ม (Full Section) ทั้งแบบลายเส้นและแบบรู ปภาพแบบสั่งงาน
(Working Drawing) แบบประกอบ (Assembly Drawing) และแบบแยกชิ้น (Detail
Drawing) เครื่ องกล
5511210 พืน้ ฐานการออกแบบ-เขียนแบบ
2(1-2)
Basic Design and Drawing
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
ด้านสถาปั ตยกรรม
วิศวกรรม งานศิลปะและงานหัตถศึกษา ให้รู้จกั หลักการออกแบบเบื้องต้น ให้มีคุณค่า
ทางประโยชน์ใช้สอยสุ นทรี ยภาพและสอดคล้องกับเศรษฐกิจปั จจุบนั และศึกษาการใช้
เครื่ องมือเขียนแบบ หลักการวิธีการเขียนแบบเบื้องต้น ฝึ กเขียนแบบในงานที่ได้ศึกษา
ในงานออกแบบควบคู่กนั ไป
5511211 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2
2(1-2)
Electrical and Electronics Drafting 2
ฝึ กเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้ าภายในภายนอก
อาคารและโรงงาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรการบังคับเครื่ องจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝึ กหัดเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
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น(ท-ป)

5511212 เรขศิลป์ เบือ้ งต้ น
2(1-2)
Basic Graphics Art
ศึกษาและฝึ กหัดปฏิบตั ิการเขียนแบบโดยการสร้างในลักษณะ 2 มิติ และการ
ต่อเนื่องของการเขียนแบบโดยเริ่ มต้นจากรู ปผังและรู ปด้านต่าง ๆ การเขียนภาพ 3 มิติ
และทฤษฎีการตกกระทบของแสงและเงา
5511213 ทฤษฎีการออกแบบ
2(1-2)
Theory of Design
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองค์ประกอบพื้นฐาน
เช่น จุด เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง สี แสง เงา รวมทั้งฝึ กหัดปฏิบตั ิงานออกแบบตามทฤษฎีใน
ลักษณะ 2 และ 3 มิติ และให้มีความสุ นทรี ยทางทัศนศิลป์
5511214 การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Photography
ประวัติการถ่ายภาพโดยสังเขป ธรรมชาติของแสง กล้องและส่ วนประกอบ
อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการถ่ายภาพ การเลือกการใช้และการระวังรักษาฟิ ล์มขาว-ดา ชนิด
ต่าง ๆ และการเลือกใช้ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ การเลือกมุมกล้อง การจัด
แสง การวัดแสง เพื่อการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ห้องมืด วัสดุและอุปกรณ์ น้ ายาสร้าง
ภาพ หยุดภาพและคงสภาพ วิธีการสร้างแบบต่าง ๆ การอัดและการขยายภาพขาวดา
การเก็บรักษาและการอนุรักษ์
5511215 การถ่ ายภาพทางการพิมพ์
3(2-2)
Photography in Printing
ศึกษากล้องถ่ายฟิ ล์ม แบบตั้งและนอน เลนซ์ และส่ วนประกอบของกล้อง การ
ใช้กล้องแบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ การล้างฟิ ล์ม เนกาตีฟ โพสิ ตีฟ ลายเส้นและ
สกรี น
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น(ท-ป)

5511216 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2)
Electricity and Electronics 1
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางไฟฟ้ า ความรู ้พ้นื ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ การนาไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
5511217 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบและเขียนแบบ
2(1-2)
Computer Graphics
ศึกษาการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติและ 3 มิติ โดยเน้นการออกแบบ
เขียนแบบ เชิงอุตสาหกรรม เช่น การเขียนแบบแปลน รู ปด้าน รู ปตัด แบบขยาย การ
เขียนภาพไอโซเมตริ ก ออบบลิด การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ
5511301 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Safety
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่ายของสวัสดิศึกษา สาเหตุและการควบคุม
อุบตั ิภยั ระบบการป้ องกันอุบตั ิภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาในด้านส่ วนบุคคล
ด้านเครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ กฎระเบียบและข้อบังคับ การใช้โรงงานเพื่อ
ความปลอดภัย
5511302 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
Work Shop Safety
สาเหตุของอันตรายในโรงฝึ กงาน เช่น การเคลื่อนที่ เครื่ องจักร แสงสว่าง การ
ถ่ายเทความร้อน น้ ามันเชื้อเพลิง เปลวไฟ ไฟฟ้ า การแต่งกาย การเผลอเรอ ฯลฯ การ
จัดระบบความปลอดภัย เช่น อิทธิ พลแห่งสี ในวงการอุตสาหกรรม การเคลื่อนที่ ที่เก็บ
เชื้อเพลิง ที่พกั ผ่อน ที่เก็บตูย้ าและสัญญาณอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ช่วย
คนที่ถูกไฟฟ้ าซ็อต ฯลฯ
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น(ท-ป)

5512201 งานเขียนแบบเครื่องกล
2(1-2)
Engineering Drawing
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบตัวเลข ตัวอักษร
การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต หลักการฉายภาพและรู ปด้านต่างๆ การสเก็ตซ์ แบบลายเส้น
รู ปภาพ การเขียนแบบลายเส้น ภาพฉาย ภาพตัด ภาพช่วย แบบประกอบและแบบแยก
ชิ้นส่ วน การเขียนแบบสัง่ งานง่าย
5512202 การอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกล
2(1-2)
Mechanical Drawing
การเขียนแบบเครื่ องกล ทั้งการเขียนแบบร่ าง (Free hand Sketch) และการใช้
เครื่ องมือ (Instrumental Drafting) การเขียนแบบเครื่ องยืดประเภทต่าง ๆ (Fasteners) เช่น
(Screws, Bolt & Nuts, Studs, Rivets, Pins, Keys and Springs)
การเขียนแบบขั้นใช้งานจริ งในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องจักรกล
(Working Drawing) ซึ่ งมีท้ งั แบบแยกชิ้นส่ วน Detail Drawing และแบบแสดงการ
ประกอบ Assembly Drawing
5512203 เขียนแบบเครื่องกลและแนวทางในการออกแบบ
3(2-2)
Mechanical Drawing and Trend of Design
การเขียนเครื่ องยึดประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่ องยึดที่ใช้เกลียว ซึ่ งมี Bolts, Nuts,
Screws, Studs etc. เครื่ องยึดที่ไม่ใช้เกลียว ซึ่ งมีลิ่ม (Keys) สลัก (Pins) สปริ ง (Springs)
การเขียนแบบส่ วนประกอบของเครื่ องจักร เช่น เฟื อง (Gears) ลูกเบี้ยว (Cams) การ
กาหนดขั้นสาเร็ จของผิวงานดา Fits, Limit and Tolerance การเขียนแบบประกอบ
(Assembly Drawing) และการเขียนแบบแยกชิ้นส่ วน (Detail Drawing) การกาหนด
รายการวัสดุ
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น(ท-ป)

5512204 เขียนแบบงานกล
3(2-2)
Mechanical Drawing
ทบทวนมาตราส่ วน การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ ชนิ ดและความหนาของเส้น
ตัวอักษร ตัวเลข การบอกขนาด และเรขาคณิ ตประยุกต์ หลักเกณฑ์การเขียนและอ่าน
ภาพฉาย หลักและวิธีการเขียนภาพสเกตซ์ การเขียนภาพตัดชนิดต่าง ๆ การเขียนแบบ
ชิ้นงานต่าง ๆ เช่น เกลียว แหวน ลิ่ม สปริ ง เพลา แบริ่ ง เฟื อง แบบหน้าแปลน และแบบ
งานเชื่อม ฯลฯ
5512205 เขียนแบบเครื่องกล 2
2(1-2)
Mechanical Drawing 2
การเขียนแบบภาพประกอบของเครื่ องจักรกล
และแบบแยกชิ้นในงาน
ออกแบบแยกชิ้นส่ วน งานเชื่อม งานเครื่ องมือกล อุปกรณ์จบั ยึดงาน (จิ๊กและฟิ ก
เจอร์ ) คุณสมบัติของวัสดุ มาตรฐานการสวม การสเกตซ์ภาพ และเขียนแบบจากชิ้นงาน
จริ ง ๆ
5512206 งานทาสี
2(1-2)
Painting
เครื่ องมือเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับงานทา งานทาสี ประเภทต่าง ๆ เช่น งานทาสี
ไม้ ทาสี โลหะ ทาสี ปูนคอนกรี ต ทาสี วสั ดุอื่นๆ ของเชลแล็ก และแลกเกอร์ ทาสี น้ า
พลาสติก และทาสี น้ ามัน การเตรี ยมวัสดุที่จะนามาดาเนิ นงานทาสี การเลือกสี สาหรับ
งานทาสี ขั้นตอนและหลักการทาสี ตามประเภทงานทาสี และฝึ กปฏิบตั ิงานทาสี
ประเภทต่าง ๆ
5512207 อุตสาหกรรมศึกษา
2(2-0)
Industrial Education
ความหมาย หลักการ และขอบข่ายของอุตสาหกรรมศึกษา ประวัติและ
วิวฒั นาการของอุตสาหกรรมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ องค์ประกอบและปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษา
ในแต่ละระดับการศึกษา
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น(ท-ป)

5512209 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2)
Electricity and Electronics 2
ศึกษาอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้ าภายในอาคาร หลักการเลือกอุปกรณ์ทางไฟฟ้ า
การออกแบบใช้และติดตั้งวงจรเครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยงชนิ ดต่าง ๆ หลักการทางานของ
เครื่ องฉายและเครื่ องเสี ยง
ฝึ กประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
5512301 การจัดและบริหารโรงฝึ กงาน
2(2-0)
Schoolshop Organization and Management
วัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดและบริ หารโรงฝึ กงาน หลักการทัว่ ไป
ในการจัดและบริ หารโรงฝึ กงาน ประเภทของโรงเรี ยนและโรงฝึ กงาน เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ การจัดระบบการใช้และการควบคุมเครื่ องมือ การบารุ งรักษาโรงงาน ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การทาบัญชีพสั ดุ

5512302 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Design
ศึกษาถึงชนิดของอุปกรณ์ที่สาคัญในการลาเลียงวัสดุภายในโรงงาน
การ
จัดระบบต่างๆ ของโรงงาน เช่น แสง สี เสี ยง การจัดวางอุปกรณ์และเครื่ องมือ เส้นทาง
การเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงาน ตลอดจนถึงการออกแบบโรงงาน
5512303 หลักการจัดและบริหารโรงงาน
2(1-2)
Industrial Management
วัตถุประสงค์และความสาคัญของโรงงาน หลักการทัว่ ไปในการจัดและการ
บริ หารโรงงาน ประเภทและลักษณะของโรงงานต่าง ๆ การวางแผนโรงงาน เครื่ องมือ
และอุปกรณ์การจัดระบบการใช้ และการควบคุมเครื่ องมือ การบารุ งรักษาโรงงาน
การทาบัญชีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ การจัดซื้ อและการเลือกซื้ อ ฯลฯ
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5512401 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
3(2-2)
Thermodynamics 1
ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน กฎข้อหนึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์ สมบัติ
ทางความร้อนของของแข็ง ของเหลว ก๊าซ กฎข้อสองของเทอร์ โมไดนามิกส์ สมบัติ
ของกระบวนการไหลสม่าเสมอและกระบวนการไม่ไหล
5512402 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
3(2-2)
Thermodynamics 2
สมบัติต่าง ๆ ของไอ ตารางไอน้ าและสารทาความเย็น มอเลียชาร์ ท วัฏจักรทวน
วัฏจักร ต่าง ๆ ของไอน้ า
5512403 พลังงานทดแทน
3(3-0)
Renewable Energy Resources
แหล่งกาเนิดของพลังงาน การเปลี่ยนรู ปของพลังงาน ปั ญหาเกี่ยวกับพลังงาน
การนาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้งาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานน้ าไหล พลังงานน้ าตก พลังงานคลื่นทะเล พลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
ชีวภาพ โดยให้มีการศึกษาค้นคว้าอิทธิ พลของพลังงานต่อสิ่ งมีชีวติ และสภาพแวดล้อม
5512404 นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
3(2-2)
Pneumatics and Hydraulics
หลักการเบื้องต้นของระบบนิ วแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ส่ วนประกอบ
และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ การออกแบบวงจรอย่างง่ายทั้งแบบผสมและ
แบบลาดับงานต่อเนื่ อง การหาแรงดันและปริ มาณการไหลของของไหล การป้ องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน
ปฏิบตั ิการบังคับและควบคุม
ความเร็ วและทิศทางการทางานร่ วมกับรี เลย์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
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5513101 วัสดุศาสตร์
3(3-0)
Material Science
ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนาไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี
ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะได้แก่ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้และวัสดุอุตสาหกรรม
อื่น ๆ
5513102 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0)
Strength of Materials
ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ประเภทของโลหะและอโลหะ
ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องกล ความเค้น
(Stress) ความเครี ยด (Strain) โมดูลสั ยืดหยุน่ (Modulus of Elasticity) และส่ วน
ปลอดภัย (Safety Factor) ในการออกแบบเครื่ องกล
5513103 การปรับปรุ งคุณสมบัติวสั ดุงานกล
3(3-0)
Mechanical Meterial Treatment
โครงสร้างของโลหะ การชุบผิวด้วยความร้อน การชุบแข็งและการชุบคืน ฯลฯ
ความเค้น แรงอัด แรงดึง แรงเฉื่อย ความเครี ยดของงาน ส่ วนปลอดภัย โมดูลสั ยืดหยุน่
ความเค้นในหมุดย้าและรอยเชื่อม แรงบิด (Torsion) ความเค้นในคานบีม ความแข็งแรง
ของวัสดุ การรับแรงของโครงสร้างลักษณะต่าง ๆ
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น(ท-ป)

5513104 ความแข็งแรงของวัสดุและพืน้ ฐานการออกแบบเครื่องกล
2(1-2)
Strength of Materials and Fundamental of Machine Design
ชนิดและประเภทของวัสดุ
ซึ่ งใช้ทาเป็ นโครงสร้างและส่ วนประกอบของ
เครื่ องกล โครงสร้างของอนูและปรมาณู คุณสมบัติเฉพาะตัว ความเค้น ความเครี ยด
โมดูลสั ยืดหยุน่
ความทนทานของวัสดุ และส่ วนความปลอดภัยในการออกแบบ
เครื่ องจักรกล
การออกแบบและสร้างเครื่ องจักรกลที่ใช้งานเฉพาะอย่าง หรื อค้นคว้าวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งเครื่ องจักรกลที่มีอยูใ่ ห้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
5513105 วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Materials
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิด ประเภทการใช้งานของวัสดุที่เป็ นอโลหะและ
โลหะเช่น ไม้ ไม้อดั ปูนซี เมนต์ ดิน หิ น ทราย ยาง พลาสติก หนัง เหล็ก สังกะสี
อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกัว่ ดีบุกและมาตรฐานของวัสดุ
5513201 หลักการออกแบบ
2(1-2)
Principle of Design
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาต่าง ๆ ของแต่ละยุค แต่ละสมัยที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบ
ศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประกอบ องค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การใช้สี
แสงและเงา และทาการปฏิบตั ิการเขียนภาพลายเส้น
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น(ท-ป)

5513202 เขียนแบบวิศวกรรม
2(1-2)
Engineering Drawing
หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ได้แก่ การเขียนภาพ
ฉาย รู ปด้าน ทั้งระบบอเมริ กนั และระบบยุโรป การเขียนแบบรู ปภาพ การเขียนภาพช่วย
การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบเกลียวและอุปกรณ์ยดึ ตรึ ง การกาหนดขนาดของ
งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานส่ วนประกอบ (limit and Fit) และความหยาบผิว
(Surface Texture) เป็ นต้น การเขียนแบบสั่งงานอย่างง่ายที่มีชิ้นส่ วนประกอบไม่เกิน
5 ชิ้น
5513203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
2(1-2)
Fundamental Technology Practice
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่ องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่
เครื่ องมือวัด เครื่ องมือเจาะ เครื่ องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการ
ประกอบชิ้นงาน
5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0)
Safety Engineering
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน
การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลด
อุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน
งานเชื่อม งานไฟฟ้ า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็ นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อ
บริ หารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
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น(ท-ป)

5513302 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวชิ าชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2(2-0)
Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession
ศึกษากฎหมายแรงงาน
มาตรฐานขั้นต่าในการคุม้ ครองแรงงานทัว่ ไป
ค่าตอบแทนในการเลิกจ้าง ค่าจ้างขั้นต่า เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การ
เรี ยกร้อง การเจรจา การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบัญญัติ
ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและอานาจหน้าที่ของผูค้ วบคุมงานตาม
พระราชบัญญัติ
5513303 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Organization and Management
ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม
รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรม ด้านการบริ หารโรงงาน ด้านบุคคล ด้านเงินทุน เครื่ องมือ เครื่ องจักรกล
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโรงงาน
5513304 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับนาหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานของคนงาน อุบตั ิเหตุและวิธีป้องกันแก้ไข ขวัญใน
การทางาน แรงจูงใจ การประเมินค่าของคนงาน จิตวิทยาในการโฆษณาและการขาย
5513305 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
Industrial Economics 1

2(2-0)
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ศึกษาความหมาย ประเภทและความสาคัญของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรฐานการลงทุนของเอกชน
ภายในประเทศ ลักษณะของโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การผลิต การลงทุนและการเลือกทาเลที่ต้ งั ของอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5513306 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Law
ศึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในการนาสิ นค้าเข้า
และการส่ งสิ นค้าออก
กฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุน ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ เป็ นต้น
5513401 คณิตศาสตร์ ช้ ั นสู ง
3(3-0)
Higher Mathematics
ศึกษาและคานวณเกี่ยวกับความจุกระบอกสู บและกาลังม้าแบบต่าง ๆ การ
คานวณระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่ งกาลัง และความเร็ ว
ของรถยนต์
5513402 กลศาสตร์ ของไหล 1
2(2-0)
Fluid Mechanics 1
ธรรมชาติของของไหล เช่น โครงสร้างของอนูและปรมาณูของของไหลชนิด
ต่าง ๆ ความหนื ด
ลักษณะการไหลแบบต่าง ๆ ความเสี ยดทานในการไหล
อัตราการไหล เรโนลนัมเบอร์ ความดันของไหล ลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของ
ของไหลในรู ปแบบต่าง ๆ ชนิด ประเภทและลักษณะของการใช้งานของของไหล
ทางด้านแมคเคนิกส์ในทางการช่างและ
อุตสาหกรรมเครื่ องกลที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานของของไหล เช่น กังหันลม กังหันน้ า เครื่ องอัด เครื่ องยก เครื่ องกระแทก
ระบบควบคุมด้วยของไหล
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5513403 กลศาสตร์ ของไหล 2
3(2-2)
Fluid Mechanics 2
คุณสมบัติของของไหล การวิเคราะห์ลกั ษณะการไหล สมการโมเมนต์ตมั
ภายใต้การควบคุมปริ มาตร ความเค้น ความเครี ยด ตามทฤษฎีของไหลของนิวตัน
สมการความเคลื่อนไหวและความต่อเนื่ อง การวิเคราะห์ ขนาด ทิศทาง และ
ลักษณะการเคลื่อนไหว การไหลในท่อ การอัดตัว เครื่ องจักรที่ขบั เคลื่อนด้วยของไหล
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5513404 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
2(2-0)
Engineering Mechanics
หลักการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของจุด การเคลื่อนที่ของเส้น ชิ้นงาน ความเร็ ว
ความเร่ งของชิ้นงานกล การวิเคราะห์แรงสแตติกส์ และแรงไดนามิกส์ โมเมนต์ของ
ความเฉื่อย และแรงการเคลื่อนที่ในงานเครื่ องกล การสมดุลของเครื่ องกล ระบบการ
สั่นสะเทือนเชิงเส้นตรง
5513405 ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
3(3-0)
Hydraulics and Pneumatics
คุณสมบัติพ้นื ฐานของไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
การนาไปใช้ประโยชน์
วงจรการทางาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของ
อุปกรณ์ ในระบบ
5513406 ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ เบือ้ งต้ น
2(2-0)
Principle of Hydraulics and Pneumatics
ศึกษาหลักการของไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์และการทางานของไฮดรอลิกส์แบบ
วงจรและการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ หลักการของนิวแมติกส์ และการทางานนิวแม
ติกส์ วงจรและการควบคุมระบบนิวแมติกส์เบื้องต้น
5513407 เทอร์ โมไดนามิกส์ 3
Thermodynamics 3

2(2-0)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริ มาตรและอุณหภูมิ ปริ มาณความร้อน
พลังงาน ภายใน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ เอนทาว์บ้ ี เอนโทรบี้ กฎการคงตัวของ
พลังงานความร้อน และการส่ งถ่ายวัฏจักรคาโนไซเกิ้ล วัฏจักรออกโต วัฏจักรดีเซล และ
การคานวณเกี่ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพที่มีผลโดยตรงต่อเครื่ องยนต์สันดาปภายใน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5513408 เทอร์ โมไดนามิกส์ 4
3(3-0)
Thermodynamics 4
การคานวณเกี่ยวกับกระบวนการปริ มาตรคงที่ ความดันคงที่ อุณหภูมิคงที่
กระบวนการอเดียแมติก
กระบวนการโปลิโทรปิ ค วัฏจักรคาร์ โนต์
วัฏ
จักรเครื่ องกลชนิ ดต่าง ๆ ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนและการส่ งผ่านความร้อน
5513409 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 2
2(2-0)
Engineering Mechanics 2
หลักการเบื้องต้นของแรงในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสมดุลของแรง
โมเมนต์ Structure Trusses และ Frames แรงเสี ยดทาน สัมประสิ ทธิ์ ของแรงเสี ยดทาน
โบ้ลท์สกรู Journal Bearing และสะพาน Center of Gravity Centroid and Moment of
Inertia
5513501 กลยุทธ์ การบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management Strategy
ศึกษาหลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารงานทาง
อุตสาหกรรม การนากลยุทธ์มาสู่ การปฏิบตั ิ การตัดสิ นใจในการบริ หาร ความเป็ นผูน้ า
วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริ หาร
5513502 การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management

3(3-0)
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ประวัติความเป็ นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพ
กับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริ หารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และการ รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5513504 การบริ หารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Production Management
ลักษณะและความสาคัญของการผลิต และปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจการผลิต
ซึ่ งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และกาลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ต้ งั โรงงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริ มาณ ระบบการบารุ งรักษา
ระบบการจัดซื้ อ และระบบการ
ควบคุมสิ นค้าคงเหลือ
5513506 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Management Technology
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม
วิวฒั นาการจัดการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิต ทฤษฎีพ้นื ฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการ
บริ หารอุตสาหกรรมของนักบริ หาร
เทคนิคการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่กบั การจัดการ อุตสาหกรรม
5513523 ระบบสารสนเทศในการบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Information Technology for Industrial Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศกับการบริ หาร ระบบสานักงาน
อัตโนมัติ การนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์กบั การบริ หารงานอุตสาหกรรม
5514101 วัสดุวศิ วกรรม

3(3-0)
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รหัส

Engineering Materials
ศึกษาไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มีคาร์บอนผสมถึงโครงสร้าง
หรื อการเปลี่ยนแปลงของเหล็กหล่อ เหล็กตีแข็ง และปรับคุณภาพในด้านความแข็ง
แบบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการใช้ ที.ที.ที. ไดอะแกรม
ในการชุบแข็งของเหล็กชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ และการชุบแข็งและ
อบผงคาร์ บอน การเพิม่ ผิวแข็งในการแทรกซึ มของไนโตรเจน การอบอ่อน การเติบโต
ของโครงสร้างในอุณหภูมิต่าง ๆ กัน การกัดกร่ อนและการป้ องกันโดยวิธีต่าง ๆ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5514102 วัสดุศาสตร์ เซรามิกส์
2(2-0)
Ceramic Material
ความจาเป็ น ความสาคัญและคุณประโยชน์ ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการผลิต ประเภทวัตถุทนไฟ (Refractories) ประเภท
โลหะเคลือบ (Enamel) ประเภทแก้ว (Glass) ประเภทซีเมนต์และปูนพลาสเตอร์
(Cement & Plaster) ประเภทสิ่ งขัดถู (Abrasive) ประเภทปอร์สเลน (Porcelain) เน้นให้
เห็นการพัฒนาและนามาใช้ในปัจจุบนั
5514103 วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(1-2)
Ceramic Material and Technology
ความสาคัญ คุณสมบัติ ประโยชน์ กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตวัตถุทนไฟ โลหะเคลือบ แก้ว ซี เมนต์และปูนพลา
สเตอร์ สิ่ งขัดถู ให้มีประสบการณ์ในการทดลองปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
5514201 เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม
2(1-2)
Mechanical Drawing & Design
การเขียนแบบและการสเก็ตแบบ แยกและประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกล การเขียน
แบบแผ่นคลี่อย่างยาก การเขียนแบบท่อและสุ ขภัณฑ์ ได้แก่ แบบท่อน้ าดี ท่อน้ าเสี ย
และการติดตั้งสุ ขภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การเขียนแบบโครงสร้างเกี่ยวกับการขยาย
รายละเอียดและภาคตัด
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5514202 การวัดทางกายภาพ
2(1-2)
Physical Measurement
การศึกษาเกี่ยวกับความรู ้และหลักเกณฑ์การวัดโดยใช้อุปกรณ์
เครื่ องมือ
สาหรับงานทางเซรามิกส์ เช่น การวัดความหนาบางของผลิตภัณฑ์ การหดตัว ความ
พรุ นตัว ความแข็ง ความเปราะ ความเหนียว ความโปร่ งแสง การไหลตัวของน้ า
ดินและสี ของวัตถุดิบ หรื อผลิตภัณฑ์เมื่อถูกเผา การวัดอุณหภูมิในเตาเผา โดยใช้เทอร์
โมกอบเปิ้ ล การวัดเป็ นระบบ มาตรฐานสากล (ASTM, JIS, BIS) เป็ นต้น
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5514301 การวิจัยการดาเนินงานเบือ้ งต้ น
3(3-0)
Intrduction to Operation Research
เป็ นการวางพื้นฐานแนวคิดในการวิเคราะห์และวิจยั ซึ่ งจะนาเอาคณิ ตศาสตร์
มาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น กระบวนการสมการเชิงเส้น ปั ญหา การขนส่ ง การ
วิเคราะห์ การทางานที่ประหยัดเวลา การควบคุม การคลัง การสันนิษฐานและการจัด
สายบริ การ
5514302 การบริ หารงานวัสดุ
3(3-0)
Material Management
กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเภทและชนิดของ
วัสดุ แหล่งผลิตหรื อจัดทาหรื อแหล่งจาหน่าย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
ดังกล่าว ระบบการเก็บรักษา และระบบการจาหน่ายวัสดุให้กบั หน่วยต่าง ๆ หลักการ
จัดหาวัสดุเพื่อให้เกิดความประหยัดและความรวดเร็ วในการทางาน
5514303 การศึกษาการทางาน
3(3-0)
Work Study
ศึกษาเวลาทางานของตน วิธีจดั เวลาทางาน เทคนิคการสร้างแผนภูมิ การผลิต
หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบตั ิและวิธีการ
ทางานให้ง่ายขึ้น วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทางานของตน
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5514304 การเขียนรายงานด้ านเทคนิค
2(2-0)
Technical Report
ศึกษารู ปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค ได้แก่ การรายงานผลต่อการ
ผลิต
การรายงานการบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
การรายงานผลการตรวจซ่อม
เครื่ องจักรกล สภาพการทางาน การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514305 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
แนะนาให้รู้จกั พื้นฐานของแนวคิดในการจัดตั้งองค์การ หน่วยงานหรื อบริ ษทั
ตลอดจนวิธีการบริ หาร มีวธิ ี การที่จะนาบุคคลในส่ วนต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ร่ วม
ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนาไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การแก้ปัญหาการบริ หารระดับ
คนงาน การ
ฝึ กงานของคนงานก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน การวัดผล การทางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดการเลื่อนเงินเดือน ค่าแรงพิเศษ ตลอดจนการแบ่งปั น
ผลประโยชน์
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ กรเบือ้ งต้ น
3(3-0)
Industrial Phychology and Organization
ศึกษาการปฏิบตั ิทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบตั ิทางอุตสาหกรรมที่มี
ต่อมนุษย์
ทฤษฎีองค์การ
ความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
แนวความคิดที่สาคัญของจิตวิทยามาประยุกต์กบั ปั ญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ
แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย การสื่ อสารและการเป็ นผูน้ า
ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุ ษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ
5514307 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
Industrial Economy 2

3(3-0)
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การศึกษาค่าเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิธีการจัดสรร
การเงิน วิธีลดค่าเสื่ อมราคา ศึกษาและเปรี ยบเทียบ การจัดสรรเงิน เพื่อหาข้อดีและ
ข้อเสี ยแล้วนามาใช้

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514308 เศรษฐศาสตร์ หัตถกรรม
2(2-0)
Arts and Crafts Economy
ศึกษาความหมาย ปัจจัยการผลิต การบริ โภค การบริ หาร การแลกเปลี่ยน การ
กระจายของระบบเศรษฐกิจ เน้นให้เห็นอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมและค่านิยมของคนใน
สังคม ศึกษากฎหมายของผูป้ ระกอบอาชีพหัตถกรรม กฎหมายแรงงาน นโยบายรัฐ
ปั ญหาแรงงาน การใช้เครื่ องทุ่นแรง วัสดุและอุปกรณ์ ต้นทุนและราคา แนวโน้ม
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ การวิเคราะห์งานหัตถกรรมแต่ละแขนง เช่น งาน
หัตถกรรมเครื่ องเขิน เครื่ องไม้ เครื่ องไม้ไผ่ เครื่ องรัก เครื่ องโลหะรู ปพรรณ เครื่ องทอ
ย้อม เครื่ องหนังและเครื่ องหล่อ
5514309 การควบคุมคุณภาพ
2(2-0)
Quality Control
การจัดบริ หารงานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การทดสอบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งอาศัยหลักทางสถิติและการวิจยั การ
ออกแบบและวิเคราะห์แผนภูมิการควบคุมคุณภาพ
5514310 การควบคุมคุณภาพการผลิต
Industrial Quality Control

3(3-0)
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ศึกษาจากข้อมูลงานผลิต วางแผน ตลอดถึงนโยบายควบคุมคุณภาพ นาเอา
เทคนิคทางวิชาสถิติเข้ามาช่วย การตรวจสอบผลการผลิต การตั้งขีดจากัดในการยอมรับ
งานผลิตว่าอยูใ่ นช่วงที่เสี ยหรื อดี จากการสุ่ มตัวอย่าง ใช้เทคนิคในการบารุ งขวัญคนงาน
เพื่อเพิม่ พูนคุณภาพในการผลิต ตลอดจนแผนการบริ หาร

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
ศึกษาถึงระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การคาดคะเนความต้องการสิ นค้า การควบคุมพัสดุคงคลัง และการวางแผน
โครงการเพื่อจะวางโปรแกรมแผนงานในการทางานแต่ละโครงการ นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาถึงแผนการวางแผนการผลิตในกรณี ตวั อย่าง
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองค์การ การ
จัดบุคลากร การควบคุมคุณภาพงาน จัดระบบการติดต่อสื่ อสาร การจัดสภาพแวดล้อม
ให้ สอดคล้องกับการจัดการด้านอุตสาหกรรม
5514313 กระบวนการผลิตทางด้ านอุตสาหกรรม
3(3-0)
Manufacturing Process
ศึกษาขั้นตอนของการผลิตระบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึ่ งจะช่วยให้การ
บริ หารงานอุตสาหกรรมมีประสิ ทธิภาพ เทคนิคการเลือกใช้เครื่ องจักรแต่ละขั้นตอน
การผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
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5514401 เคมีอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Chemistry
โครงสร้างของอะตอม สมการเคมี ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รี ดกั ชัน่ ไอโคโมเซชัน่
กรดและด่าง การทดลองผลิตสี สบู่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ การชุบเคลือบผิวโลหะ การศึกษา
งาน เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตน้ ามันจากพืช

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514501 มนุษยสั มพันธ์ ในการบริ หารอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Relation in Industrial Management
ความหมายและความสาคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ์ความต้องการ
กระบวนการ กลุ่ม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่ อสารในองค์การอุตสาหกรรม
บทบาทของมนุษยสัมพันธ์ต่อการจัดการอุตสาหกรรมในปั จจบันและอนาคต
5514502 การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Training and Staff Development in Industry
บทบาทหน้าที่ของงานฝ่ ายบุคคล ความสาคัญของการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาการฝึ กอบรม เทคนิคการฝึ กอบรมและ
การประเมิน
5514503 การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Productivity
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการ
เพิ่ม ผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
5514504 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

3(3-0)
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Basic Industrial Business and Operation
ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจอุตสาหกรรม
รู ปแบบและการดาเนินงานของธุ รกิจ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หารหน่วยงาน
และบุคคล การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมกับสังคม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514505 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Production Standard
ศึกษาความหมาย
ขอบข่าย
และความสาคัญของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ชนิดของมาตรฐาน เครื่ องหมาย
มาตรฐานที่นาไปใช้ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เช่น Jis, Bs,
ASTMG ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงาน อุตสาหกรรม ในระบบ ISO ต่างๆ เช่น
ISO 14000, ISO 18000 ฯลฯ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
กฎหมายพาณิ ชย์ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
5514506 การบริ หารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Safety Management
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารความปลอดภัย
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
อุบตั ิเหตุและป้ องกันอุบตั ิเหตุ โดยอาศัยหลักการบริ หารความปลอดภัย เทคนิคการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย การควบคุม
ความสู ญเสี ย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบสารสนเทศควาามปลอดภัย การ
ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในการทางาน กฎหมายความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องในการทางาน ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย
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5514507 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเอง และผูอ้ ื่นตามความ
ต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และการแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กบั
การทางาน วัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้ าประสงค์ของชีวติ และการทางาน การ
สารวจ ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทางาน การสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในตนเองประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผลในการทางาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5514508 การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3(3-0)
The Organization and Management of Technological Project
ศึกษาสังเกตเกี่ยวกับโครงการและบริ หารโครงการ การริ เริ่ มโครงการคัดเลือก
โครงการ ผูบ้ ริ หารโครงการ การจัดองค์การโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดทา
งบประมาณ เทคนิคการทาผังข่ายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การประสานงาน
การควบคุมดูแลติดตามโครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ
5514509 การบริ หารการเงินในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Financial Management
ศึกษาเทคนิคและวิธีการตัดสิ นใจลงทุน
การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน
กาหนดมูลค่าธุ รกิจ โครงสร้างและนโยบาย การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุ งและการเลิกกิจการ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นการทางด้านการเงินของธุ รกิจระบบเศรษฐกิจ
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในงานอุตสาหกรรม
Human Resource Industrial Management

3(3-0)
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ความหมายและความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ขอบข่าย
บทบาท ความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับการ
ผลิต การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรมและการพัฒนาการโยกย้ายและแต่งตั้ง
การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
งานอุตสาหกรรม
5514511 สถิติเพือ่ การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Statistic for Industrial Management
ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายทาง
สถิติ การวางแผน การจัดทาสถิติ และการนาเสนอในการแก้ปัญหา การจัดการ
อุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตัดสิ นใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
สถิติ
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Production Technology
ศึกษาการผลิตของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่ วนต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
เช่น การขึ้นรู ป การทาแบบ การแปรรู ปเครื่ องมือกล การหล่อ ฯลฯ ตลอดจนการ
ประกอบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ทั้งโลหะ อโลหะและวัสดุอื่น ๆ ให้มีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
5514513 เทคโนโลยีการปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Operation Technology
ศึกษาหน่วยงานการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการดาเนินงานแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
ผลิต ทัว่ ไป และในระบบอุตสาหกรรม การเรี ยกใช้เทคนิควิธี เทคโนโลยี การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสากล
5514903 การวิจัยเพือ่ การบริหารงานอุตสาหกรรม

3(2-2)
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Industrial Management Research
หลักการและแนวคิดในการวิจยั เทคนิควิธีการวิจยั กระบวนการวิจยั การทาเค้า
โครงการวิจยั ทางการบริ หารงานอุตสาหกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการทาสารนิพนธ์ (Baby
Thesis) และนาเสนอรายงานการวิจยั
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หมู่วชิ าเซรามิกส์
(552)
หมู่วชิ าเซรามิกส์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทัว่ ไป
การออกแบบ
การขึ้นรู ปและตกแต่ง
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และการเผา
วัสดุต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

(552-1--)
(552-2--)
(552-3--)
(552-4--)
(552-5--)
(552-6--)
(552-7--)
(552-8--)

การฝึ กงาน
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(552-9--)
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หมู่วชิ าเซรามิกส์ (552)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5521101
5521102
5521103
5521201
5521202
5521301
5521401
5521402
5521501
5521502
5521503
5522101
5522102
5522201
5522301
5522302
5522303
5522304
5522305
5522306
5522307
5522308
5522501
5522502
5522503
5522504

ชื่อวิชา
เซรามิกส์เบื้องต้น
งานเครื่ องปั้ นดินเผาเบื้องต้น
เครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
การออกแบบโดยการทดลอง
การขึ้นรู ปด้วยมือ
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
วัสดุเซรามิกส์
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1
วัสดุศาสตร์ เบื้องต้น
เคมีเชิงฟิ สิ กส์สาหรับวัสดุศาสตร์
ประวัติและวิวฒั นาการทางเซรามิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 1
การทาพิมพ์และการหล่อ 1
การทาพิมพ์ 1
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 1
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยสี ใต้เคลือบ
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยสี บนเคลือบ
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
การประดิษฐ์เซรามิกส์
น้ าเคลือบ 1
วัสดุทนไฟและสิ่ งขัดถู
ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์
แก้วและโลหะเคลือบ

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5522505
5522506
5522507
5522601
5522602
5522603
5522801
5522802
5523101
5523201
5523202
5523203
5523204
5523205
5523206
5523301
5523302
5523303
5523304
5523401
5523402
5523403
5523501
5523502
5523505
5523801
5523802
5524101

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สี สาเร็ จรู ป 1
น้ าเคลือบ-การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 2
ประติมากรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
เซรามิกส์พ้นื บ้าน
เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเซรามิกส์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเซรามิกส์ 1
แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3
การออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 1
การออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
การออกแบบหี บห่อผลิตภัณฑ์
การออกแบบโฆษณา
งานขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุนและเทคโนโลยี 1
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน 2
งานขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุนและเทคโนโลยี 2
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด 2
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2
การคานวณน้ าเคลือบ-เนื้อเซรามิกส์
น้ าเคลือบ
สี สาเร็ จรู ป 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3
งานดินทัว่ ไป

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(250)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(90)
2(90)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5524301
5524302
5524303
5524304
5524401
5524501
5524502
5524503
5524504
5524505
5524506
5524507
5524508
5524801
5524802
5524901
5524902
5524903

ชื่อวิชา
การทาพิมพ์และการหล่อ 2
การทาพิมพ์และการหล่อ 3
การทาพิมพ์ 2
การขึ้นรู ปด้วยใบมีด
เครื่ องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่ องปั้ นดินเผา
น้ าเคลือบ 2
น้ าเคลือบ 3
เทคโนโลยีสีสาเร็ จรู ป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี
เนื้อเซรามิกส์ 1
เนื้อเซรามิกส์ 2
เซรามิกส์สมัยใหม่ 1
เซรามิกส์สมัยใหม่ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3
งานค้นคว้าทางช่างปั้ นดินเผา
การศึกษาค้นคว้า
โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(250)
5(450)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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น(ท-ป)

5521101

เซรามิกส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Ceramics
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของเซรามิกส์
ประเภท
และกระบวนการผลิต เน้นให้เห็นวิวฒั นาการของเซรามิกส์ จนถึงยุคปัจจุบนั

5521102

งานเครื่องปั้นดินเผาเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Ceramics
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของเครื่ องปั้ นดินเผา วัตถุดิบ
(Rawmaterials) และคุณสมบัติ
แหล่งกาเนิดของวัตถุดิบ
กรรมวิธีผลิต
เครื่ องปั้ นดินเผา ให้มีประสบการณ์และทักษะในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธี
ต่าง ๆ (Hard Forming)

5521103

เครื่องปั้นดินเผาทัว่ ไป
2(1-2)
Ceramic Design 1
ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องเคลือบดินเผา เครื่ องมือเครื่ องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์การเก็บรักษา กระบวนการผลิต หลักการออกแบบ รู ปทรงวัตถุดิบ
เคมีภณั ฑ์ที่ใช้การเตรี ยมงานและการปฏิบตั ิการขึ้นรู ปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ

5521201

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 1
3(2-2)
Ceramic Design 1
ศึกษาให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบเบื้องต้น
การ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรม
ให้ปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท้ งั
ทางด้านโครงสร้างทัว่ ไป และการตกแต่ง
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5521202

การออกแบบโดยการทดลอง
2(1-2)
Experimental Design
ศึกษาและฝึ กฝนการออกแบบสร้างผลงานในลักษณะสามมิติ
โดยการ
ทดลองสร้างผลงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรื ออาศัยแนวทางจาก
รู ปทรงธรรมชาติ และรู ปทรงที่ได้จากการประดิษฐ์
โดยให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปทรง (form) เนื้อที่วา่ ง (Space) แสง เงา และสี เพื่อนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา

5521301

การขึน้ รู ปด้ วยมือ
3(2-2)
Hand Forming
ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเตรี ยมดิน
บดดิน เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ข้ ึนรู ปด้วยมือ
เช่น การขึ้นรู ปด้วยวิธีบีบดิน วิธีแผ่น วิธีขดให้เป็ น
รู ปทรงต่าง ๆ เป็ นภาชนะรู ปสัตว์ งานประดิษฐ์กระเบื้อง (Forming Tile) การ
ขึ้นรู ปแบบ (Making Template)

5521401

เครื่องมือและอุปกรณ์ เซรามิกส์ 1
3(2-2)
Tools and Machines Equipment 1
ศึกษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับงานการผลิตเซรามิกส์
และมีประสิ ทธิ ภาพ ศึกษาและออกแบบดัดแปลง สร้างเครื่ องมืออย่างง่าย ๆ
ประหยัดและนามาใช้ประโยชน์ได้

5521402

เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
3(2-2)
Kiln and Firing 1
ศึกษาให้มี่ความรู ้เรื่ องเตาที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่าง
ๆ
การใช้เตาและการเผาผลิตภัณฑ์ และการศึกษาเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการใช้และการบารุ งรักษา
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5521501

วัสดุเซรามิกส์
3(3-0)
Ceramics Raw Materials
ศึกษาวัตถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ แหล่งกาเนิด กระบวนการ
ผลิตตลอดจนการนามาใช้ในงานผลิตทางเซรามิกส์ในงานทัว่ ๆ ไป

5521502

การทดสอบและวิเคราะห์ ทางเซรามิกส์ 1
2(1-2)
Ceramics Testing and Analysis 1
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะห์เซรามิกส์ในห้องปฏิบตั ิการ
ตามระเบียบมาตรฐานสากลในเรื่ อง ความหนาแน่น ความหนืด ความถ่วงจาเพาะ
การหดตัว ความละเอียด การกระจายตัวของอนุภาคความแข็งและความแข็งแรง

5521503

วัสดุศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Material Science
กรรมการวิธีการผลิต คุณสมบัติ ประโยชน์และการนาไปใช้งานของวัสดุ
ประเภทโลหะ เช่น เหล็กผสม เหล็กหล่อ ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ วัสดุ
ประเภทโลหะ เช่น ยาง แก้ว ไม้ วัสดุเซรามิกส์ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ

5522101

เคมีเชิ งฟิ สิ กส์ สาหรับวัสดุศาสตร์
3(3-0)
Physical Chemistry for Materials Science
สมบัติของของแข็ง โครงสร้างผลึก สมบัติของของเหลว สารละลาย
ความเข้มข้น
สมบัติของก๊าซ
กฎอุณหพลศาสตร์
พลังงานความร้อน
สถานะและการเปลี่ยนแปลง สมดุลเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี ไฟฟ้ าเคมี สมบัติ
ทนไฟฟ้ าและสมบัติทนแม่เหล็กของโมเลกุล
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5522102

ประวัติและวิวฒ
ั นาการทางเซรามิกส์
2(1-2)
History and Evolution of Ceramics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับประวัติ และลักษณะของการสร้างสรรค์เซรามิกส์ที่
ปรากฏในแหล่งชุมชนที่สาคัญในประเทศไทย และต่างประเทศ
ตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั โดยศึกษาในส่ วนของกรรมวิธีการผลิต
ลักษณะรู ปทรงและ
ลวดลายการตกแต่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ และสร้างสรรค์ผลงานเซรา
มิกส์ได้อย่างเหมาะสมในสังคมปั จจุบนั ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนารู ปแบบเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ ทางเซรามิกส์

5522201

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 2
3(2-2)
Ceramic Design 2
ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึ กปฏิบตั ิการตามหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรมทางด้านโครงสร้างทัว่ ไป และการตกแต่ง

5522301

การขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุน 1
3(2-2)
Throwing 1
ศึกษาให้ความรู ้และทักษะในการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน การใช้แป้ นหมุน
ให้มีความสามารถในการขึ้นรู ปทรงกระบอก ชาม จาน ฝึ กการขูด และตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้เรี ยบ (Finishing)

5522302

การทาพิมพ์และการหล่อ 1
3(2-2)
Mold Making and Casting 1
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมือที่จาเป็ นในการทาแบบ
พิมพ์ ปลาสเตอร์ (Plaster Mold)
แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ให้มีทกั ษะในการ
สร้างต้นแบบ (Model) แบบพิมพ์ (Working Model) ตลอดจนการหล่อด้วยน้ าดิน
(Slip Casting)
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5522303

การทาพิมพ์ 1
2(1-2)
Mold Making 1
คุณประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปูปลาสเตอร์ และคุณสมบัติที่สาคัญในการ
ผสมปูนทาพิมพ์ หล่อพิมพ์ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่ องมือ ให้มีประสบการณ์ใน
การออกแบบสร้างแบบทาพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการหล่อ (Casting Mold) และ
การกดพิมพ์ (Pressing Mold)

5522304

การขึน้ รู ปด้ วยใบมีด 1
3(2-2)
Jiggering 1
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นรู ปด้วยใบมีด
หลักการออกแบบ เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต การเตรี ยมใบมีดชนิดต่าง ๆ การ
สร้างแบบด้วยเครื่ อง (Jigger) การสร้างต้นแบบ (Model) การสร้างแม่แบบ (Block
Mold) แบบพิมพ์ถ่าย (Case Mold) และแบบพิมพ์ (Working Mold)
การทา
ใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก (Jiggering) และชนิดแบบภายใน (Joylleying)

5522305

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ด้วยสี ใต้ เคลือบ
2(1-2)
Under Glaze Decoration
ศึกษาและใช้สีเคลือบให้สามารถใช้และออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์
ทางเซรามิกส์ได้โดยใช้วธิ ีการเขียน การทารู ปลอกใต้เคลือบ การทาซิลค์สกรี นใต้
เคลือบ

5522306

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ด้วยสี บนเคลือบ
Over Glaze Decoration
ศึกษาและตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ดว้ ยกรรมวิธีต่าง ๆ
Incising, Scraffito, Photograph. Stamping, Wax Resist เป็ นต้น

2(1-2)
เช่น Engobe,
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5522307

การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์
3(2-2)
Ceramic Decoration
ศึกษาและตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ดว้ ยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น Engobe,
Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist เป็ นต้น

5522308

การประดิษฐ์ เซรามิกส์
2(1-2)
Ceramics Craft
ศึกษาและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุเซรามิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่ องประดับ ของชาร่ วย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

5522501

นา้ เคลือบ 1
3(2-2)
Glazes 1
ศึกษาให้มีความรู ้เกี่ยวกับน้ าเคลือบ วิวฒั นาการของการเคลือบ การเกิด
เคลือบวัตถุดิบในการทาเคลือบ และการเตรี ยมเคลื อบ

5522502

วัสดุทนไฟและสิ่ งขัดถู
3(2-2)
Refractories and Abrasive
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและสิ่ งขัดถู
สมบัติประโยชน์ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตและการนาไปใช้

5522503

ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
3(2-2)
Cements and Plaster
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสาคัญ ประโยชน์ เครื่ องมือ อุปกรณ์
ตลอดจนกระบวนการผลิต
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของปูนซีเมนต์
องค์ประกอบทางเคมี ปฏิกิริยาการแข็งตัว กระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และ
วิธีการวิจยั
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5522504

แก้วและโลหะเคลือบ
3(2-2)
Glass and Enamel
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสาคัญ ประโยชน์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ รวมทั้ง
เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตแก้วและโลหะเคลือบ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต
การประยุกต์ใช้ และสมบัติของแก้ว
ชนิดต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบกับสมบัติ และศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกผลึก ของแก้ว

5522505

สี สาเร็จรู ป 1
2(1-2)
Ceramics Color 1
ศึกษาถึงวัตถุดิบ และกระบวนการทาสี สาเร็ จรู ป เพื่อใช้ในงานทาสี บน
เคลือบ ใต้เคลือบ และในเคลือบ

5522506

นา้ เคลือบ-การขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุน
2(1-2)
Glaze and Throwing
ประวัติน้ าเคลือบ (Glaze)
การแบ่งประเภทและชนิดต่าง ๆ ของน้ า
เคลือบ วัตถุดิบที่ใช้ในการทาน้ าเคลือบ (Glaze Materials) ออกไซด์ที่ทาให้เกิดสี
ต่าง ๆ สู ตรน้ าเคลือบ การเติมน้ าเคลือบชนิดต่าง ๆ การชุบน้ าเคลือบ ข้อบกพร่ อง
ในการชุบน้ าเคลือบการเผาเคลือบ รู ้จกั เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขึ้นรู ป
ด้วยแป้ น (Throwing) รู ้จกั การเตรี ยมดินและขึ้นรู ปต่าง ๆ วิธีข้ ึนรู ปด้วยแป้ นหมุน
เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ

5522507

การทดสอบและวิเคราะห์ ทางเซรามิกส์ 2
2(1-2)
Ceramics Testing and Analysis 2
ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการทดสอบ และการวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ใน
ห้องปฏิบตั ิการตามระบบมาตรฐานสากล
ในเรื่ องเกี่ยวกับการทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงของสาร เซรามิกส์เมื่อได้รับความร้อน (DTA, TG) กล้องถ่ายจุลโครง
โดยอิเล็กตรอนแบบส่ องกราด และเครื่ องมือทาง Spectroscopy ได้แก่ UV-VIS
Atomic Absorption และ X-ray เป็ นต้น
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5522601

ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
2(1-2)
Ceramics Sculpture
ศึกษา สร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรม ด้วยวัสดุและกระบวนการทาง
เซรามิกส์

5522602

เซรามิกส์ พนื้ บ้ าน
Traditional Ceramics
ศึกษาและวิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในท้องถิ่น
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เซราคอน ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียน ผลิตภัณฑ์โอ่งน้ า เป็ นต้น

2(1-2)
ตลอดจนกรรมวิธี
เช่น ผลิตภัณฑ์

5522603

เซรามิกส์ ในงานก่อสร้ าง
2(1-2)
Ceramics for Construction
ศึกษา และพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการนาไปใช้กบั
การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ท่อระบายน้ า กระเบื้องตกแต่ง
เป็ นต้น

5522801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเซรามิกส์ 1
2(90)
On-the-Job Training 1
ศึกษาและค้นคว้าวิจยั งานด้านเซรามิกส์
โดยการฝึ กงานใน
โรงงานผลิตเซรามิกส์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานทัว่ ไป การผลิต การบริ หาร
การตลาด และอื่น ๆ ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาค้นคว้าทดลองวิจยั งาน
เซรามิกส์โดยตรง
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5522802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเซรามิกส์ 1
3(250)
Field Experience in Ceramics 1
ศึกษาและค้นคว้าวิจยั งานด้านเซรามิกส์
โดยการฝึ กงานในโรงงานผลิต
เซรามิกส์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานทัว่ ไป การผลิต การบริ การการตลาด และ
อื่น ๆ ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาค้นคว้าทดลองวิจยั งานเซรามิกส์
โดยตรง

5523101

แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส์
2(2-0)
Phase Equilibrium for Ceramics
สมดุลวิวธิ พันธ์ในระบบอินทรี ย ์ ระบบหนึ่ง สอง และสามองค์ประกอบ
สารละลายของแข็ง การแทนที่ของไอออนในสภาวะรู ปร่ างเหมือนกัน เส้นแอลคี
เมด สมดุล
อุปเสถียร เส้นทางการตกผลึก

5523201

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาและฝึ กฝนการออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผาในขั้นสู ง
โดยเน้นการ
ออกแบบ เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปัญหาในการผลิตที่
อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบ
การฝึ กออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
เช่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่งอาคาร งาน
สุ ขภัณฑ์เครื่ องถ้วยชาม และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ

5523202

การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1
2(1-2)
Pottery Design 1
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาโดยทัว่ ๆ ไป
เกี่ยวกับ
งานอุตสาหกรรม และความต้องการของตลาด
โดยเน้นให้มีทกั ษะในด้าน
รู ปทรง ขนาด พื้นผิว ตลอดจนการตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธีต่าง ๆ
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5523203

การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2
2(1-2)
Pottery Design 2
การใช้ความรู ้และเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างประณี ตศิลป์
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ โดยให้มีแนวความคิดออกแบบรู ปทรงที่เป็ นอิสระ ชนิดมี
ฝา
มีหู มีพวย ประกอบหวาย ไม้ หนัง และรู ้จกั การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ย
กรรมวิธีต่าง ๆ

5523204

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industry Ceramics Design
ศึกษารู ปแบบ และกระบวนการผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาในอุตสาหกรรม ฝึ ก
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบ
เครื่ องปั้ น ดินเผาที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สุ ขภัณฑ์ เครื่ องถ้วยชาม เป็ นต้น

5523205

การออกแบบหีบห่ อผลิตภัณฑ์
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ
และความต้องการใน
การใช้ผลิตภัณฑ์หีบห่อ ศึกษาการออกแบบหี บห่อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แต่ละประเภท
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องรู ปทรง รู ปแบบ โครงสร้าง สี หี บห่อบรรจุผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบหี บห่อให้ได้มาตรฐานตามสัดส่ วน ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ และ ปฏิบตั ิงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น สลาก ถึง กล่องพับ
เป็ นต้น

5523206

การออกแบบโฆษณา
2(1-2)
Advertising Design
ศึกษาวิธีออกแบบตัวอักษร สัญลักษณ์ การโฆษณา การจัดร้านแสดง
สิ นค้าการประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบปฏิบตั ิการ การทาป้ ายโฆษณา การจัดร้าน และ
แสดงนิทรรศการ
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5523301

งานขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุนและเทคโนโลยี 1
2(1-2)
Throwing and Technology 1
ทักษะและความเข้าใจในหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
รู ้จกั เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดจนเนื้อดินปั้ น (Clay body) ให้มีทกั ษะในการขึ้น
รู ปทรงต่าง ๆ ตลอดจนการตกแต่งให้เรี ยบร้อย (Finishing) เหมาะสม

5523302

การขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุน 2
Throwing 2
ศึกษาการออกแบบและฝึ กทักษะในการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
อุตสาหกรรม

3(2-2)
ตามระบบ

5523303

งานขึน้ รู ปด้ วยแป้นหมุนและเทคโนโลยี 2
3(2-2)
Throwing and Technology 2
ให้มีทกั ษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยแป้ นหมุน
เป็ นภาชนะต่าง ๆ สามารถผลิตได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยฝึ กฝน
การออกแบบรู ปทรงด้วยแป้ นหมุน ผลิตภัณฑ์ที่มีฝาปิ ด มีมือจับ การตกแต่ง
ประกอบให้เหมาะสม

5523304

การขึน้ รู ปด้ วยใบมีด 2
3(2-2)
Jiggering 2
ศึกษาและฝึ กการสร้างแบบชนิดที่ซบั ซ้อนขึ้น เช่น มีลวดลาย หรื อขอบ
เส้นบนผลิตภัณฑ์ แจกันรู ปทรงต่าง ๆ
การสร้างแบบและผลิตงานตามระบบ
อุตสาหกรรม
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5523401

เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
3(2-2)
Kilns and Firing 2
ศึกษาการจาแนกชนิดของเตาเผา ลักษณะโครงสร้าง ผลดีและผลเสี ยของ
เตาเผาชนิดต่าง ๆ วิธีเลือกใช้เตาเผา อุปกรณ์ที่ใช้กบั เตาเผา และการควบคุมเตาเผา
ฝึ กฝนการออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทต่าง ๆ
พร้อมการ
ทดลองสร้างเตาเผา

5523402

เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
3(2-2)
Kiln & Firing Technology
ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ หลักการจาแนกเตาชนิด
ต่าง ๆ ส่ วนประกอบที่สาคัญของเตาและวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างเตา
หลักการออกแบบเตา (Kiln design) เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลักการเผาดิน
เผาเคลือบ

5523403

เครื่องมือและอุปกรณ์ เซรามิกส์ 2
3(2-2)
Tools and Equipment 2
ศึกษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับงานเซรามิกส์ช้ นั สู ง ด้าน
คุณภาพประสิ ทธิภาพ และวิธีการใช้งาน ฝึ กการใช้เครื่ องมือทดสอบและวิเคราะห์
ทางเซรามิกส์

5523501

การคานวณนา้ เคลือบ-เนือ้ เซรามิกส์
2(1-2)
Ceramics Glaze Technology and Body Calculation
หลักการคานวณน้ าเคลือบ การคานวณสู ตรน้ าเคลือบชนิดต่าง ๆ การ
คานวณหาส่ วนผสมของเนื้อดิน (Clay body)
การทดสอบคุณภาพของน้ าเคลือบ
และเนื้อดิน ปฏิบตั ิการทาน้ าเคลือบและเนื้อดิน (Test Piece)
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5523502

นา้ เคลือบ
3(2-2)
Glazing
นิยามของเคลือบ ประโยชน์ของเคลือบ ประวัติ และการจาแนกชนิดของ
เคลือบวัตถุดิบและเคมีภณั ฑ์ที่ใช้ทาเคลือบ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเคลือบ
และการบารุ งรักษา วิธีการเคลือบ คุณสมบัติของเคลือบ การคานวณสู ตรน้ า
เคลือบ หลักการทา Frit ข้อบกพร่ องของเคลือบและการแก้ปัญหาในการเผาตาม
สภาวะต่าง ๆ

5523505

สี สาเร็จรู ป 2
2(1-2)
Ceramic Color 2
ศึกษาเกี่ยวกับการทาสี สาเร็ จรู ปที่ใช้ในงานใต้เคลือบ บนเคลือบ คิดค้นหา
สี ที่แปลกใหม่ และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสี สาเร็ จรู ป

5523801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ด้านตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ

5523802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาด้าน
ตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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น(ท-ป)

5524101

งานดินทัว่ ไป
2(1-2)
Earthen Craft
ประวัติความเป็ นมาของงานดินและชนิดที่นามาประดิษฐ์เป็ นรู ปต่าง ๆ ด้วย
วิธีการปั้ น การคลึง และการสร้างรู ปต้นแบบง่าย ๆ ด้วยดิน เช่น การขึ้นรู ปอิสระ
แบบขดแบบแผ่น แบบแป้ นหมุน และแบบกดพิมพ์ ฯลฯ เพื่อนาไปทาพิมพ์สาหรับ
หล่อรู ปแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ปูนซี เมนต์ และอื่น ๆ
กรรมวิธีการทาพิมพ์ทบ พิมพ์ชิ้น
การทาพิมพ์สาหรับหล่อด้วยดิน
กรรมวิธีการเผาดินด้วยเตาเผาอย่างง่าย ๆ
เช่น เผาด้วยแกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ
การลงสี การเคลือบสี อย่างง่าย โดยเน้นการออกแบบ ความประณี ต ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และกระบวนการที่ถูกต้อง

5524301

การทาพิมพ์และการหล่อ 2
3(2-2)
Mold Making and Casting 2
ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบ (Prototype) แม่แบบ (Block
Mold) แบบพิมพ์ถ่าย (Case Mold) และแบบพิมพ์ใช้งาน (Working Mold) ที่
ใช้ในระบบอุตสาหกรรมทั้งชนิดหล่อกลวง (Drain Casting) และชนิดหล่อตัน
(Solid Casting)

5524302

การทาพิมพ์และการหล่อ 3
3(2-2)
Mold Making and Casting 3
ศึกษาและฝึ กทักษะการทาพิมพ์หลายชิ้นประเภทรู ปคน
รู ปสัตว์ ฯลฯ
การทาพิมพ์ชุด (Gang Mold) เช่น จานเปล เป็ นต้น ตลอดจนการใช้วสั ดุต่าง ๆ ที่
นามาใช้ในการทาพิมพ์ในระบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและฝึ กทักษะการสร้างแบบพิมพ์
แบบใช้แรงดัด (Pressure
Mold) ตลอดจนศึกษาฝึ กฝนการผสมเนื้อดินปั้ นสาหรับการขึ้นรู ปด้วยแรงอัด
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น(ท-ป)

5524303

การทาพิมพ์ 2
3(2-2)
Mold Making 2
ให้มีทกั ษะในการออกแบบสร้าง เหลาแบบ กลึงแบบด้วยปูนปลาสเตอร์
และทาพิมพ์การผลิตแบบพิมพ์ ชนิดหล่อแบบกลวง (Drain Casting) และชนิด
หล่อตัน (Solid Casting) ให้มีทกั ษะในการเตรี ยมสลิบ (Slip) การหล่อสลิบ การ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธีต่าง ๆ

5524304

การขึน้ รู ปด้ วยใบมีด
3(2-2)
Jigger Forming Technology
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นด้วยใบมีด หลักการออกแบบ
เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต
การเตรี ยมใบมีดชนิดต่าง ๆ
การกลึงแบบด้วย
เครื่ องมือจิกเกอร์ (Jigger)
การสร้างแม่แบบ การสร้างแม่พิมพ์ (Inside
Jigger)
วิธีผลิตชนิดแบบภายใน (Inside Jigger) วิธีผลิตชนิดแบบภายนอก
(Outside Jigger)

5524401

เครื่องมือและอุปกรณ์ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา
2(1-2)
Ceramics Tools and Equipments
ให้มีประสบการณ์และทักษะในการสร้างเครื่ องมือและอุปกรณ์(Hard Tools)
ที่ใช้ในการทาเครื่ องปั้ นดินเผา
และให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ (Machine Tools) ตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องมือวัดอุณหภูมิต่าง ๆ การใช้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัยและการบารุ งรักษาเครื่ องมือ

5524501

นา้ เคลือบ 2
3(2-2)
Glazes 2
ศึกษาการคานวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis วิธีผสมเคลือบ ชุบ
เคลือบเผาเคลือบ และการแกไขปั ญหาข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นของเคลือบ
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น(ท-ป)

5524502

นา้ เคลือบ 3
3(2-2)
Glaze 3
ศึกษาฝึ กฝนการใช้น้ าเคลือบ
ทางด้านการตกแต่งเคลือบ (Glaze
Decoration) การทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของเคลือบที่เคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์ เช่น
ทดสอบความแข็ง ทดสอบการรวมตัว ทดสอบการไหลตัว เป็ นต้น ศึกษาฝึ กฝน
หลักการทาฟริ ต (Frit)
การหาคุณสมบัติทางกายภาพของแก้ว และการนา Frit ไปใช้งานผสม
เคลือบและสี สาเร็ จรู ป

5524503

เทคโนโลยีสีสาเร็จรู ป
2(1-2)
Ceramic Color Technology
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะในการเตรี ยมสี สาเร็ จรู ป
ให้มีการทดลองทาสี ต่าง ๆ ทั้งอุณหภูมิต่า อุณหภูมิสูง ทาสี ผสมน้ าเคลือบ (In
glaze) ทาสี เขียนใต้เคลือบ (Under glaze decoration) ทาสี บนเคลือบ (On glaze
decoration)

5524504

ผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ และเทคโนโลยี
3(2-2)
Ceramic Industry and Technology
ศึกษาความสาคัญ คุณสมบัติ ประโยชน์ กรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตโลหะเคลือบ แก้ว ซี เมนต์ ปูน
ปลาสเตอร์ สิ่ งขัดถู เครื่ องกรอง เป็ นต้น ให้มีประสบการณ์ในการทดลอง
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

5524505

เนือ้ เซรามิกส์ 1
Ceramics Bodies 1

3(2-2)
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ศึกษาและวิจยั วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่นามาใช้ทาเนื้อดินปั้ น (Bodies)
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทต่าง ๆ ทางด้านคุณสมบัติ กรรมวิธีการเตรี ยมเนื้อดินที่
ปั้ น และกรรมวิธีการผลิต
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5524506

เนือ้ เซรามิกส์ 2
3(2-2)
Bodies 2
ศึกษาและฝึ กทักษะการคานวณ การเตรี ยมเนื้อเซรามิกส์ ทดสอบเนื้อเซรา
มิกส์ ด้วยวิธีต่าง ๆ ปรับปรุ งคุณภาพเนื้อเซรามิกส์ที่ใช้ในการขึ้นรู ปด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะของเนื้อเซรามิกส์ เช่น Powder Slip, Plastic เป็ นต้น

5524507

เซรามิกส์ สมัยใหม่ 1
2(1-2)
New Ceramics 1
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ คุณสมบัติของเซรามิกส์สมัยใหม่
และลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในวงการเซรามิกส์
รวมทั้งกระบวนการผลิตจาพวก
High Alumina,
Translucent Alumina,
Zirconia, Silicon Carbide เป็ นต้น

5524508

เซรามิกส์ สมัยใหม่ 2
2(1-2)
New Ceramics 2
ศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้ าของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุที่ใช้
งานไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ เฟอร์ ไรด์
เฟอร์ โรแมกเนติก ไดอิ
เล็กทริ ก เทอร์โมอิเล็กทริ ก เซมิคอนดัคเตอร์ เป็ นต้น

5524801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2
3(250)
Field Experience in Ceramics Technology 2
ต้องออกฝึ กงานในโรงงานหรื อสถานประกอบการณ์อุตสาหกรรมเซรามิกส์
หรื อสถานศึกษา หรื อ สถาบันวิจยั ทางเซรามิกส์ ไม่นอ้ ยกว่า 250 ชัว่ โมง โดยอยู่
ภายใต้การนิเทศของคณะกรรมการและคณะวิชา
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น(ท-ป)

5524802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3
5(450)
Training for Professional Experience in Ceramic Technology 3
ต้องออกฝึ กงานในโรงงาน หรื อสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์
หรื อสถานศึกษา หรื อสถาบันวิจยั ทางเซรามิกส์ ไม่นอ้ ยกว่า 450 ชัว่ โมง โดยอยู่
ภายใต้การนิเทศของคณะกรรมการภาควิชาและคณะวิชา

5524901

งานค้ นคว้าทางช่ างปั้นดินเผา
2(1-2)
Experimental Study in Ceramics
ศึกษาค้นคว้างานที่สนใจ ให้ปฏิบตั ิการทดลองทาด้วยตนเองตามโครงการ
เพื่อหาความรู ้ความชานาญในการเขียนภาพคาบรรยาย กระบวนการและขั้นตอน
ที่ศึกษาค้นคว้า เช่น การทาสี สาเร็ จรู ป (Color Stain) การสร้างเตาเผาชนิดต่าง ๆ
การทาหน้าเคลือบชนิดต่าง ๆ การทาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

5524902

การศึกษาค้ นคว้า
3(2-2)
Individual Study
ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เกี่ยวกับงานเซรามิกส์ที่น่าสนใจ ให้ปฏิบตั ิการ
ทดลองทาด้วยตนเองตามโครงการ
เพื่อให้มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาค้นคว้า เช่น การทาสี สาเร็ จรู ป การสร้างเตาเผา
ชนิดต่าง ๆ การทาเคลือบชนิดต่าง ๆ การทาเนื้อดิน หรื อการทาผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ เป็ นต้น

5524903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส์
2(1-2)
Special Project in Ceramic Technology
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั เกี่ยวกับงานเซรามิกส์ที่น่าสนใจ ให้ปฏิบตั ิการทดลอง
ทาด้วยตนเองตามโครงการ
เพื่อให้มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านตาม

61
กระบวนการ และขั้นตอนที่ศึกษาค้นคว้า เช่น
เตาเผาชนิดต่าง ๆ การทาน้ าเคลือบชนิดต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น

การทาสี สาเร็ จรู ป การสร้าง
การทาเนื้อดิน หรื อการทา
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หมู่วชิ าศิลปหัตถกรรม
(553)
หมู่วชิ าศิลปหัตถกรรม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทัว่ ไป
เครื่ องไม้และหวาย
โลหะรู ปพรรณ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และการเผา
วัสดุต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เครื่ องหล่อ
การฝึ กงาน
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(553-1--)
(553-2--)
(553-3--)
(553-4--)
(553-5--)
(553-6--)
(553-7--)
(553-8--)
(553-9--)
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หมู่วชิ าศิลปหัตถกรรม (553)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5531101
5531102
5531103
5531301
5531501
5531601
5531602
5532101
5532102
5532301
5532501
5533101
5533201
5533202
5533203
5533204
5533205
5533206
5533207
5533208
5533209
5533210
5533301
5533302
5533303
5533304

ชื่อวิชา
หัตถกรรมประจาท้องถิ่น
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2
งานโลหะประดิษฐ์
งานพิมพ์ 1
งานหนัง
การฟอกหนัง
งานประดิษฐ์ทวั่ ไป
งานประดิษฐ์เศษวัสดุ
งานหล่อชุบ
งานถักทอ
งานกระดาษ
ออกแบบเขียนแบบงานไม้หตั ถกรรม
เครื่ องมือและเครื่ องจักรในงานไม้หตั ถกรรม
การเคลือบผิว
ไม้ประดิษฐ์
งานครุ ภณั ฑ์ 1
งานครุ ภณั ฑ์ 2
งานออกแบบ-เขียนแบบงานไม้ไผ่และหวาย
งานประดิษฐ์ติดต่อไม้ไผ่และหวาย
เทคนิคงานสาน 1
งานสานประกอบ
งานแกะสลักดุน 1
งานแกะสลักดุน 2
งานแกะสลักดุน 3
การชุบโลหะ 1

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3)2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5533305
5533401
5533402
5533403
5533404
5533405
5533406
5533501
5533502
5533503
5533504
5533505
5533506
5533601
5533602
5533603
5533604
5533605
5533606
5533701
5533702
5533703
5533704
5533705
5533706
5533707
5533708
5533709

ชื่อวิชา
การชุบโลหะ 2
งานเครื่ องรัก 1
งานเครื่ องรัก 2
งานเครื่ องรัก 3
งานเครื่ องรัก 4
งานเครื่ องรัก 5
งานเครื่ องรัก 6
งานทอ 1
งานทอ 2
งานทอ 3
งานย้อม 1
งานย้อม 2
งานพิมพ์ 2
สี ยอ้ มหนัง
การออกแบบรู ปทรงและลวดลาย
งานเครื่ องหนังอุตสาหกรรม
การสร้างเครื่ องมืออุปกรณ์งานหนัง
การออกแบบและผลิตงานหนังเฟอร์นิเจอร์
การออกแบบและผลิตกระเป๋ า
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 1
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 2
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 3
งานหล่อซี เมนต์ 1
งานหล่อซี เมนต์ 2
งานหล่อขี้ผ้ งึ
งานหล่อพลาสติก 1
งานหล่อพลาสติก 2
พลาสติกเบื้องต้น

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)

64
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5533710
5533711
5533712
5534101
5534102
5534103
5534104
5534105
5534201
5534202
5534203
5534204
5534205
5534206
5534207
5534208
5534301
5534302
5534303
5534401
5534402
5534403
5534404
5534405
5534406
5534407
5534501
5534502

ชื่อวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก
เทคโนโลยีการทาแม่แบบหล่อพลาสติก
งานพลาสติก
งานประดิษฐ์ของเล่นสาหรับเด็กและสื่ อการสอน
หลักการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้าน
เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม
งานแกะสลักลวดลาย
งานแกะสลักรู ปลอยตัว
งานกลึงเครื่ องใช้
งานกลึงเครื่ องประดับ
งานไม้ไผ่และงานหวาย
เทคนิคงานสาน 2
งานเครื่ องเรื อน
เทคโนโลยีงานไม้ไผ่และหวาย
งานแม่พิมพ์ ปั้ น ชุบโลหะ
การชุบและการรมสี บนผิวโลหะ
การลงยาสี
งานประดิษฐ์เครื่ องถม
งานเครื่ องเขิน
งานเครื่ องรัก 7
งานเครื่ องรัก 8
งานเครื่ องรัก 9
งานเครื่ องรัก 10
งานเครื่ องรัก 11
งานเขียนผ้าบาติก
งานพิมพ์ 3

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
5534503
5534504
5534505
5534506
5534601
5534602
5534603
5534604
5534701
5534702
5534703
5534704
5534705
5534706
5534707
5534901
5534902
5534903
5534904
5534905
5534906
5534907
5534908
5534909

ชื่อวิชา
งานซิลค์สกรี น
งานเขียนลายบนผ้า
งานบาติกมัดย้อม
การสร้างและการซ่อมเครื่ องใช้ในงานทอย้อมแบบพื้นบ้าน
การออกแบบและผลิตรองเท้า
การออกแบบและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด
การผลิตงานหนังในท้องถิ่น
การฝึ กอบรมควบคุมโรงงาน
งานหล่อโลหะ 1
งานหล่อโลหะ 2
งานหล่อโลหะ 3
เทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติก
ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 1
ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 2
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
งานศึกษาค้นคว้าด้านศิลปหัตถกรรม
วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3
วิทยานิพนธ์ 4
วิทยานิพนธ์ 5
วิทยานิพนธ์ 6
วิทยานิพนธ์ 7
ปัญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าศิลปหัตถกรรม (553)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5531101

หัตถกรรมประจาท้องถิ่น
2(1-2)
Native Crafts
ศึกษาถึงคุณค่าของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีอยูใ่ นส่ วนต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในท้องถิ่นของตน การปรับปรุ งออกแบบแก้ไขกรรมวิธี
สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัว
เช่น งาน
ประดิษฐ์ งานจักรสาน ถักทอ แกะสลัก งานหนัง งานหวาย ฯลฯ ทั้งนี้ มุ่งไป
ในทางส่ งเสริ มอุตสาหกรรมพื้นเมือง โดยการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในงานหัตถกรรม

5531102

งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1
2(1-2)
Native Crafts Design 1
องค์ประกอบของการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมเบื้องต้น โดยศึกษาลาย
ไทยลายสากล เพื่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในเรื่ องของรู ปแบบ เนื้อหา และ
ค่านิยมในสาขางานศิลปหัตถกรรม
โดยให้เรี ยนรู ้ถึงคุณค่าของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนและท้องถิ่นเพื่อให้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
รู ้จกั บารุ งรักษา
เครื่ องมือ และใช้เครื่ องมือปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนสามารถดัดแปลง
เครื่ องมือและวัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น

5531103

งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2
2(1-2)
Native Crafts Design 2
ฝึ กหัดการออกแบบที่จะนาไปใช้เกี่ยวกับการผลิต การใช้เครื่ องมือและการ
เลือกวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุ งแก้ไข การดัดแปลง เพื่อนามาประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาของงานศิลปหัตถกรรม หรื อ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาและให้บงั เกิดผลทาง
เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น
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น(ท-ป)

5531301

งานโลหะประดิษฐ์
2(1-2)
Metal Crafts
ศึกษาถึงคุณสมบัติของโลหะ การทาเครื่ องใช้ เครื่ องประดับตกแต่งด้วย
โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ทองเหลือง ทองแดง อลูมินมั ดีบุก เหล็ก เป็ นต้น การขึ้น
รู ปหรื อทาลวดลายโลหะด้วยวิธี บุ เคาะ หล่อ พิมพ์ กัดลาย ฉลุ ฯลฯ ศึกษา
กระบวนการและกรรมวิธีการออกแบบ และการตกแต่งในขั้นสาเร็ จ เช่น การ
เคลือบ การใช้สี ตลอดจนกระบวนการทางเคมีและความร้อน เทคนิคการตัด ติด
ต่อ วิธีต่าง ๆ เช่น บัดกรี เชื่อมย้า

5531501

งานพิมพ์ 1
2(1-2)
Graphic Arts 1
กรรมวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น การเรี ยงพิมพ์ การพิมพ์ การทา
กระดาษการพิมพ์แบบตะแรงไหม (Silk Screen)
การพิมพ์แบบ Lithography
การพิมพ์แบบ Platenpress การทาแม่พิมพ์หรื อบล๊อกด้วยมือ การทาและเย็บ
ปกหนังสื อ
การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น เครื่ องโรเนียว รวมทั้งการพิมพ์ผา้ และ
กระดาษ สามารถนาไปใช้ทาเครื่ องอุปกรณ์ การสอนเกี่ยวกับการพิมพ์ หลักและ
วิธีใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

5531601

งานหนัง
2(1-2)
Leather Working
ประวัติความเป็ นมา และประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสัตว์ หนังเทียม
ประเภทของหนังเบ็ดเคล็ด งานหนังอุตสาหกรรม วิธีการฟอกหนัง การย้อมสี หนัง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทา
จากหนังล้วน และหนังประกอบกับวัสดุอื่น เช่น ผ้า เสื่ อ หรื อหางอวน ฯลฯ การทา
ลวดลายผลิตภัณฑ์หนังโดยการดุนให้เกิดลวดลายโดยใช้เครื่ องมือการแกะออกหรื อ
ติดเข้าไป เพื่อให้เกิดลักษณะผิวที่ต่างกันประกอบเป็ นเครื่ องใช้
การบุหนัง
เฟอร์นิเจอร์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5531602

การฟอกหนัง
2(2-0)
De-Coloring
ศึกษาโครงสร้างและประเภทของสัตว์ การรักษาหนังดิน การฟอกหนัง
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ฟอกฝาด การฟอกโครม เคมีภณั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือที่ใช้ใน การฟอก การตกแต่งผิว-สี

5532101

งานประดิษฐ์ ทวั่ ไป
2(1-2)
General Crafts
ฝึ กหัดการออกแบบที่จะนาไปใช้เกี่ยวกับการถัก การเย็บ รู ้จกั เครื่ องมือและ
วัสดุการเลือกวัสดุต่าง ๆ เพื่อนามาประดิษฐ์ของใช้ เช่น ไหมพรม ผ้าแพร
กามะหยีส่ ักหลาด และวัสดุที่เป็ นโลหะต่าง ๆ เพื่อจะนาไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
และในพิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ฝึ กหัดทาพวงมาลัย อุบะ บุหงา ฯลฯ
และตัดกระดาษ ประดิษฐ์ของชาร่ วย วัสดุเหลือใช้ และซ่อมปรับปรุ งของที่ไม่ใช้
แล้วให้มีคุณค่าขึ้นเพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย

5532102

งานประดิษฐ์ เศษวัสดุ
2(1-2)
Scrap Material Crafts
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้และทักษะในการเลือกและการประดิษฐ์ตกแต่ง
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ
เพื่อความงามและเป็ นประโยชน์ต่อ
ชีวติ ประจาวัน สามารถถ่ายโยงแก่ผอู ้ ื่นได้ เช่น เปลือกพืช เมล็ดพืช เห็ด
แห้ง เปลือกหอย ไม้ไผ่ หิ น และก้อนกรวดสี ต่าง ๆ กระจกสี แก้ว พลาสติก โลหะ
หนัง ป่ าน ปอ กก ลาน เชือกกล้วยหางอวน กระดาษ เศษผ้า ริ บบิน้ ฟาง ไหม
พรม เชือก ด้ายต่าง ๆ ฯลฯ เป็ นต้น นามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็ นตุก๊ ตาแบบและชนิด
ต่าง ๆ เครื่ องห้อย และแขวน ภาพประดับผนังกระเป๋ า ย่าม ที่รองภาชนะ ดอกไม้
กาไล แหวน สายสร้อยที่หอ้ ยคอ ที่รัดผม ตุม้ หู กระดุม สายนาฬิกา รองเท้าแตะ
พรมเช็ดเท้า กล่องซองแว่นตา ซองจดหมาย ที่เขี่ยบุหรี่ ที่ทบั กระดาษ ที่แขวน
เสื้ อ ฯลฯ เป็ นต้น
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น(ท-ป)

5532301

งานหล่ อชุ บ
2(1-2)
Casting and Plating
การหล่อโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก เช่น ดีบุก ตะกัว่ ทองแดง ทองเหลือง
สาริ ด อลูนินมั เป็ นต้น รวมทั้งการหล่ออโลหะสาร เช่น ดิน ปูนปลาสเตอร์ และ
พลาสติก ฯลฯการทาแบบหล่อ กรรมวิธีและเทคนิคการหล่อ การออกแบบชิ้นงาน
ให้เป็ นประโยชน์ต่อการใช้งาน และมีคุณค่าในทางศิลปะ การขัดผิวและการทาขั้น
สาเร็ จ
ศึกษาถึงกระบวนการทางเคมีไฟฟ้ าที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวแบบง่าย ๆ เช่น
ชุบทองแดง ชุบทอง เป็ นต้น กรรมวิธีและเทคนิคในการชุบ เช่น การทาความ
สะอาดชิ้นงาน การผสมน้ ายา การขัดมัน เป็ นต้น

5532501

งานถักทอ
2(1-2)
Weaving
ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของงานถักทอวัสดุต่าง ๆ
ที่ใช้ในการ
ถักทอกรรมวิธีการผลิตวัสดุต่าง ๆ ที่นามาถักทอ กรรมวิธีการย้อมวัสดุ เช่น ด้าย
ไหม ป่ านกระสอบ ฯลฯ การออกแบบลวดลายและสี งานถักทอ รู้จกั ดัดแปลงนา
วัสดุอื่นมาผสมกันระหว่างเส้นยืนกับเส้นนอน ลักษณะการทอ และงานที่ทอออกมา
ให้มีความรู้เรื่ องความเป็ นมาของเครื่ องทอ
ชนิดของของที่ใช้ในการ
ถักทอ ศึกษาถึงหน้าที่และวิธีการของเครื่ องมือแต่ละชิ้นในงานถักทอ
การทอ
พรมเช็ดหน้า กระเป๋ า และถักที่แขวนกระถาง ฯลฯ โดยแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์

70
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5533101

งานกระดาษ
2(1-2)
Paper Work
ประวัติความเป็ นมาของกระดาษ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกรรมวิธีการ
ผลิตกระดาษ ประโยชน์ที่ได้รับจากกระดาษ ความสาคัญและคุณค่าของกระดาษที่
มีต่อการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนธุ รกิจการค้าและอุตสาหกรรม ชนิดของ
กระดาษที่มีอยูใ่ นท้องตลาด
การออกแบบอุปกรณ์ของใช้ ของประดับที่
เหมาะสมกับวัสดุกระดาษต่าง ๆ พับให้เกิดรู ปทรงที่ต่างกันออกไป เช่น รู ปสัตว์
ต่าง ๆ การใช้กระดาษประกอบ วัสดุอื่นเพื่อประดิษฐ์เป็ นของใช้ แสดงออกถึง
ความประณี ตและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เทคนิคการทางานเกี่ยวกับกระดาษชนิด
ต่าง ๆ เช่น การตัด การพับ ดัน ดุน และ ติด ต่อโดยวิธีต่าง ๆ

5533201

ออกแบบ เขียนแบบงานไม้ หัตถกรรม
3(2-2)
Wood Craft Design
ศึกษาและปฏิบตั ิให้เกิดความรู ้ในการออกแบบ
องค์ประกอบในการ
ออกแบบเขียนแบบงานไม้
เพื่อให้เกิดคุณค่าทางศิลปะและประโยชน์ใช้สอย
ทฤษฎีการออกแบบและสี กบั การออกแบบงานไม้หตั ถกรรม ลักษณะรู ปทรงต่าง ๆ
ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบตั ิถึงขั้นตอนการถ่ายแบบ
และการเขียนภาพเหมือนจริ งการเขียนแบบร่ างและหุ่นจาลอง การแยกรายการและ
ประเมินผลโดยละเอียด

5533202

เครื่องมือและเครื่องจักรในงานไม้ หัตถกรรม
2(2-0)
Wood Craft Tools and Machines
วิวฒั นาการเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักรในงานไม้หตั ถกรรม ประเภท
ชนิดของเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้เกี่ยวกับงานไม้หตั ถกรรม
ฝึ กและปฏิบตั ิถึง
วิธีการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรแต่ละประเภท
เพื่อให้เกิดทักษะ ตลอดจนการ
บารุ งรักษา ข้อปฏิบตั ิ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องจักรแต่ละประเภท
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5533203

การเคลือบผิว
2(1-2)
Glaze
วิวฒั นาการของการเคลือบผิว งานเฟอร์นิเจอร์ ประเภท ชนิดและคุณภาพ
ของวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวโดยละเอียด
ฝึ กและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผสม และ
ขั้นตอนของการเคลือบผิวด้วยวัสดุเคลือบประเภทต่าง ๆ ปฏิบตั ิถึงการใช้เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบ ตลอดจนการบารุ งรักษา

5533204

ไม้ ประดิษฐ์
3(2-2)
Wood Crafts
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรี ยมวัสดุให้
เหมาะสมกับงานไม้ประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้
สอย ศึกษาถึงการใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ช่วยในการประดิษฐ์ ศึกษาถึงเทคนิค
ในการตกแต่งและเคลือบผิวชิ้นงานด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ วิเคราะห์และปฏิบตั ิงาน
ประดิษฐ์ เช่น แจกัน ถาด ฯลฯ

5533205

งานครุ ภัณฑ์ 1
3(2-2)
Furniture 1
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรี ยมวัสดุให้
เหมาะสมกับงานไม้ครุ ภณั ฑ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย
การใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ตลอดจนการบารุ งรักษา
เทคนิคในการตกแต่งและเคลือบ
ผิวชิ้นงานด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ วิเคราะห์และปฏิบตั ิงานครุ ภณั ฑ์ เช่น ทาโต๊ะ เก้าอี้
ทาม้านัง่ ฯลฯ
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5533206

งานครุ ภัณฑ์ 2
3(2-2)
Furniture 2
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรี ยมวัสดุให้
เหมาะสมกับงานครุ ภณั ฑ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย การใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์งานครุ ภณั ฑ์ ตลอดจนการเก็บและบารุ งรักษา เทคนิคใน
การตกแต่งและเคลือบผิวชิ้นงาน ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ โดยละเอียด วิเคราะห์ และ
ปฏิบตั ิงานครุ ภณั ฑ์ 2 เช่น ทาตู ้ ทาชั้น ฯลฯ

5533207

งานออกแบบ-เขียนแบบงานไม้ ไผ่และหวาย
2(1-2)
Bamboo and Rattan Design
ศึกษาการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย ให้มีคุณค่าทาง
ศิลปะ ประโยชน์ใช้สอย และพัฒนาไปสู่ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ตลอดจนศึกษาค้นคว้าพัฒนางานด้านหัตถกรรมในท้องถิ่น งานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
โดยสร้างสรรค์รูปแบบกรรมวิธีการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

5533208

งานประดิษฐ์ ติดต่ อไม้ ไผ่และหวาย
3(2-2)
Bamboo and Rattan Crafts
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง คุณสมบัติ วัสดุที่ใช้ในงานไม้ไผ่และหวายอย่าง
ละเอียด ศึกษาการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในงานไม้ไผ่อย่างละเอียด ให้ปฏิบตั ิงาน
ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ติดต่อเพื่อให้เกิดคุณค่า ด้านประโยชน์ใช้
สอยและความงาม ฝึ กปฏิบตั ิทดลองใช้เกี่ยวกับ การผูก การพัน ในงานประดิษฐ์
และติดต่อ ตลอดจนการย้อมผิว เคลือบผิวในงานดังกล่าว
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5533209

เทคนิคงานสาน 1
3(2-2)
Weaving Techniques 1
ศึกษาค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับลายสานชนิดต่าง ๆ อย่างละเอียด ศึกษาการ
เข้าขอบงานสานผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ โดยนาลายสานชนิดต่าง ๆ ไปใช้ให้เหมาะสม
กับงานแต่ละชนิด ให้ฝึกปฏิบตั ิการสานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ
ตกแต่งและอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนการถักและการเคลือบผิว

5533210

งานสานประกอบ
3(2-2)
Weaving Components
ศึกษาทดลองแบบอย่างลายเส้น การออกแบบ เขียนแบบ งานสาน
ประกอบและการนาลายสานไปประกอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยดัดแปลงประยุกต์งาน
รวมทั้งการสานลายฉลุชนิดต่าง ๆ การถัก การผูก และการพัน
ตลอดจน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน

5533301

งานแกะสลักดุน 1
3(2-2)
Embossing 1
ให้มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบ กาหนดขนาดภาพ ลวดลายบน
แผ่นโลหะที่มาดุน แกะสลัก ส่ วนผสมของชัน
สามารถสลักดุน เครื่ องใช้
เครื่ องประดับ เช่น ภาพไทย ภาพสากล ตัวอักษร ฯลฯ ด้วยวิธีเคาะรู ป ขัดเงา ชุบ
เงิน ชุบทอง การประกอบชิ้นส่ วน
การออกแบบและการแกะสลักดุน เป็ น
เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ ตกแต่งทั้งภายนอกภายใน ตราสัญลักษณ์ เครื่ องหมายต่าง
ๆ ด้วยโลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง เงิน ฯลฯ
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5533302

งานแกะสลักดุน 2
3(2-2)
Embossing 2
ออกแบบงานดุนโลหะแบบต่าง ๆ เป็ นเครื่ องประดับ
ตกแต่งใช้สอย
กาหนดขนาดภาพลวดลาย วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้ท้ งั แบบไทย-สากล เช่น คน
เหมือน ดวงตราภาพไทย ประกอบลาย ลายสากล ฯลฯ
ด้วยวิธีเคาะ ขึ้นรู ป
ขัดเงา รมดา ชุบเงิน ชุบทอง ประกอบชิ้นส่ วนสาเร็ จ

5533303

งานแกะสลักดุน 3
3(2-2)
Embossing 3
ออกแบบ กาหนดขนาดภาพ ลวดลาย ภาพประกอบเป็ นเครื่ องใช้ประดับ
ตกแต่ง ภายนอก ภายใน ตราสัญลักษณ์ เครื่ องหมายต่าง ๆ ฯลฯ เคาะ ขึ้นรู ป
ด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะกับการตกแต่งส่ วนละเอียด ขัดเงา ชุบเงิน ประกอบ
ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป

5533304

การชุ บโลหะ 1
3(2-2)
Metal Planning 1
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เครื่ องมือ การชุบ
เข้าใจการใช้
แบตเตอรี่ เครื่ องมือแปลงกระแสไฟฟ้ า เข้าใจการนาชิ้นงานที่ชุบมาเคลือยผิวโลหะ
การใช้น้ าชุบ ป้ องกันผิวหมองคล้ า ประเภทเงิน ชุบทองแดง ชุบนาก ชุบ
ทองคาขาว (โรเดี้ยม) ชุบโครเมี่ยม ฯลฯ ชุบบนรู ปพรรณชิ้นงาน ประเภทเครื่ องใช้
ประดับ เช่น เข็มกลัดเสื้ อ เข็มขัด กาไล แหวน ต่างหู ฯลฯ ขันน้ า ถาด ที่เขี่ย
บุหรี่ กรอบรู ป ฯลฯ

5533305

การชุ บโลหะ 2
3(2-2)
Metal Planning 2
วิธีการเคลือบผิวโลหะ การป้ องกันผิวโลหะต่าง ๆ ที่ชุบแล้ว เช่น เงิน
ทองแดงโลหะผสมทองแดง การใช้ยา ประเภทชุบเงิน นาก ทองคาขาว (โรเดี้ยม)
โครเมี่ยม และการชุบงาน รู ปพรรณประเภทเครื่ องใช้ เครื่ องประดับที่ยากขึ้น
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5533401

งานเครื่องรัก 1
2(1-2)
Lacquerware Crafts 1
การออกแบบงานเครื่ องรัก ศึกษาค้นคว้า รู ปแบบลวดลายประจาชาติและ
สากล ปฏิบตั ิการออกแบบ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานเครื่ องรักในสภาพ
ปัจจุบนั

5533402

งานเครื่องรัก 2
3(2-2)
Lacquerware Crafts 2
การพิมพ์รักให้เป็ นลวดลาย ศึกษาวิธีการและแบบอย่างงานพิมพ์ของช่าง
ไทยโบราณ เพื่อผดุงรักษาและนามาดัดแปลงใช้ตามยุคสมัย เครื่ องมือ เครื่ องใช้
วัสดุอุปกรณ์ การปฏิบตั ิการออกแบบหุ่นและลวดลาย วิธีการแกะลาย วิธีผสม
รักพิมพ์ การพิมพ์ลาย การประดับลายตีพิมพ์ การเคลือบยาลวดลาย การติด
ประดับพลอย

5533403

งานเครื่องรัก 3
3(2-2)
Lacquerware Crafts 3
งานเครื่ องรักประกอบสถาปัตยกรรม 1
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
สถาปั ตยกรรมไทยและสากล เพื่อให้เข้าใจถึงส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรมที่
สามารถนากรรมวิธีในงานเครื่ องรักไปประยุกต์ใช้ในการประดับตกแต่ง
ส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรม
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องรักประกอบในงาน
สถาปั ตยกรรม ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเครื่ องรักในงานสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้

5533404

งานเครื่องรัก 4
3(2-2)
Lacquerware Crafts 4
งานเครื่ องรักประกอบสถาปัตยกรรม 2
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ออกแบบการประดิษฐ์เครื่ องรักในการตกแต่ง
ส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรม
ต่อจากรายวิชาเครื่ องรัก 3
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5533405

งานเครื่องรัก 5
3(2-2)
Lacquerware Crafts 5
งานเครื่ องรักประกอบครุ ภณั ฑ์ 1 ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานครุ ภณั ฑ์ที่
สามารถนากรรมวิธีในงานเครื่ องรักไปประยุกต์ใช้ในการประดับตกแต่งครุ ภณั ฑ์
การออกแบบงานประดับตกแต่งครุ ภณั ฑ์ดว้ ยเครื่ องรัก ปฏิบตั ิการประดับตกแต่ง
ครุ ภณั ฑ์ตามที่ได้ออกแบบไว้

5533406

งานเครื่องรัก 6
3(2-2)
Lacquerware Crafts 6
งานเครื่ องรักประกอบครุ ภณั ฑ์ 2 ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ
และการประดับตกแต่งงานครุ ภณั ฑ์ดว้ ยกรรมวิธีงานเครื่ องรักต่อจากรายวิชางาน
เครื่ องรัก 5

5533501

งานทอ 1
3(2-2)
Weaving 1
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทอ้ งถิ่นที่นามาใช้ในงานทอ การใช้สียอ้ ม อุปกรณ์
ในการทอ ชนิดของกี่แบบต่าง ๆ เช่น กี่กระตุก กี่พ้นื เมือง กี่ยนื กี่กระดาษ
หรื อ กี่ประยุกต์แบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ปฏิบัติการ ทอโดยการนาเอาวัสดุทอ้ งถิ่นมาประยุกต์ใช้กบั วัสดุอื่นได้ และ
รู้จกั การบารุ งรักษาที่ถูกต้อง

5533502

งานทอ 2
3(2-2)
Weaving 2
ศึกษาหลักและองค์ประกอบของการออกแบบ การเขียนลวดลาย การ
เขียนกราฟ การย่อ ขยายแบบ การผสมสี และการย้อมสี ชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติ
ของสารเคมีและวัสดุเส้นใยต่าง ๆ แยกประเภทของวัสดุเส้นใย ตามคุณสมบัติที่จะ
นาไปใช้ประกอบการทอย้อม ฝึ กการทอย้อมวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
สามารถนาสิ่ งทอย้อมสาเร็ จไปใช้ประดิษฐ์ตกแต่ง ทาเครื่ องประดับ เครื่ องเล่น และ
นาไปประยุกต์เข้ากับวัสดุ อื่นได้
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5533503

งานทอ 3
3(2-2)
Weaving 3
ศึกษาวิธีการทอย้อมผ้ามัดหมี่ และผ้าตีนจกพื้นเมือง ตลอดจนการทอผ้า
ของชาวเขา การออกแบบ ลวดลาย การถักลาย การเขียนกราฟ กรรมวิธีการใช้สี
เส้นด้ายผ้าและเคมีภณั ฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ศิลปการมัดย้อม กระบวนการทาเส้นยืน เส้นพุง่
การสื บ การป้ ายสี การกรอ
เทคนิคการทอผ้าพื้น การทอผ้ามัดหมี่ หรื อทอลาย
สลับ การทอตีนจก และการทอด้ายหลาย ๆ ตะกอ

5533504

งานย้อม 1
2(1-2)
Dyeing and Weaving 1
ศึกษาเครื่ องมือใช้ในการย้อมแบบพื้นบ้าน การจัดประเภทของผ้าสาหรับ
นาไปย้อม ชนิดและคุณสมบัติของสี พ้นื บ้านที่ใช้ยอ้ ม เช่น มะเกลือ คราม ครั่ง
แก่นไม้ เปลือกไม้ ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการย้อม วิธีมดั ย้อม และสามารถนาไปใช้เป็ น
เครื่ องตกแต่งประยุกต์เข้ากับวัสดุอื่นได้อย่างเหมาะสม

5533505

งานย้อม 2
2(1-2)
Dyeing and Weaving 2
เรี ยนรู้เรื่ องเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการย้อมแบบอุตสาหกรรม
ศึกษาความ
เป็ นมา สี สังเคราะห์ คุณสมบัติของสี ยอ้ มชนิดต่าง ๆ ทฤษฎีสียอ้ ม การจาแนกสี
ย้อมในลักษณะการใช้งาน ฝึ กปฏิบตั ิการย้อมสี ต่างชนิด กรรมวิธีการย้อมสี ชนิด
ต่าง ๆ ด้วยเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดรู ปแบบของวัสดุที่ยอ้ มให้
สัมพันธ์กบั เครื่ องจักรที่ใช้ การแก้ไขปั ญหาย้อมสี อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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5533506

งานพิมพ์ 2
3(2-2)
Graphic Arts 2
ศึกษาประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของงานพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์
เคมีภณั ฑ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้และการบารุ งรักษา คุณสมบัติของสี ที่ใช้ใน
การพิมพ์ผา้ ต่าง ๆ ชนิดกระบวนการพิมพ์ผา้ แบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์บล๊อกไม้
พิมพ์แบบลูกกลิ้ง การพิมพ์ลาย การพิมพ์พ้นื และรู ปลอก การออกแบบลวดลาย
การใช้สี เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์จากเชือก ผลไม้ ยางลบ ฯลฯ วิธีพิมพ์สีเดียว
และหลายสี การนาเทคโนโลยีมาใช้ให้สัมพันธ์กบั งานพิมพ์

5533601

สี ย้อมหนัง
2(1-2)
Leather Dyeing Color
ศึกษาและปฏิบตั ิการย้อมสี หนัง การทาสี เคมีภณั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสี การเก็บและระวังป้ องกันอันตรายจากสี ยอ้ ม สู ตรการผสมสี
การทาสี
ชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เอง

5533602

การออกแบบรู ปทรงและลวดลาย
3(2-2)
Form and Decorative Design
ศึกษาและฝึ กออกแบบรู ปทรงและลวดลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชานาญออกแบบรู ปทรงทางเรขาคณิ ตและรู ปทรงธรรมชาติ หลักการสเก็ตซ์ภาพ
และแบบตามรู ปทรงต่าง ๆ สร้างสรรค์รูปทรงและลวดลาย โดยกาหนดสัดส่ วนต่าง
ๆ ให้มีมาตรฐานและเหมาะสม
เรี ยนรู ้เรื่ องการใช้สีให้เหมาะสมกับรู ปทรงและ
ลวดลาย รู ้จกั เลือกลายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทาลาย เช่น ลายสาหรับดุน
ลายสาหรับดอก ลายสาหรับปั้ ม ฯลฯ
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5533603

งานเครื่องหนังอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Leather Work
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตในการทาเครื่ องหนังอุตสาหกรรม
การ
พัฒนารู ปแบบเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการใน
การผลิตเป็ นอุตสาหกรรมในครอบครัว

5533604

การสร้ างเครื่องมืออุปกรณ์ งานหนัง
3(2-2)
Making Tools for Leather Work
ศึกษาและปฏิบตั ิการสร้างเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึนใช้เอง เช่น เหล็กตอก
ลาย เหล็กเจาะหู ฯลฯ การนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ การปรับปรุ งคุณภาพ
ของวัสดุอุปกรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น ซ่อมแซมเครื่ องใช้ที่สึกหรอให้สามารถใช้การได้

5533605

การออกแบบและผลิตงานหนังเฟอร์ นิเจอร์
3(2-2)
Leather Furniture Design and Products
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบ และผลิตงานหนังเฟอร์ นิเจอร์ เช่น บุเก้าอี้
หนัง เก้าอี้นอน โซฟา เบาะรถยนต์ ฯลฯ โดยใช้วสั ดุท้ งั หนังแท้และหนังเทียม
หนังลวดลายสวยงามสาหรับติดฝาผนัง เน้นกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรมและ
ความต้องการของตลาด

5533606

การออกแบบและผลิตกระเป๋ า
3(2-2)
Bag Design and Products
ออกแบบและผลิตกระเป๋ าตามแบบสมัยนิยมและตามแฟชัน่
โดยฝึ กตาม
แบบและตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประกอบในการ
ออกแบบ และผลิตฝึ กการแยกแบบ ตัดแบบ และออกแบบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ฝึ กแบบ
การเย็บวิธีต่าง ๆ และประกอบให้สวยงาม สามารถสร้างแบบถาวรสาหรับงาน
อุตสาหกรรม สามารถผลิตกระเป๋ าต่าง ๆ เช่น กระเป๋ านักเรี ยน กระเป๋ าเอกสาร
กระเป๋ าสุ ภาพบุรุษและสตรี ตาม แฟชัน่ กระเป๋ าเดินทาง ฯลฯ
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5533701

งานหล่ อปูนปลาสเตอร์ 1
3(2-2)
Plastering 1
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วิธีทา การใช้ การเก็บ
รักษาวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ การบารุ งรักษา กระบวนการทาพิมพ์ การเตรี ยม
รู ปต้นแบบการหล่อรู ปนูนต่า นูนสู ง และลอยตัว ขนาดเล็ก

5533702

งานหล่ อปูนปลาสเตอร์ 2
3(2-2)
Plastering 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์ การหล่อรู ปลอยตัว ขนาดกลาง การ
หล่อรู ปคน-สัตว์ แบบนัง่ และแบบยืน ครึ่ งตัว-เต็มตัว
การหล่อโดยใช้
โครงสร้างเสริ มลวดเหล็ก การตัดต่อและตกแต่งรู ปสาเร็ จ

5533703

งานหล่ อปูนปลาสเตอร์ 3
3(2-2)
Plastering 3
วิเคราะห์การหล่อรู ปประติมากรรมลอยตัว
ขนาดกลางและขนาดใหญ่
การเตรี ยมรู ปต้นแบบ กระบวนการทาแม่พิมพ์ หล่อรู ปสาเร็ จ การตกแต่งพื้นผิว
การเคลือบสี

5533704

งานหล่อซีเมนต์ 1
2(2-0)
Cement 1
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของปูนซี เมนต์
แหล่งวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตปูนซี เมนต์ชนิดต่าง ๆ คุณภาพ
ตลอดจนการนาไปใช้งาน
คุณสมบัติและการเก็บรักษา การผสมปูนที่ใช้ในงานหล่อชนิดต่าง ๆ
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5533705

งานหล่อซีเมนต์ 2
3(2-2)
Cement 2
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับรู ปต้นแบบชนิดต่าง ๆ เช่น แบบนูนต่า
นูนสู งและแบบลอยตัว การแบ่งส่ วนต่าง ๆ ของรู ปต้นแบบ การทาแบบชั้นเดียว
พิมพ์ชิ้นจากต้นแบบนูนต่า นูนสู ง ลอยตัว ฝึ กปฏิบตั ิการหล่ออัดแห้ง หล่ออัด
เปี ยก การหล่อชิ้นแบบจากแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

5533706

งานหล่อขีผ้ งึ้
2(1-2)
Waxing
ศึกษาเกี่ยวกับการหล่อขี้ผ้ งึ การจัดหาแบบ การทาแบบ การทาพิมพ์ เพื่อ
หล่อขี้ผ้ งึ กรรมวิธีการหล่อขี้ผ้ งึ การตกแต่งแบบ ปฏิบตั ิการหล่อขี้ผ้ งึ ในแบบนูนต่า
นูนสู งและลอยตัว

5533707

งานหล่อพลาสติก 1
2(1-2)
Plastic 1
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานหล่อพลาสติก การทาแม่แบบ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การทาแม่แบบถลก การทาแม่แบบแยกส่ วน ปฏิบตั ิการหล่อ
พลาสติกรู ปนูนต่า นูนสู ง ลอยตัว และฝึ กหัดทาของชาร่ วย

5533708

งานหล่อพลาสติก 2
2(1-2)
Plastic 2
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภท หยก
เทียม งาช้างเทียม หิ นอ่อนเทียม หิ นทรายเทียม เซรามิกส์เทียม ไม้แกะสลักเทียม
ปฏิบตั ิการหล่อพลาสติกชนิดต่าง ๆ
ศึกษาปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหา
เหตุขดั ข้องที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
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น(ท-ป)

5533709

พลาสติกเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Plastic
ศึกษาถึงโครงสร้างของพลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พลาสติกเทอร์ โมเซทติง้
เทอร์โมพลาสติก พีวซี ี โพลีสตีรีน โพลีเอธีลีน ไฟเบอร์กล๊าส
ศึกษาถึง
คุณสมบัติของสารเสริ มคุณสมบัติ (Additives) ต่าง ๆ ที่นามาผสมในพลาสติก
ศึกษาคุณสมบัติและการนาไปใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ

5533710

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก
2(1-2)
Plastic Product Design
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง (Form) ประโยชน์ใช้สอย (Functing)
ศึกษาถึงอิทธิ พลและขอบเขตจากัดที่มีต่อการลอกแบบและการใช้งาน ประโยชน์
ใช้สอยของพลาสติกในงานต่าง ๆ

5533711

เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก
2(1-2)
Plastic Lamination Technology
ศึกษาเทคนิคการเคลือบพลาสติกเหลว พลาสติกผงและเคลือบด้วยสารต่าง
ชนิดศึกษากรรมวิธีการเคลือบด้วยการอบ การพ่น การชุบ ศึกษาถึงเทคนิคและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการเคลือบผิวพลาสติก

5533712

เทคโนโลยีการทาแม่ แบบหล่อพลาสติก
2(1-2)
Plastic Molding Technology
ศึกษาถึงเทคนิคการสร้างแบบโมลด์ชนิดต่าง ๆ ศึกษาโครงสร้าง เทคนิค
งานและการสร้าง
รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์มาทาโมลด์พลาสติกให้
เหมาะสมกับงานหล่อและงานกดขึ้นรู ป ศึกษาเทคนิคการทางานหล่อพลาสติกใน
รู ปแบบต่าง ๆ การหล่อโดยใช้ระบบเครื่ องกลไกชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบเครื่ อง
ผ่อนแรง การหล่อโดยใช้โมลด์โลหะและอโลหะ
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น(ท-ป)

5534101

งานพลาสติก
2(1-2)
Plastics
ความรู ้เกี่ยวกับพลาสติก
ความหมายของพลาสติกและความสาคัญของ
พลาสติกที่มีบทบาทต่อชีวติ มนุษย์ในสังคมปัจจุบนั
ประวัติความเป็ นมาของ
พลาสติกจนถึงปั จจุบนั ประเภทพลาสติกและคุณสมบัติของพลาสติกชนิดต่าง ๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบพลาสติก กรรมวิธีการผลิตแบบต่าง ๆ
ในอุตสาหกรรมพลาสติก มีประสบการณ์ในการทางานด้วยพลาสติก โดยเฉพาะ
ประเภท Thermoplastic โดยใช้เทคนิคการทางานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พลาสติกแห้ง
(Shedt Working) Fiber-glass Laminating, Decorative Laminating, หล่อด้วย
พลาสติก, Sculpturing
โดยให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เครื่ องมือ
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การออกแบบที่เหมาะสม ลาดับขั้นการ
ปฏิบตั ิงาน การตกแต่งในขั้นสาเร็ จโดยวิธีต่าง ๆ

5534102

งานประดิษฐ์ ของเล่นสาหรับเด็กและสื่ อการสอน
2(1-2)
Toys and Teaching Aids for Child
ศึกษาความสาคัญของของเล่นและการเล่นของเด็ก
เพื่อออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กแต่ละวัย
รวมทั้งศึกษา
ความสาคัญ การใช้สื่อ เพื่อออกแบบและประดิษฐ์สื่อให้เหมาะสมกับการเรี ยนการ
สอน

5534103

หลักการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Arts and Crafts Design
ศึกษาและปฏิบตั ิให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในการออกแบบที่เน้นใน
ด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยการนาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ลงในแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ความเหมาะสมกับหน้าที่ใช้งาน
รวมทั้งด้านความงามด้วย ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาในคลังพัสดุ
การเคลื่อนที่ยา้ ยและการขนส่ ง
โดยคานึงถึงวัสดุที่เป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติ
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ที่มีอยูภ่ ายในประเทศเป็ นหลัก เช่น เครื่ องเคลือบดินเผา เครื่ องไม้ เครื่ องไม้ไผ่หวาย โลหะ ถักทอและฟอกย้อม เป็ นต้น
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5534104

การพัฒนาหัตถกรรมพืน้ บ้ าน
2(2-0)
Arts and Crafts Development
ศึกษางานหัตถกรรมพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ
ตลอดจนแหล่งผลิตแบบอย่าง
การนาวัตถุดิบมาใช้ การใช้เครื่ องทุ่นแรง กรรมวิธีการผลิต ปั ญหาและการ
ประกอบอาชีพและวัตถุดิบ การอนุรักษ์และการนาไปพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั

5534105

เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม
2(2-0)
Arts and Crafts Technology
ศึกษาหลักการของเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ระบบงานอุตสาหกรรมที่
นามาประยุกต์ใช้กบั งานศิลปหัตถกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุในงาน
ศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ดิน ไม้ รัก เส้นใย หนัง กาว พลาสติก สี โลหะ และยาง
เป็ นต้น ศึกษาเคมีประยุกต์ พลังงาน และเชื้อเพลิง เป็ นต้น

5534201

งานแกะสลักลวดลาย
3(2-2)
Designing and Carving
ออกแบบ-เขียนแบบ ถ่ายภาพ ลอกลาย การเตรี ยมวัสดุให้เหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะ และประโยชน์ใช้สอย การใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์งานแกะสลัก ตลอดทั้งการเก็บและรักษา เทคนิคการตกแต่งและเคลือบ
ผิวชิ้นงานด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ โดยละเอียด
วิเคราะห์และปฏิบตั ิงานแกะสลัก
ลวดลาย เช่น ลวดลายนูนสู ง นูนต่า ฯลฯ

5534202

งานแกะสลักรู ปลอยตัว
3(2-2)
Bas-Rerief Carving
ออกแบบ-เขียนแบบ ถ่ายภาพ ลอกลาย การเตรี ยมวัสดุให้เหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะ และประโยชน์ใช้สอย การใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์งานแกะสลัก ตลอดทั้งการเก็บและบารุ งรักษา เทคนิคการตกแต่งและ
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เคลือบผิวชิ้นงาน ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ โดยละเอียด วิเคราะห์ และปฏิบตั ิงานแกะสลัก
รู ปลอย เช่น รู ปสัตว์ ฯลฯ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5534203

งานกลึงเครื่องใช้
3(2-2)
Appliance Wood Leather Working
ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ การเตรี ยมวัสดุ การใช้เครื่ องมือและ
บารุ งรักษาการตกแต่งผิวและเคลือบผิว วิเคราะห์และปฏิบตั ิงานกลึงเครื่ องใช้

5534204

งานกลึงเครื่องประดับ
3(2-2)
Furniture Wood-Leather Working
ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ การเตรี ยมวัสดุ การใช้เครื่ องมือและ
บารุ งรักษาการตกแต่งผิวและเคลือบผิว วิเคราะห์และปฏิบตั ิงานกลึงเครื่ องประดับ

5534205

งานไม้ ไผ่และงานหวาย
3(2-2)
Bamboo and Rattan
ชนิดของไม้ไผ่และชนิดของหวาย
ตระกูลของไม้ไผ่ที่อยูใ่ นภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย เครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้กบั งานไม้ไผ่และหวาย เช่น ม้านัง่ โต๊ะ
โคมไฟของเด็กเล่น เครื่ องประดับตกแต่ง วิธีต่อยึด จักสาน ขัดลาย ฯลฯ การใช้
กรรมวิธีทางฟิ สิ กส์เคมีเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของไม้ไผ่และหวาย
เพื่อปรับปรุ ง
งานให้เกิดคุณค่าแก่สังคม และประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้อย่างเหมาะสม

5534206

เทคนิคงานสาน 2
3(2-2)
Weaving Techniques 2
ศึกษาทดลองปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนาแบบอย่างลายสานชนิดต่าง ๆ โดยการ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัสดุอื่น ๆ เช่น กก ปอ ใบลาน เชือก และเส้นใยต่าง ๆ มา
ใช้กบั งานสานอย่างละเอียด ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ
ตลอดจนนาลายสานมา
ประกอบตกแต่งงานประดับและเครื่ องใช้ประเภทต่าง ๆ
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น(ท-ป)

5534207

งานเครื่องเรือน
3(2-2)
Household
ศึกษาค้นคว้าทดลองและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบเครื่ อง
เรื อนแบบต่าง ๆ ที่ใช้กรรมวิธีการผลิตอย่างเหมาะสมและยุง่ ยากขึ้น เช่น เก้าอี้
โต๊ะ เตียงชั้นวางของ ชุดรับแขก ฯลฯ

5534208

เทคโนโลยีงานไม้ ไผ่และหวาย
2(1-2)
Bamboo and Rattan Technology
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานด้านการประยุกต์งานไม้ไผ่และงานหวาย
การใช้เคมีภณั ฑ์ในการรักษาเนื้อไม้ไผ่และหวายให้คงทนถาวร
การเคลือบ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ลายสาน อัดพลาสติก อัดเรซิน การอัดแบบด้วยกาว ฯลฯ
เทคนิคการย้อมสี การประยุกต์งานการออกแบบ ตลอดจนกรรมวิธี การทาพิมพ์
การอัดพิมพ์ รวมไปถึงการศึกษาเครื่ องมือเครื่ องจักรที่เกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
และหวาย ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอย่างละเอียด

5534301

งานแม่ พมิ พ์ ปั้น ชุ บโลหะ
3(2-2)
Mold and Die Making
ออกแบบงานแม่พิมพ์ งานปั้ นรู ปที่ยากขึ้น การสร้างแม่พิมพ์ที่ยากขึ้น
เป็ นเครื่ องใช้ประกอบลวดลาย การใช้ตารางในการออกแบบลวดลาย
การ
ระวังเส้นริ มขอบนอกลาย การฉลุแม่พิมพ์และชุบแม่พิมพ์ การปั้ นรู ปตัดพิมพ์
แผ่นโลหะที่ยากขึ้นการประกอบชิ้นงานที่ยากขึ้น

5534302

การชุ บและการรมสี บนผิวโลหะ
3(2-2)
Plating and Metal Finishing
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของเคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในการชุบ และการ
ชุบงานโลหะ การชุบเงิน การชุบทองแดง การรมดา การรมสี ผวิ โลหะ การทา
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ความสะอาดตลอดจนการทาน้ าชุบ และน้ ายารมดาชนิดต่าง ๆ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5534303

การลงยาสี
3(2-2)
Lacquering
ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของเคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในการทายาสี การผสม
การเผา และการบดยาสี การลงยาสี บนโลหะ การสลักลวดลาย การทาความสะอาด
การขัด การแต่งผิว การลงยาสี และการตกแต่ง

5534401

งานประดิษฐ์ เครื่องถม
2(1-2)
Silverware Making
ศึกษาถึงลักษณะและประเภทของเครื่ องถมที่ใช้อยูท่ วั่ ๆ ไป ชนิดของโลหะ
ที่นามาใช้เป็ นตัวโครง และการเตรี ยมวัสดุที่จะนามาทาถม
กรรมวิธีและเทคนิค
ในการทา การออกแบบเครื่ องถมเพื่อทาเป็ นเครื่ องประดับ เครื่ องใช้ ของชาร่ วย
โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าในทางศิลปะ
การขัดทาความสะอาด
และการถนอมรักษาเครื่ องถมตามวิธีที่ถูกต้อง

5534402

งานเครื่องเขิน
3(2-2)
Nielloware Crafts
ลักษณะและประเภทของเครื่ องเขิน
ความงามและคุณค่าของเครื่ องเขิน
ศึกษาถึงวัสดุเครื่ องมือ อุปกรณ์ และกรรมวิธีในการทาเครื่ องเขิน ฝึ กทาเครื่ องเขิน
จากโครงชนิดสาน โครงไม้กลึงและแกะสลัก การออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ
ตกแต่ง เครื่ องใช้สอย ภาชนะ เครื่ องเล่น การใช้สี การเขียนลาย การจาหลักและ
การตกแต่งขั้นสาเร็ จ ตลอดจนการรู้จกั รักษาเครื่ องเขินให้คงสภาพเดิม และเพิ่มอายุ
การใช้งานให้ยนื นานยิง่ ขึ้น
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5534403

งานเครื่องรัก 7
3(2-2)
Lacquerware Crafts 7
งานเครื่ องรักประกอบดุริยางค์และนาฏศิลป์ 1
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการประดับตกแต่งเครื่ องใช้ เครื่ องประดับและเครื่ องประดับ
ในงานดุริยางค์และ นาฏศิลป์ ที่สามารถทากรรมวิธีงานเครื่ องรักไปประยุกต์ใช้ได้

5534404

งานเครื่องรัก 8
3(2-2)
Lacquerware Crafts 8
งานเครื่ องรักประกอบดุริยางค์และนาฏศิลป์ 2 ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การออกแบบและการประดับตกแต่งเครื่ องใช้
เครื่ องประดับและ
เครื่ องประดับในงาน ดุริยางค์และนาฏศิลป์ ต่อจากรายวิชาเครื่ องรัก 7

5534405

งานเครื่องรัก 9
3(2-2)
Lacquerware Crafts 9
งานเครื่ องรักประกอบเครื่ องประดับตกแต่ง 1
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบประยุกต์กรรมวิธีงานเครื่ องรักไปใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่ องประดับและเครื่ องตกแต่ง ทั้งบุคคลและสถานที่
การออกแบบและ
ปฏิบตั ิการทาเครื่ องประดับตกแต่งตามที่ได้ออกแบบไว้

5534406

งานเครื่องรัก 10
3(2-2)
Lacquerware Crafts 10
งานเครื่ องรักประกอบเครื่ องประดับตกแต่ง 2
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับตกแต่งบุคคลและสถานที่ ด้วย
กรรมวิธีงานเครื่ องรัก ต่อจากรายวิชาเครื่ องรัก 9
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5534407

งานเครื่องรัก 11
3(2-2)
Lacquerware Crafts 11
เทคโนโลยีงานเครื่ องรัก ศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบผลิต
งานเครื่ องรัก
โดยการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ มีปริ มาณการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อนาไปสู่ การอุตสาหกรรม

5534501

งานเขียนผ้าบาติก
2(1-2)
Batik
การออกแบบ การเขียนลาย ลวดลาย รวมทั้งกรรมวิธีและเทคนิคการทา
บาติก (Batik) การรู ้จกั และเลือกใช้วสั ดุสาหรับทา เช่น ผ้า สี ยอ้ ม สารเคมี น้ า
เทียน (Wax) การใช้เครื่ องมือ เช่น ชานติ้ง (Tjanting) แปรง เตา ภาชนะใส่ ข้ ีผ้ งึ
เป็ นต้น
โดยให้ความรู ้ ทักษะในการเขียนผ้าบาติก ประเภทใช้ตกแต่ง เช่น ภาพ
ประดับ และเสื้ อผ้า ฯลฯ ในด้านการย้อมสี เช่น การผสมสี การต้มขี้ผ้ งึ ตลอดจน
การเขียนบาติก และด้านการทา Batik cab
โดยสามารถพิมพ์ผา้ บาติกตาม
กระบวนการพิมพ์และเทคนิคของการย้อมผ้า

5534502

งานพิมพ์ 3
3(2-2)
Graphic Arts 3
ศึกษาต่อเนื่องจากงานพิมพ์ 2 (5533506)
เป็ นการพัฒนาด้านเทคนิค
และกระบวนการทางานให้เกิดความชานาญยิง่ ขึ้น โดยการรู ้จกั การออกแบบและ
แก้ปัญหาเพื่อให้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานใหม่ ๆ และสามารถทา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5534503

งานซิลค์ สกรีน
3(2-2)
Silk Screen
ศึกษาวิวฒั นาการของงานพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้การบารุ งรักษา คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และ
กระบวนการทาพิมพ์โดยใช้สกรี น เช่น การทากรอบไม้ การเลือกชนิด ขนาด
ของผ้าสกรี น ฯลฯ ปฏิบตั ิงานพิมพ์สีเดียวและแยกสี การนาเทคโนโลยีมาใช้กบั
งานสกรี น เช่น การพิมพ์สติกเกอร์ การทาแม่พิมพ์แลคเกอร์ ฟิล์ม รู ้จกั แก้ปัญหา
และสามารถนาไปใช้ประกอบกับงานอื่นได้

5534504

งานเขียนลายบนผ้า
3(2-2)
Cloth Painting
ศึกษาและฝึ กเรื่ ององค์ประกอบศิลปะ และทฤษฎีการออกแบบ เน้นหนัก
เรื่ องทฤษฎีสีในด้านศิลป์
ความสัมพันธ์ของสี ในการออกแบบ ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่กบั สี การใช้สีและการผสมสี ตามหลักศิลปะ การนาความรู ้เกี่ยวกับ
สี ทางศิลปะไปใช้กบั งานออกแบบ เขียนลายผ้า และการวางลวดลายให้เหมาะสม
กับตาแหน่งลักษณะการใช้งาน
ศึกษาคุณสมบัติของผ้าและสี ตามลักษณะการใช้งานได้เหมาะสม รู้จกั เลือก
เครื่ องมือใช้ในงานเขียนลายผ้า และสามารถใช้วสั ดุอื่น ๆ ในท้องถิ่นเป็ นเครื่ องเขียน
ได้อย่างชานาญ ตลอดจนการรี ดและการเก็บรักษา

5534505

งานบาติก มัดย้อม
3(2-2)
Batik, Tied Dyeing
ศึกษาเรื่ องเครื่ องมือเครื่ องใช้ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ งานบาติกและมัด
ย้อมตลอดจนการบารุ งรักษา จัดเก็บ ฝึ กการออกแบบ ลักษณะของลายที่ใช้งาน
บาติกแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การเขียน freehand บล็อก สเตนซินต์ ศึกษาการเลือกสี
คุณสมบัติของสี ที่ใช้ยอ้ ม มัดย้อมกับผ้าต่างชนิด หลักการคานวณสารเคมีที่ใช้ยอ้ ม
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การเลือกเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเขียนลาย กรรมวิธีการเขียนลายผ้า กรรมวิธี
การมัดและพับย้อม การลงเทียน การย้อมสี การลอกเทียน การทาความสะอาด
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ผ้าก่อนนาไปใช้ และการเก็บรักษา รู ้จกั วิธีการใช้เครื่ องทุ่นแรงและเครื่ องจักรกล
ศึกษาระบบไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้อง สามารถดัดแปลงและ ทาเครื่ องใช้กบั งานบาติก
มัดย้อมได้

5534506

การสร้ างและการซ่ อมเครื่องมือเครื่องใช้ ในงานทอย้อมแบบพืน้ บ้ าน
2(1-2)
Dyeing and Weaving Machines
ศึกษาประเภทของเครื่ องมือ เครื่ องทุ่นแรงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอแบบ
พื้นบ้าน ลักษณะพื้นฐานของชิ้นส่ วนของเครื่ องมือ เครื่ องทุ่นแรง หน้าที่ และการใช้
งานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ ศึกษาการทางาน กลไก และระบบต่าง ๆ ที่สาคัญ การ
ควบคุมการบารุ งรักษา ตลอดจนการซ่อมแซมให้สามารถสร้างชิ้นส่ วน อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องทุ่นแรง เช่น กี่ยนื กี่นงั่ กล หลา กระสวย ฟิ ล์ม ฯลฯ โดยการ
นาเอาวัสดุทอ้ งถิ่น
มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็ นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงไว้

5534601

การออกแบบและผลิตรองเท้า
3(2-2)
Shoe Design and Products
สเก็ตซ์แบบตัวอย่างจากแคดตาลอคและจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ฝึ ก
การสเก็ตซ์แบบรองเท้าตามสมัยและแฟชัน่ โดยฝึ กการแยกแบบ ตัดแบบ ออกแบบ
ชิ้นส่ วน ของรองเท้าแบบต่าง ๆ จากหุ่น ฝึ กการใช้วสั ดุอุปกรณ์ทดแทน ในการ
ออกแบบโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่นิยมในประเทศและต่างประเทศ

5534602

การออกแบบและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด
2(1-2)
Miscellaneous Leather Design and Products
ศึกษาและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด เช่น เข็มขัด กระเป๋ าใส่ เศษสตางค์ พวง
กุญแจเข็มกลัดต่าง ๆ เน้นกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ตามความต้องการ
ของตลาด
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5534603

การผลิตงานหนังในท้องถิ่น
2(1-2)
Local Leather Products
ศึกษาและปฏิบตั ิงานหนังที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น หนังใหญ่ หนังตะลุง กลอง
ชนิดต่าง ๆ เช่น กลองเพล กลองยาว รามะนา ซอชนิดต่าง ๆ เช่น ซออู ้ ซอด้วง
พัฒนารู ปแบบและวิธีการผลิตให้ดียงิ่ ขึ้น

5534604

การฝึ กอบรมควบคุมโรงงาน
2(2-0)
Training of Manufactory Management
การกาหนดการปฏิบตั ิงาน วิธีลงเวลา การจัดแผนงานตามแผนกต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กนั การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ สถิติในการผลิต การจัดโชว์ผลงานที่ผลิต
การพิจารณาค่าจ้าง พระราชบัญญัติแรงงานทัว่ ไป การรักษาความปลอดภัย และ
การติดตั้งเครื่ องมือเครื่ องจักร

5534701

งานหล่อโลหะ 1
2(1-2)
Iron Casting 1
ศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของโลหะที่นามาใช้ในงานหล่อ ส่ วนรวมของโลหะ
หล่อ การหลอมโลหะ ศึกษาและปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์หล่อ การหล่อโลหะทัว่ ไป
และตกแต่งขัดผิวโลหะหล่อ

5534702

งานหล่อโลหะ 2
2(1-2)
Iron Casting 2
ศึกษาและทดสอบชนิดของโลหะชนิดต่าง ๆ ค้นคว้าทดลองและปฏิบตั ิการ
หล่อโลหะทั้งชนิดนูนต่า นูนสู ง และลอยตัว
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5534703

งานหล่อโลหะ 3
2(1-2)
Iron Casting 3
วิเคราะห์งานหล่อโลหะ การรมดา การชุบโลหะทัว่ ไป การเชื่อม การ
บัดกรี การย่อ และการขยายแม่พิมพ์

5534704

เทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติก
2(1-2)
Plastic Welding Technology
ศึกษาเทคนิคการเชื่อมพลาสติกแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของเครื่ องมือเชื่อมลา
สติก วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาเชื่อมพลาสติกชนิดต่าง ๆ ชนิดของพลาสติกที่นามา
เชื่อม การออกแบบงาน การแยกเชื่อมพลาสติก เทคนิคการปฏิบตั ิเชื่อมพลาสติก
เพื่อนาไปใช้งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อ่างน้ า ท่อ หม้อกรองน้ า และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ฝึ กออกแบบงานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั งานทาง
อุตสาหกรรม

5534705

ออกแบบไฟเบอร์ กล๊าส 1
2(1-2)
Fiberglass Design 1
หลักการออกแบบไฟเบอร์ กล๊าสและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ
ใน การออกแบบ อิทธิ พลของสี ที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กล๊าส ฝึ ก
ออกแบบร่ าง (Sketch Design) ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส โดยเน้นเรื่ อง
รู ปทรงและสี ประโยชน์ที่จะนาไปใช้

5534706

ออกแบบไฟเบอร์ กล๊าส 2
2(1-2)
Fiberglass Design 2
ปฏิบตั ิการขึ้นรู ปไฟเบอร์ กล๊าส รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
ออกแบบสร้างโมลด์ไฟเบอร์ กล๊าส จากโลหะ เช่น เหล็กอลูมิเนียม ทองเหลือง
ทองแดง และอโลหะ เช่น ปูน ไม้
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น(ท-ป)

5534707

ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก
2(1-2)
Plastic Production Technology
ศึกษาถึงกรรมวิธีและกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
เช่นแบบอัด แบบฉี ด แบบเป่ า แบบรี ด แบบลูกกลิ้ง และแบบอัดแน่น เป็ นต้น
ตลอดจนกรรมวิธีตกแต่งชิ้นงานพลาสติก

5534901

งานศึกษาค้ นคว้าด้ านศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Independent Study
วิเคราะห์วจิ ยั งานในสาขาศิลปหัตถกรรม การเตรี ยมโครงการงานเฉพาะ
บุคคลภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการ เพื่อค้นคว้าเขียนรายงาน วิเคราะห์งาน
ศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาของงานศิลปหัตถกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ศึกษาถึงเครื่ องมือ การนามาใช้วเิ คราะห์เพื่อความเข้าใจ
และการแก้ปัญหาให้บงั เกิดผลงานทางเศรษฐกิจและสังคม

5534902

วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
ให้ทาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ชิ้น
ค้นคว้าทดลอง และวิจยั

5534903

2(1-2)
โดยเสนอเป็ นเอกสารและงานการ

วิทยานิพนธ์ 2
2(1-2)
Thesis 2
พื้นความรู ้ท้ งั ทฤษฎีและปฏิบตั ิทุกวิชาที่ทางคณะกาหนด นักศึกษากาหนด
โครงการเฉพาะ การแสดงผลงานจากการค้นคว้า และคลี่คลายความสามารถในการ
สร้างสรรค์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ งานวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ภาค
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เอกสาร ค้นคว้า และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบตั ิ และจัดทาวิทยานิพนธ์จะต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบของการทาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5534904

วิทยานิพนธ์ 3
2(1-2)
Thesis 3
พื้นความรู ้วชิ าที่ผา่ นทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิทุกวิชาที่คณะวิชาฯ
กาหนด
นักศึกษากาหนดโครงการเฉพาะ การแสดงผลงานจากการแสดงค้นคว้าและคลี่คลาย
ความสามารถในการสร้างสรรค์ หาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ งานวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย ภาคเอกสาร ค้นคว้า และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบตั ิ จัดทา
วิทยานิพนธ์จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของการทาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ

5534905

วิทยานิพนธ์ 4
2(1-2)
Thesis 4
นักศึกษากาหนดโครงการเฉพาะของตนเอง
ให้เป็ นผลงานค้นคว้าทาง
วิชาการ เพื่อคลี่คลายปัญหาและเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้คาแนะนา
ดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

5534906

วิทยานิพนธ์ 5
2(1-2)
Thesis 5
พื้นความรู ้วชิ าผ่านทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิทุกวิชาที่ทางคณะกาหนด นักศึกษา
กาหนดโครงการเฉพาะการแสดงผลงานจากการค้นคว้าและคลี่คลายความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

5534907

วิทยานิพนธ์ 6
Thesis 6

2(1-2)
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รหัส

พื้นความรู ้จากทฤษฎีและปฏิบตั ิ
นักศึกษากาหนดโครงการเฉพาะการ
แสดงผลงานจากการค้นคว้า
การคลี่คลายความสามารถในการสร้างสรรค์หา
แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5534908

วิทยานิพนธ์ 7
2(1-2)
Thesis 7
พื้นความรู ้วชิ าผ่านทั้งทฤษฎี และปฏิบตั ิทุกวิชาที่ทางคณะกรรมการกาหนด
นักศึกษากาหนดโครงการเฉพาะ การแสดงผลงานจากการค้นคว้า และการคลี่คลาย
ความสามารถในการสร้างสรรค์
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
ภาคเอกสาร การค้นคว้า และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบตั ิ

5534909

ปัญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Special Problem
ทฤษฎีและวิธีการหาข้อมูล การใช้เครื่ องมือและวิธีการสาหรับการ
รวบรวมข้อมูล การสร้างงานและการค้นคว้าพิเศษ
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หมู่วชิ าออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
(554)
หมู่วชิ าออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. พื้นฐาน
(554-1--)
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
(554-2--)
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(554-3--)
4. ออกแบบครุ ภณั ฑ์
(554-4--)
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
(554-5--)
6.
(554-6--)
7.
(554-7--)
8. การฝึ กงาน
(554-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(554-9--)
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หมู่วชิ าออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (554)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5541101
5541102
5541103
5541104
5541105
5541106
5541107
5541108
5541701
5541702
5542101
5542102
5542103
5542106
5542107
5542108
5542109
5542110
5542111
5542112
5542206
5542207
5542208
5542209
5542210
5542211

ชื่อวิชา
ประวัติและวิวฒั นาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักการออกแบบ
วาดเส้น 1
ออกแบบทัศนศิลป์
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
กายวิภาคเชิงกล
เขียนแบบ 1
วาดเส้น 2
ออกแบบกราฟิ ก 1
ออกแบบกราฟิ ก 2
เขียนแบบ 2
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 2
การศึกษางาน
เขียนแบบ 3
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 2

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5542301
5542302
5542303
5542401
5542402
5542403
5542404
5542405
5542406
5542407
5542501
5542502
5542503
5542601
5542602
5542603
5542604
5542701
5542702
5542703
5542801
5542802
5543102
5543105
5543106
5543107
5543108

ชื่ อวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3
ออกแบบตกแต่งภายใน 1
ออกแบบตกแต่งภายใน 2
ออกแบบตกแต่งภายใน 3
ออกแบบตกแต่งภายใน 4
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 1
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 2
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5543109
5543110
5543111
5543112
5543113
5543114
5543115
5543116
5543118
5543201
5543202
5543203
5543204
5543205
5543206
5543207
5543208
5543209
5543210
5543211
5543212
5543213
5543214
5543215
5543301
5543302
5543303
5543304

ชื่อวิชา
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4
การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
การบริ หารงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์หนัง 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์หนัง 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์แก้ว 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์แก้ว 2
ออกแบบเครื่ องประดับ 1
ออกแบบเครื่ องประดับ 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องตกแต่ง 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องตกแต่ง 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 4
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 5
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 6
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 7

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5543305
5543401
5543402
5543403
5543404
5543501
5543502
5543503
5543601
5543602
5543603
5543701
5543702
5543703
5543704
5543705
5543801
5543901
5544501
5544801
5544901
5544902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 8
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 5
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 6
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 4
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 5
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 6
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 4
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 2
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 5
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 4
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 5
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 6
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 7
ออกแบบกราฟิ ก 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
การค้นคว้าวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 7
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
2(2-0)
3(2-2)
5(450)
3(2-2)
3(2-2)
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5541101

ประวัติและวิวฒ
ั นาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2(2-0)
History of Industrial Design
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา และวิวฒั นาการของศิลปะสากลของแต่ละยุค
และการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริ กา
วิวฒั นาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมกลุ่มยุโรป อเมริ กา และเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงใน
อดีตและปัจจุบนั

5541102

หลักการออกแบบ
2(1-2)
Principle of Design
ศึกษาหลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็ น
แนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเน้นการใช้
หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ และให้คาอธิบาย
เปรี ยบเทียบเรื่ องความงามได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

5541103

วาดเส้ น 1
2(1-2)
Drawing 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริ งจากสิ่ งที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ ฯลฯ สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนปั้ น
สิ่ งก่อสร้าง
สถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ให้ได้สัดส่ วน แสง และเงา และ
องค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมีความเหมือนจริ ง เน้นเทคนิคการเขียนภาพ การ
ใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชาร์โคล ฯลฯ
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5541104

ออกแบบทัศนศิลป์
2(1-2)
Visual Design
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบทัศนศิลป์ สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
โดยใช้หลักการออกแบบจัด
องค์ประกอบของศิลปะ ฯลฯ เน้นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่ ความ
สวยงาม โดยไม่บงั คับรู ปแบบและวัสดุ เน้นเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ ลักษณะ
ต่าง ๆ เทคนิคผสม มาประยุกต์ใช้ในงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระบบกลไก เช่น
ออกแบบสัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้า ลวดลายต่าง ๆ ขวดหรื อภาชนะบรรจุ
ของเหลว ฯลฯ

5541105

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2(2-0)
Material and Production Processes
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
เช่นดิน ปูนปลาสเตอร์ ปูนซี เมนต์ แก้ว ไม้ กระดาษ ยาง โลหะ ผ้า พลาสติก
ฯลฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ จัดทัศนศึกษากรรมวิธีการผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในบางโอกาส

5541106

กายวิภาคเชิงกล
2(2-0)
Ergonomics
ศึกษาสัดส่ วนและสรี ระร่ างกายมนุษย์ (Anatomy)
โครงสร้าง และ
หน้าที่การทางานของร่ างกายมนุษย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (Activities of
Human Beings) ที่มีความสัมพันธ์กบั งาน (Task) หรื อเครื่ องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ
(Machines)
การวัดขนาดสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ (Engineering Anthropometry)
การนาข้อมูลแอนโธรโปเมตรี (Anthropometry) ไปใช้งาน
ศึกษาสภาวะ
แวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน (Working Conditions and Environment)
และปรับปรุ งสภาวะและสิ่ งแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงาน การ
ประยุกต์ใช้ Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

104

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5541107

เขียนแบบ 1
2(1-2)
Technical Drawing 1
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ
ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection)
ภาพไอโซ
เมตริ ก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริ ก (Dimetric) ภาพไตร
เมตริ ก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิค
มาตรฐานสากล

5541108

วาดเส้ น 2
2(1-2)
Drawing 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนภาพเหมือนจริ ง ต่อเนื่องจากวิชาวาดเส้น 1
เน้นการใช้สีต่าง ๆ เช่น สี น้ า สี โปสเตอร์ สี หมึก และสี อเคลิก รวมทั้งเทคนิค
การใช้พกู่ นั ชนิดต่าง ๆ พูก่ นั ลม (Air Brush) การพ่นสี ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการสร้างภาพเหมือนจริ ง การสร้างภาพแบบสื่ อผสม
การประยุกต์ใช้หลักการวาดภาพให้เกิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างงานเฉพาะตน

5541701

ออกแบบกราฟิ ก 1
2(1-2)
Graphic Design 1
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิ กพื้นฐาน เทคนิคการจัดองค์ประกอบงาน
กราฟิ กประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดภาพ การกาหนดสี การเลือกใช้วสั ดุ การพิมพ์
เบื้องต้น การพิมพ์ซิลค์สกรี น การพิมพ์ระบบต่าง ๆ ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบ
เครื่ องหมายการค้า การออกแบบลวดลาย การทา Art Work
และฝึ ก
ปฏิบตั ิการพิมพ์ซิลค์สกรี นบนกระดาษ ผ้า และวัสดุอื่น ๆ
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5541702

ออกแบบกราฟิ ก 2
3(2-2)
Graphic Design 2
ศึกษาหลักการ และการออกแบบกราฟิ ก ระบบการพิมพ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้
ในงานออกแบบ การนาภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย ภาพที่สร้างขึ้นจากเครื่ อง
กลไกต่าง ๆ หรื อภาพเขียน ฯลฯ มาประกอบการออกแบบ การทาชิ้นงาน Art Work
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบปกหนังสื อ การจัดหน้าหนังสื อ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และ
แผ่นพับ

5542101

เขียนแบบ 2
2(1-2)
Technical Drawing 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5541107 เขียนแบบ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)
ผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่ วน (Full Section) การเขียนแบบ
ภาพตัดครึ่ งส่ วน (Half Section)
การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน (Detail
Drawing)
การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)
การเขียนแบบแยก
ชิ้นส่ วน (Assembly Drawing of Exploded View) การเขียนแบบสั่งงาน (Working
Drawing) เน้นการปฏิบตั ิการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วสั ดุต่างชนิดกัน และสามารถ
แยกชิ้นส่ วนของชิ้นงานนั้น ๆ
สาหรับนาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

5542102

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2(1-2)
Principle of Industrial Design
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5541107 เขียนแบบ 1, 5541102 หลักการออกแบบ
ศึกษาหลักการ และขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ระบบมาตรฐานสากล เช่น อิทธิ พลของสี วัสดุ องค์ประกอบของศิลปะ และสิ่ งที่
มีอิทธิ พลต่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อนาไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
สถานการณ์จริ ง
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ศึกษาวิธีการนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิด
ในการออกแบบ (Idea Development)
ฝึ กวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สี
วัสดุ องค์ประกอบของศิลปะ ฯลฯ
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่า งง่ า ย ๆ ไม่ มี ร ะบบกลไก (Nonmechanism) โดยเน้นเฉพาะความงามของรู ปทรง (Form) และประโยชน์ใช้สอย
(Function)
5542103

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 1
2(1-2)
Industrial Design 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5541107 เขียนแบบ 1
ศึกษารู ปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
และ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในลักษณะต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว
ให้มี
รู ปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม การ
กาหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลเน้นการฝึ กการออกแบบร่ าง (Sketch Design) ฝึ กฝนความรวดเร็ วใน
การออกแบบงานในเวลาจากัด และเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

5542106

การออกแบบระบบกลไกพืน้ ฐาน
2(1-2)
Basic Mechanic Design
ศึกษาระบบการทางานของระบบกลไกชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบเครื่ อง
ผ่อนแรงระบบคานงัด คานดีด ระบบเฟื องต่าง ๆ ระบบกลไกอัตโนมัติ ระบบ
กลไกเกี่ยวกับไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบระบบกลไกอย่างง่าย ๆ เพื่อนาไปเป็ นส่ วนประกอบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
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5542107

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์ไทย 1
2(1-2)
Product Design in Thai Style 1
ศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในภาคต่าง ๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เด่น ๆ ด้านรู ปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นามาใช้ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบและปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย โดยใช้แนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล

5542108

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์ไทย 2
2(1-2)
Product Design in Thai Style 2
ศึกษาแนวคิดด้านศิลปะ และวัฒนธรรมยุคร่ วมสมัยของไทย วิเคราะห์
แนวโน้มเอกลักษณ์เด่นในอนาคต
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยสมัย
ปัจจุบนั เน้นการผลิตระบบอุตสาหกรรม

5542109

การศึกษางาน
3(3-0)
Work Study
ศึกษาหลักการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ทางานหนึ่ง ๆ ให้
สาเร็ จหลักการของการเคลื่อนที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การสุ่ มงาน การหาเวลา
มาตรฐานโดยการจับเวลาโดยตรงประโยชน์ของการสุ่ มงานและเวลามาตรฐาน
เทคนิคการบันทึกข้อมูลการตั้งคาถาม แผนภูมิกระบวนการผลิตสังเขป แผนภูมิ
กระบวนการผลิตต่อเนื่อง ประเภทคน วัสดุและเครื่ องจักร ไดอะแกรมการเคลื่อนที่
ไดอะแกรมสายใยแบบจาลอง ฯลฯ
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5542110

เขียนแบบ 3
2(1-2)
Technical Drawing 3
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5542101 เขียนแบบ 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) แบบต่าง ๆ
เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow)
เช่น การเขียนแบบ
ทัศนียภาพผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปั ตยกรรม
ภายในและภายนอกอาคารเพื่อประกอบงานผลิตภัณฑ์
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบสิ ทธิบตั ร (Patent Drafting) เพื่อใช้
ประกอบงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการขอสิ ทธิบตั ร

5542111

เทคนิคการนาเสนอผลงาน
2(1-2)
Presentation Technique
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ เทคนิคการนาเสนองานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective) การเขียนภาพเหมือนจริ ง (Rendering) ที่เป็ นชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์การนาเสนอ Plate ผลงานด้วยรู ปภาพ และตัวอักษร
การจัด
องค์ประกอบของการนาเสนอ งาน ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อความหมายด้วย
ภาพและภาษา เทคนิควิธีการนาเสนองาน
การเขียนแนวคิดในการออกแบบ
(Concept of Design) รวมทั้งเทคนิคการสื่ อความหมายด้วยภาษาพูดอย่างมีศิลปะ

5542112

เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
2(1-2)
Model Making Technique
ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นจาลองชนิดต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างหุ่นจาลองจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ดินน้ ามัน ปูน
ปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียด และ
ผิวหน้า (Surface)ให้ดูเหมือนจริ ง
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5542206

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้ 1
3(2-2)
Wood Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบัติของไม้จริ งชนิดต่าง ๆ ของไทย ศึกษา
เครื่ องมือ อุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้กบั งานไม้
กรรมวิธีการแปรรู ป การ
ปรับปรุ งคุณภาพ กระบวนการขึ้นรู ป และการตกแต่งสี ผวิ ศึกษาหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้จริ ง การแกะสลักไม้และการฉลุไม้ ฝึ กปฏิบตั ิ การออกแบบ
และขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้จริ งเป็ นวัสดุหลัก เน้นชนิดงานขนาดเล็ก มีความ
สวยงาม ประณี ต นาไปใช้สอยได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก เครื่ องประดับ
เครื่ องตกแต่ง ฯลฯ

5542207

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้ 2
3(2-2)
Wood Product Design 2
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไม้อดั แผ่นชนิดต่าง ๆ ที่จาหน่าย
ในประเทศ ศึกษาเครื่ องมือ
อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้กบั งานไม้อดั แผ่น
กรรมวิธีการแปรรู ป และการปรับปรุ งคุณภาพ กระบวนการขึ้นรู ป และการตกแต่งสี
ผิว ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้อดั แผ่น ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
และการประกอบการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์จากไม้อดั แผ่น โดยเน้นการผลิตงานประเภท
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อม

5542208

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่และหวาย 1
3(2-2)
Bamboo and Rattan Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไม้ไผ่และหวายในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้กบั
งานไม้ไผ่และหวาย กรรมวิธีการแปรรู ป การปรับปรุ งคุณภาพและการขึ้นรู ป ฯลฯ
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และหวาย
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
และปฏิบตั ิการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย
เน้นชิ้นงานขนาดเล็ก
เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เครื่ องประดับ เครื่ องตกแต่ง ฯลฯ
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5542209

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่และหวาย 2
3(2-2)
Bamboo and Rattan Product Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ไผ่และ
หวายโดยเน้นความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย และการใช้ร่วมหรื อแทนวัสดุ
อุตสาหกรรมบางชนิด ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่ อง
ตกแต่งบ้าน ฯลฯ กาหนดวัตถุประสงค์และแนวคิด
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
และการประกอบขึ้นรู ปด้วยไม้ไผ่และหวาย

5542210

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของทีร่ ะลึก 1
3(2-2)
Souvenir and Gift Design 1
ศึกษาลักษณะและรู ปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี กาลัง
ได้รับความนิยม และมีจาหน่ายทัว่ ไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุที่นามาใช้ ศึกษาวิธีใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรู ปชนิดต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีรูปแบบและ
แนวคิดแปลกใหม่

5542211

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของทีร่ ะลึก 2
3(2-2)
Souvenir and Gift Design 2
ศึกษาลักษณะ และรู ปแบบของที่ระลึกที่ผลิตจากต่างประเทศ ที่มีการ
ออกแบบที่ดีศึกษาชนิด ประเภท คุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้
วิธีใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรู ปชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบและปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปสากลโดยมุ่งเน้นการส่ งออก
ไปต่างประเทศ

111

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5542301

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 1
3(2-2)
Ceramics Design 1
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของเซรามิกส์ ประวัติโดยสังเขปของเซรา
มิกส์ไทยและสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใช้ในงานเซรามิกส์
ฝึ กทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทนูนต่า และลอยตัว
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบและการ ขึ้นรู ปเซรามิกส์ดว้ ยกรรมวิธีพ้นื ฐานอย่างง่าย ๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบ การทาแม่พิมพ์ และหล่อชิ้นงานขนาดเล็ก โดยเน้นความ
สวยงามของรู ปทรงเป็ นหลัก

5542302

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 2
3(2-2)
Ceramics Design 2
ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
เตรี ยมดินปั้ น และน้ าเคลือบ ศึกษาถึงกระบวนการขึ้นรู ปด้วยมือ เช่น วิธีบีบ วิธี
ขด วิธีแผ่น วิธีกดจากแม่พิมพ์ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ และการขึ้นรู ป
ผลิตถัณฑ์เซรามิกส์ ตามกระบวนการดังกล่าว จนสาเร็ จเป็ นชิ้นงาน

5542303

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของปลาสเตอร์
วัสดุ และเครื่ องมือที่ใช้ทา
แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แบบแยกชิ้น และกรรมวิธีการหล่อด้วยน้ าดิน การเคลือบผิว
ดิน ฝึ กปฏิบตั ิ การออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
และหล่อขึ้นรู ป
ชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อด้วยน้ าดิน (Slip Casting) จนเป็ นชิ้นงานสาเร็ จ
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5542401

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 1
3(2-2)
Furniture Design 1
ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคสมัยต่าง
ๆ
ศึกษาหน้าที่ และการใช้งานของเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดต่าง ๆ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
เบื้องต้น ที่ใช้ในงานเฟอร์ นิเจอร์ ชิ้นส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
วิธีการเข้าเดือยชนิดต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่ วน การแสดงแบบ
รายละเอียดเทคนิคการทาส่ วนประกอบของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ การทาหุ่นจาลอง การทา
ต้นแบบ

5542402

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 2
3(2-2)
Furniture Design 2
ศึกษารู ปแบบและหลักการออกแบบ ตู ้ โต๊ะ เตียง และชั้นวางของแบบต่าง
ๆ ที่ทาจากวัสดุต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการออกแบบ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอร์ นิเจอร์ ประเภท ตู ้ โต๊ะ เตียง และชั้นวางของ ฯลฯ
การทาหุ่นจาลองการทาต้นแบบ (Prototype)

5542403

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 3
3(2-2)
Furniture Design 3
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นไม้วทิ ยาศาสตร์ กระบวนการขึ้นรู ป การตกแต่ง
รู ปแบบและหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็ก ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียน
แบบ การทาหุ่นจาลอง
และการทาต้นแบบเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับเด็ก ที่ทาจาก
แผ่นไม้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นวัสดุหลัก
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5542404

ออกแบบตกแต่ งภายใน 1
3(2-2)
Interior Design 1
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น
การจัด
วางผังบริ เวณกลุ่มสี วัสดุ และครุ ภณั ฑ์
โดยการศึกษารู ปแบบสถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล
หรื อรู ปแบบในอดีต และนามาประยุกต์สาหรับการออกแบบตกแต่งภายใน ให้เกิด
รู ปแบบร่ วมสมัยของอาคารประเภทต่าง ๆ หรื ออาคารที่ได้รับการปรับปรุ งหน้าที่ใช้
สอยที่สอดคล้องกับกิจกรรมในยุคปั จจุบนั ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการกาหนดแนวคิด
การออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ
การเขียนทัศนียภาพ
(Perspective) และทาแบบจาลอง (Model)

5542405

ออกแบบตกแต่ งภายใน 2
3(2-2)
Interior Design 2
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริ เวณ
กลุ่มสี วัสดุและครุ ภณั ฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดล้อมภายในของ
อาคาร ประเภทที่พกั อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแถว คอนโดมิเนียม ที่พกั อาศัย
ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการ ออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทาแบบจาลอง (Model)

5542406

ออกแบบตกแต่ งภายใน 3
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริ เวณ
กลุ่มสี วัสดุและครุ ภณั ฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดล้อมภายในของ
อาคารสาธารณะ เช่น ร้านค้า สานักงาน ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ
เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทา
แบบจาลอง (Model)
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น(ท-ป)

5542407

ออกแบบตกแต่ งภายใน 4
3(2-2)
Interior Design 4
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน
การจัดวางผัง
บริ เวณกลุ่มสี วัสดุและครุ ภณั ฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมภายใน
ร้านค้า ระบบกลุ่ม เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ
การเขียนทัศนียภาพ
(Perspective)
และการทาแบบจาลอง (Model) การสรุ ปผลการออกแบบเป็ น
ภาคเอกสาร

5542501

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 1
3(2-2)
Metal Product Design 1
ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทัว่ ๆ ไปของโลหะ
ที่นามาใช้ผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องจักรที่ใช้
แปรรู ปและขึ้นรู ปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิวโลหะ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
ชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องจักร การทา
หุ่นจาลอง

5542502

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 2
3(2-2)
Metal Product Design 2
ศึกษาเครื่ องมือ
อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้สาหรับการผลิตขึ้นรู ป
โลหะแผ่น
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแผ่นคลี่ ชิ้นงาน โลหะแผ่นรู ปทรง
ต่าง ๆ และการเขียนแบบแยกชิ้นส่ วน ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานโลหะ
แผ่น ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ การทาหุ่นจาลอง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทมีระบบกลไกอย่างง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน ที่ใช้โลหะเป็ นแผ่นวัสดุหลัก เช่น
กล่องตูร้ ับจดหมาย โคมไฟฟ้ า ฯลฯ เน้นการผลิตระบบพื้นฐาน
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5542503

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 3
3(2-2)
Metal Product Design 3
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ผลิตขึ้นรู ปโลหะเส้น ศึกษา
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะจากโลหะเส้น ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์โลหะที่ทาจากโลหะเส้น โดยเน้นการผลิตระบบพื้นฐาน

5542601

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก 1
3(2-2)
Plastic Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ
และการใช้งานของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอร์เรซิน (Unsaturated Polyester Resin) ยางซิ ลิโคน ใยแก้ว และวัสดุอื่น ๆ
ศึกษาและฝึ กทักษะ วิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ กระบวนการทาแม่พิมพ์แบบถลก
แม่พิมพ์แบบผ่า วิธีการหล่อ และการตกแต่ง

5542602

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก 2
3(2-2)
Plastic Product Design 2
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ การใช้งาน และกรรมวิธีการผลิตพลาสติกแผ่น
อะคริ ลิก (Acrylic) พี.วี.ซี . (PVC.) และ เอ.บี.เอส. (ABS.) ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้แปรรู ปและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่นชนิดต่าง ๆ
ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก แผ่น ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และทาหุ่นจาลองขนาด
เท่าจริ ง ผลิตภัณฑ์ที่กาลังนิยมใช้กนั อยูใ่ นตลาด เป็ นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น
กล่องบรรจุ กล่องโชว์สินค้า ฯลฯ

5542603

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ กล๊าส 1
3(2-2)
Fiber Glass Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ และการใช้งาน ของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอร์เรซิน (Unsaturated Polyester Resin) ใยแก้ว และวัสดุอื่น ๆ ศึกษาวิธีการใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กล๊าสด้วยแม่พิมพ์ชิ้น
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เดียว
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าสขนาดเล็ก ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบ
และจัดทาผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ กล๊าสขนาดเล็ก เช่น โคมไฟ นาฬิกา เครื่ องตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็ก ฯลฯ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5542604

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก 3
3(2-2)
Plastic Product Design 3
ศึกษาคุณสมบัติวสั ดุ กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติกแบบฉีด (Injection Molding) ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและทาหุ่นจาลอง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว ประเภทต่าง ๆ เช่น เฟอร์ นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ

5542701

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
3(2-2)
Package Design 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของบรรจุภณั ฑ์ หลักการออกแบบ
หน้าที่
และโครงสร้างของบรรจุภณั ฑ์ชนิ ดต่าง ๆ ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถนามาใช้ทา
บรรจุภณั ฑ์ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก ไม้ แก้ว ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
บรรจุภณั ฑ์พ้นื ฐาน เช่น ซอง กล่องพับอย่างง่าย ๆ และฝึ กปฏิบตั ิการทาหุ่นจาลอง
เท่าจริ ง

5542702

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
3(2-2)
Package Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบ
รู ปแบบและโครงสร้างของบรรจุภณั ฑ์ โดย
เน้นการศึกษาเรื่ องโครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อนปานกลาง การประยุกต์กราฟิ ก
อย่างง่าย ๆ เข้ากับตัวบรรจุภณั ฑ์ได้อย่างเหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่นามาใช้
ทาบรรจุภณั ฑ์ เช่น กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดต่าง ๆ ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวันทัว่ ๆ ไป ที่ใช้กระดาษแข็งและกระดาษ
ลูกฟูก โดยการวางแบบ (Pattern) และกราฟิ กให้มีความเหมาะสม
พร้อม
วิเคราะห์การนาวัสดุมาใช้ และฝึ กปฏิบตั ิการทาหุ่นจาลองเท่าจริ ง
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5542703

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3
3(2-2)
Package Design 3
ศึกษาหลักการออกแบบ รู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้บรรจุของเหลวศึกษา
การจัดองค์ประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ์ (Logo) และลวดลายบนบรรจุภณั ฑ์ ศึกษา
กรรมวิธีการผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกและการพิมพ์ในระบบต่าง ๆ ที่ใช้กบั งานบรรจุ
ภัณฑ์ ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบบรรจุภณั ฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ทาจากพลาสติก เน้นรู ปทรง
สวยงาม น่าซื้ อ น่าใช้ เช่น ขวดบรรจุน้ ามัน ขวดยาสระผม ฯลฯ พร้อมการ
ออกแบบกราฟิ ก และฝึ กปฏิบตั ิการทาหุ่นจาลอง

5542801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Design 1
ศึกษาเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เพื่อ
ศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนา
ให้รู้จกั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การจัดเตรี ยมและ
ทาพอร์ทฟอลิโอ
(Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
และจัดทาเป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์

5542802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 1
3(250)
Field Experience in Industrial Design 1
ฝึ กงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยน เพื่อหาประสบการณ์
โดยให้มีเวลา
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 250 ชัว่ โมง ในโรงงานหรื อสถานประกอบการที่สถาบันฯ
เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะที่เลือกเรี ยน

118

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543102

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 2
2(1-2)
Industrial Design 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5542101 เขียนแบบ 2
ศึกษารู ปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์ ในลักษณะต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ การกาหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว โดยศึกษาข้อมูล
ประกอบการออกแบบ
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝึ กทักษะการออกแบบอย่าง
รวดเร็ ว ในเวลาจากัด (Sketch Design) และเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

5543105

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2(2-0)
Quality Control in Industrial Products
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบตั ิ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดย
อาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใช้ประกอบ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในกรรมวิธี
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบตั ิการตรวจสอบตัวอย่าง การสร้าง
ระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนมาตรฐาน
สิ นค้า

5543106

ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
3(2-2)
Exhibition and Display Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิในการวางแผนการออกแบบ
และการจัด
แสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบต่าง ๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ (Display) และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และจัด
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นิทรรศการเพื่อส่ งเสริ มและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
สาเร็ จรู ปเพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการ
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ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบชุด

น(ท-ป)

5543107

การออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
2(1-2)
Computer Aid Design 1
ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ
เช่น ภาพลายเส้น ภาพประกอบ
เรื่ องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิ ก ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

5543108

การออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
2(1-2)
Computer Aid Design 2
ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติโดยเน้นการเขียนแบบ เช่น การเขียนแบบ
แปลน รู ปด้าน รู ปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยใน
การออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

5543109

การออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ 3
2(1-2)
Computer Aid Design 3
ศึกษาหลักการ
และวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการสร้าง
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสามมิติ เช่น การเขียนทัศนียภาพ
ผลิตภัณฑ์ การเขียน ทัศนียภาพภายในอาคาร มุมมองแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบในการนาเสนอผลงานออกแบบ ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

5543110

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 3
Industrial Design 3

2(1-2)

120

รหัส

ศึกษารู ปแบบ
และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และ
ผลิตภัณฑ์โลหะในลักษณะต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาการ
ออกแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ศึกษาถึงขนาด
สัดส่ วน หน้าที่ และความสามารถในการทางานของอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
มนุษย์ โดยเน้นศึกษาด้าน Ergonomics หรื อ Human Factors Engineering ให้
สัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอย่างง่าย ๆ
เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเป็ นหลักใหญ่
ใช้
โครงสร้างอิสระและสวยงาม

5543111

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 4
3(2-2)
Industrial Design 4
ศึกษาการวางแผนการออกแบบหรื อการเตรี ยมงานขั้นแรก
วิธีการ
ค้นคว้าวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักการ ผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) การประมาณ
ราคา ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีกลไกซับซ้อน
ปานกลาง
สามารถผลิตในระบบ อุตสาหกรรม เน้นปฏิบตั ิตามขั้นตอนการ
ออกแบบระบบมาตรฐาน เช่น การทาแบบร่ าง (Sketch Design) เขียนแบบจริ ง
(Working Drawing) แบบย่อหรื อขยาย (Detail) แบบแยกชิ้นส่ วนประกอบ
(Exploded View) ทัศนียภาพเหมือนจริ ง (Rendering) หุ่นจาลอง (Model) และ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์ตน้ ฉบับ (Prototype) และเอกสารสรุ ปข้อมูลเพื่อการเสนองาน

5543112

การถ่ ายภาพเพือ่ การออกแบบ
2(1-2)
Photography for Design
ศึกษาอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ ของการถ่ายภาพนิ่ง ศึกษาปฏิบตั ิการถ่าย
ภาพนิ่ง ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพขาว-ดา สี และสไลด์ เพื่อให้ได้คุณภาพพิเศษตาม
เนื้อหาของการออกแบบ การสร้างเนื้อหาในงานถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ
การเลือกหามุมของภาพ การฝึ กความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดวางหุ่น การจัด
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แสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการใช้อุปกรณ์
ประกอบ เพื่อประกอบการออกแบบ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543113

ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 5
3(2-2)
Industrial Design 5
ศึกษาความเป็ นมา ความสาคัญของกลุ่ม ชมรม และสมาคมนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Society of Industrial Designers)
ที่เป็ นสมาชิกของ
ICSID (The International Council of Societies of Industrial Design)
และ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาจรรยาบรรณและหลักปฏิบตั ิ
ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Ethics and Practices)
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เช่น สิ ทธิ บตั ร (Patent) ลิขสิ ทธิ์
(Copyright) ฯลฯ
ฝึ กทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่
เน้นการออกแบบเขียนแบบสาหรับการขอลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร

5543114

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Advertising in Industrial Product Design
ศึกษาความสาคัญ ลักษณะของการโฆษณา และการส่ งเสริ มการขาย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์น้ นั จิตวิทยา แรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
การพยากรณ์ตลาด การวางแผนการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย จรรยาบรรณ
ความจริ งใจในการโฆษณา การเลือกสื่ อในการโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลกระทบต่อการโฆษณา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และการ
ส่ งเสริ มการขาย

5543115

พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

3(3-0)

122
Consumer Behavior in Industrial Design
ศึกษาบทบาทและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ฝึ กทักษะ
การวิเคราะห์ วิจยั ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
มาปรับใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543116

การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Management for Industrial Design
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการผลิต กระบวนการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการการกาหนดปั จจัย
การผลิต การจัดและวางแผนงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย แรงงาน กฎหมายลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ฯลฯ

5543118

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Design Technology
ศึกษาความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศึกษาถึงขนาด สัดส่ วน หน้าที่ และความสามารถในการทางานของอวัยวะส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์ รวมถึงกระบวนการทางด้านการคิด เพื่อการประยุกต์ใช้กบั
งานด้านต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอย่าง
ง่าย ๆ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเป็ นหลัก
ใหญ่ ใช้โครงสร้างอิสระและสวยงาม

5543201

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปูนพลาสเตอร์ และซีเมนต์ 1
3(2-2)
Plaster and Cement Product Design 1
ศึกษาลักษณะรู ปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์และ
ซี เมนต์ชนิดต่าง ๆ ศึกษาคุณสมบัติของพลาสเตอร์ และซี เมนต์ วิธีการใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์และ ทาแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรู ปและตกแต่ง
ฝึ กปฏิบตั ิการ
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ออกแบบ และฝึ กปฏิบตั ิทาแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงาน
เน้นชิ้นงานรู ปนูนต่าและ
ชิ้นงานรู ปลอยตัวขนาดเล็ก เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก เครื่ องประดับ
เครื่ องตกแต่ง ของชาร่ วย ฯลฯ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543202

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปูนพลาสเตอร์ และซีเมนต์ 2
3(2-2)
Plaster and Cement Product Design 2
ศึกษาวิธีการทาแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ชิ้น และกระบวนการหล่อชิ้นงานใหญ่
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบการทาแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงาน เน้นชิ้นงานรู ปลอยตัวขนาด
ใหญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอย เช่น เครื่ องประดับ เครื่ องตกแต่งชิ้น
ใหญ่ เฟอร์ นิเจอร์ สนาม กระถาง ฯลฯ

5543203

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระดาษ 1
3(2-2)
Paper Product Design 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ชนิด ประเภท คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิต
ของกระดาษชนิดต่าง ๆ
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้กบั งาน
กระดาษ และ กระบวนการขึ้นรู ปชนิดต่าง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระดาษชนิดต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมกระดาษ
เช่น ของเล่นสาหรับเด็ก ตุก๊ ตา เครื่ องประดับ ฯลฯ

5543204

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระดาษ 2
3(2-2)
Paper Product Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ใช้สอยควบคู่กบั ความสวยงาม ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบ กาหนด
วัตถุประสงค์และแนวคิดมนการออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบขึ้นรู ป

124
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น โคมไฟ ถาดใส่ ผลไม้ กล่องใส่ กระดาษชาระ ที่ใส่ จดหมาย
กรอบรู ป ฯลฯ
5543205

รหัส

ออกแบบผลิตภัณฑ์ หนัง 1
3(2-2)
Leather Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของหนังชนิดต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หนัง เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กบั งาน
หนัง ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการดุนลาย การลอกลาย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การตกแต่งผิว การตัดเย็บและการประกอบชิ้นส่ วนอื่น ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบลวดลาย และผลิตภัณฑ์หนังชิ้นขนาดเล็ก เน้นทาเป็ นของที่ระลึก เช่น
เข็มขัด พวงกุญแจ กระเป๋ าใส่ ธนบัตร กรอบรู ป

5543206

ออกแบบผลิตภัณฑ์ หนัง 2
3(2-2)
Leather Product Design 2
กาหนดหัวข้อโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์หนัง โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่กาลัง
ได้รับความนิยมจากตลาดสู ง ใช้การผลิตระบบอุตสาหกรรม ศึกษาข้อมูลที่ใช้ใน
การออกแบบกาหนดวัตถุประสงค์และแนวคิดในการออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบเขียนแบบและตัดเย็บขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์หนัง เช่น กระเป๋ าถือ กระเป๋ าสะพาย
รองเท้า กล่องเครื่ องประดับ

5543207

ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ 1
3(2-2)
Textile Design 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะและรู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ ผ้าพิมพ์และ
สิ่ งทออื่น ๆ ของไทย ศึกษาคุณสมบัติของผ้า สี ยอ้ ม สี พิมพ์ และสารเคมีประกอบ
อื่น ๆ
ศึกษากระบวนการย้อม การทอ และการพิมพ์ซิลค์สกรี น ฝึ กปฏิบตั ิ
ออกแบบลายผ้าทอ ลายพิมพ์ผา้ และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าทอ และผ้าพิมพ์

5543208

ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ 2

3(2-2)

125

รหัส

Textile Design 2
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะ และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก และผ้า
มัดย้อมศึกษาคุณสมบัติของผ้า สี ยอ้ ม เทียน และสารเคมีประกอบอื่น ๆ ศึกษา
วิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์และกระบวนการผสมเทียน การผสมสี การเขียนเทียน
การแต้มสี การมัดย้อม ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์
และ
ปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก เน้นชิ้นงานเป็ นผืน และนาไปประกอบทาเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมเตียง โคมไฟ ที่ใส่ จดหมาย
ปลอกหมอน กล่องใส่ กระดาษชาระ ตุก๊ ตา ฯลฯ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5543209

ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ 3
3(2-2)
Textile Design 3
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการทอ การพิมพ์
และการย้อมผ้าระบบ
อุตสาหกรรม
ลักษณะรู ปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ระบบ
อุตสาหกรรม ศึกษาวัสดุ สารเคมี เครื่ องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทอ
การพิมพ์ และการย้อม ผลิตภัณฑ์ผา้ ระบบอุตสาหกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
ลาย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่ งทอ การออกแบบเสื้ อผ้าในระบบอุตสาหกรรม

5543210

ออกแบบผลิตภัณฑ์ แก้ว 1
3(2-2)
Glass Product Design 1
ศึกษาลักษณะและรู ปแบบผลิตภัณฑ์แก้วประเภทใช้กระบวนการความร้อน
หลอมขึ้นรู ป เช่น การเป่ า ตัดขึ้นรู ป และการหล่อในแม่พิมพ์ ศึกษาชนิด
ประเภท และคุณสมบัติของแก้วที่นามาใช้ในกระบวนการขึ้นรู ป การตกแต่ง และ
การพิมพ์สี ศึกษาวิธีการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ขดั เจียร์ และตกแต่ง ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบ และปฏิบตั ิการขึ้นรู ปชิ้นงานแก้ว
เน้นผลิตภัณฑ์แก้วที่ผลิต
จากกระบวนการขึ้นรู ปด้วยวิธีใช้ความร้อนหลอมขึ้นรู ป

5543211

ออกแบบผลิตภัณฑ์ แก้ว 2
Glass Product Design 2

3(2-2)

126
ศึกษาลักษณะ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์แก้ว
ประเภทใช้
กระบวนการขึ้นรู ป ตัดประกอบแก้วแผ่น หรื อกระจกแผ่น (Stained Glass) ศึกษา
ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของแก้ว (กระจกแผ่น) ที่นามาใช้กระบวนการขึ้นรู ป
การตกแต่งผิว และการเคลือบสี
ศึกษาวิธีการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ขดั เจียร์
และตกแต่ง ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ และปฏิบตั ิการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์แก้ว ที่ผลิตจาก
แก้วแผ่น (กระจกแผ่น)

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543212

ออกแบบเครื่องประดับ 1
3(2-2)
Jewelry Design 1
ศึกษาประวัติ วิวฒั นาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่ องประดับ
จากวัสดุธรรมชาติ และ/หรื อวัสดุสังเคราะห์
ศึกษาการออกแบบเครื่ องประดับ
ในเชิงศิลปะให้สัมพันธ์กบั เครื่ องแต่งกาย รู ปแบบของเครื่ องประดับประเภทต่าง ๆ
การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรู ป และตกแต่งเครื่ องประดับ
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบทาเครื่ องประดับพื้นฐาน เช่น การตัดฉลุ การพับ การถัก การ
เชื่อม การปั๊ ม ฯลฯ และนาเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กบั การออกแบบ
เครื่ องประดับได้อย่างเหมาะสม

5543213

ออกแบบเครื่องประดับ 2
3(2-2)
Jewelry Design 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิออกแบบเครื่ องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม
การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรู ป ตกแต่งเครื่ องประดับ เช่น แก้ว
หินธรรมชาติ แมลง โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่ องเคลือบ เซรามิกส์ ฯลฯ
เทคนิคการขึ้นรู ปเครื่ องประดับที่ซบั ซ้อน เช่น วิธีการหล่อ การฝังหิ น (Bezel)
เทคนิคการนาวัสดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับได้อย่าง
เหมาะสม
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5543214

รหัส

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องตกแต่ ง 1
3(2-2)
Ornament Design 1
ศึกษาลักษณะ และรู ปแบบเครื่ องตกแต่งจากภาคต่าง ๆ ของไทยจากอดีตมา
จนถึงปั จจุบนั
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ ศึกษา
วิธีใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรู ปชนิดต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
และปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์เครื่ องตกแต่งรู ปลักษณ์ไทยจากวัสดุต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543215

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องตกแต่ ง 2
3(2-2)
Ornament Design 2
ศึกษาลักษณะ และรู ปแบบเครื่ องตกแต่งจากประเทศต่าง ๆ ที่มีผลงาน
การออกแบบเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุ
ที่นามาใช้ ศึกษาวิธีใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรู ปชนิดต่าง ๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบ และปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์เครื่ องตกแต่งรู ปลักษณ์สากล โดย
มุ่งเน้นการส่ งออกต่างประเทศ

5543301

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 4
3(2-2)
Ceramics Design 4
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ข้ ึนรู ปด้วยแป้ นหมุน (Throwing)
รวมถึงสารเคลือบชนิดต่าง ๆ เทคนิคกรรมวิธีตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น การเขียน
ลวดลาย การเคลือบผิว ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ดว้ ยกรรมวิธีดงั กล่าว จนสาเร็ จเป็ นชิ้นงาน

5543302

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 5
3(2-2)
Ceramics Design 5
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือและกรรมวิธีการขึ้นรู ปด้วยใบมีด
(Jiggering) การเผา และเตาเผาชนิดต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ
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ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบขึ้นรู ปด้วยใบมีด
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการทาต้นแบบ (Prototype) การสร้างแม่แบบ (Block Mold) และการฝึ กทา
ใบมีดทั้งชนิดภายใน (Jollying) และภายนอก (Jiggering) เทคนิคการเผาและ
เตาเผา จนสาเร็ จเป็ นชิ้นงาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543303

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 6
3(2-2)
Ceramics Design 6
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิกส์ใน
ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบการผลิตแบบ Slip Casting และ Jiggering ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ การทาแม่พิมพ์ การทาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์และทักษะในการทาเซรามิกส์ที่มีลกั ษณะเป็ นชุด เช่น ชุดอาหาร ชุดกาแฟ
ฯลฯ โดยเน้นการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม

5543304

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 7
3(2-2)
Ceramics Design 7
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิก ส์ใน
ระบบอุตสาหกรรม เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่ องสุ ขภัณฑ์ งานตกแต่งสถาปั ตยกรรม
ศึกษาชนิดของสารเคลือบ วัตถุดิบในการทาเคลือบ การผสมเคลือบในอัตราส่ วน
ต่าง ๆ
กรรมวิธีการเคลือบแบบต่าง ๆ ข้อบกพร่ องของการเคลือบ ฯลฯ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทวัสดุก่อสร้าง
เครื่ องสุ ขภัณฑ์
ฯลฯ โดยเน้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

5543305

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 8
Ceramics Design 8

3(2-2)

129
ฝึ กปฏิบตั ิกาหนดหัวข้อโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ที่ผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่ องที่น่าสนใจ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและจัดทา
โครงงานตามที่กาหนด การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล การออกแบบร่ าง
(Sketch Design)
การออกแบบเขียนแบบ การทาต้นฉบับ จนสาเร็ จเป็ นชิ้นงาน
สรุ ปโครงการเป็ นภาคเอกสาร

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543401

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 4
3(2-2)
Furniture Design 4
ศึกษารู ปแบบหลักการออกแบบ และโครงสร้างของเก้าอี้ต่าง ๆ เช่น Easy
Chair,Arm Chair, Sofa, Resting Chair ฯลฯ ศึกษาวัสดุเครื่ องมือที่ใช้ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ประกอบการผลิต ศึกษากระบวนการบุ
นวมแบบต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว การเขียน
แบบเท่าจริ งและทาหุ่นจาลอง หรื อผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ

5543402

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 5
3(2-2)
Furniture Design 5
ศึกษาความสาคัญ ลักษณะ ชนิดของแผ่นไม้วทิ ยาศาสตร์ วิธีการใช้อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการแปรรู ป การขึ้นรู ปเฟอร์ นิเจอร์ ถอดประกอบ
รู ปแบบของเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอด
ประกอบ (Knockdown) ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ประเภทถอดประกอบ
การเขียนแบบสัง่ งาน
(Working Drawing) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การทาหุ่นจาลองหรื อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ

5543403

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 6

3(2-2)
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Furniture Design 6
ศึกษารู ปแบบและลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุด หลักการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุด เช่น ชุดสานักงาน ชุดห้องประชุม ชุดห้องรับแขก ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ และการทาหุ่นจาลองหรื อผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543404

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ และการประมาณราคา
3(2-2)
Furniture Design and Cost Estimating
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว Free Standing Furniture
และเฟอร์นิเจอร์ติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ศึกษารายละเอียดของเฟอร์ นิเจอร์ การอ่านแบบ วิธีการแยกรายการแบบและวัสดุ
การคานวณคิดราคาจากแบบ
การคานวณปริ มาตรของวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่
ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดคานวณราคาแรงงาน ราคาออกแบบ การ
ทาสัญญาว่าจ้าง การคานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด

5543501

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 4
3(2-2)
Metal Product Design 4
ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้สาหรับผลิตและขึ้นรู ปโลหะ
แผ่นในระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัดล้าง
การเคลือบหรื อพ่นสี ใน
ระบบอุตสาหกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์โลหะจากโลหะแผ่น
ที่ใช้กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม เช่น ตูเ้ ก็บเอกสาร ชั้นวางของ ฯลฯ

5543502

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 5
Metal Product Design 5

3(2-2)
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ศึกษาเครื่ องมือ อุปกรณ์
และเครื่ องจักรที่ใช้สาหรับผลิตและขึ้นรู ป
โลหะเส้นระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัด ล้าง การเคลือบหรื อพ้นสี ใน
ระบบอุตสาหกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์โลหะจากโลหะเส้น
ที่ใช้กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม เช่น ชั้นวางของ เฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ
5543503

รหัส

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 6
3(2-2)
Metal Product Design 6
ศึกษากระบวนการและเทคนิคการหล่อโลหะ คุณสมบัติ ลักษณะเด่นและ
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตจากโลหะหล่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
กาหนดแนวคิดใหม่ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบและทาหุ่นจาลองผลิตภัณฑ์โลหะประเภท
โลหะหล่อ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5543601

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก 4
3(2-2)
Plastic Product Design 4
ศึกษาคุณสมบัติวสั ดุ กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตแบบเป่ า (Blow Molding)
และกรรมวิธีการผลิต
แบบหล่อเหวีย่ ง (Plastic Rotational Casting)
กรรมวิธีการผลิตและระบบ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและจัดทาหุ่นจาลองผลิตภัณฑ์
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวประเภทต่าง ๆ
เช่น
ภาชนะบรรจุ
ของเหลว อุปกรณ์เครื่ องใช้ในบ้าน ของเล่นสาหรับเด็ก เฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ

5543602

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ กลาส 2
3(2-2)
Fiber Glass Product Design 2
ศึกษาวิธีการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการผลิตขึ้นรู ป
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรื อ เอฟ.อาร์ .พ. (FRP.) ระบบอุตสาหกรรมด้วยแม่พิมพ์
แยกชิ้น ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กลาสขนาดกลาง
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์แยกชิ้นและการขึ้นรู ปชิ้นงานไฟเบอร์ กล๊าสขนาดกลาง เช่น
เครื่ องเล่นในสวนสนุก ชิ้นส่ วนประดับรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ใช้ในงานสาธารณะ
ฯลฯ
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5543603

รหัส

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก 5
3(2-2)
Plastic Product Design 5
กาหนดหัวข้อโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเป็ นวัตถุดิบไม่
จากัดชนิดของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต
เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีระบบกลไก มี
แนวคิดแปลกใหม่ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ประโยชน์
ใช้สอย การตลาดกรรมวิธีการผลิต ฯลฯ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติกตามหัวข้อโครงงานที่กาหนด

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543701

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4
3(2-2)
Package Design 4
ศึกษาหลักการออกแบ
และรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตผลทาง
อุตสาหกรรม เพื่อการขนส่ งทั้งในและนอกประเทศ คานึงถึงความปลอดภัย การ
ประยุกต์กราฟิ กเข้ากับงานที่ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภณั ฑ์เพื่อ
ใช้ในการขนส่ ง ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับบรรจุภณั ฑ์เพื่อการ
ขนส่ ง ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขนส่ ง โดยประยุกต์งานกราฟิ กอย่าง
ง่าย ๆ ให้เข้ากับบรรจุภณั ฑ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการทาหุ่นจาลอง
ขนาดเท่าจริ ง

5543702

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5
3(2-2)
Package Design 5
ศึกษาหลักการออกแบบและรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้บรรจุน้ าผลไม้และ
อาหารแห้งศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภณั ฑ์ที่ทาจากโลหะ
กระดาษ ฟิ ล์ม
พลาสติก และการพิมพ์ระบบต่าง ๆ
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ของเหลว และอาหารแห้ง ฝึ กปฏิบตั ิ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้บรรจุน้ าผลไม้และอาหารแห้ง
และออกแบบกราฟิ ก
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ประกอบบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีรูปแบบสวยงามและเหมาะสม
พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการทาหุ่นจาลองขนาดเท่าของจริ ง
5543703

รหัส

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6
3(2-2)
Package Design 6
ศึกษาหลักการออกแบบและรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ ที่ใช้บรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร เพื่อการส่ งออก เช่น บรรจุภณั ฑ์ผกั สด บรรจุภณั ฑ์ผลไม้สด บรรจุ
ภัณฑ์ดอกไม้สด ฯลฯ ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม ที่ใช้ทาบรรจุ
ภัณฑ์ทางการเกษตร ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ประกอบการออกแบบ พร้อม
ทั้งทาหุ่นจาลองเท่าของจริ ง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5543704

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7
3(2-2)
Package Design 7
กาหนดหัวข้อโครงงานออกแบบบรรจุภณั ฑ์เฉพาะอย่าง ที่ใช้ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ไม่จากัดวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบบรรจุภณั ฑ์และจัดทาหุ่นจาลอง
ตามโครงงานที่กาหนด

5543705

ออกแบบกราฟิ ก 3
3(2-2)
Graphic Design 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบกราฟิ ก โดยนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยในการออกแบบ การนาเครื่ องหมายไปใช้ในการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บน
หี บห่อ การออกแบบและกาหนดตาแหน่งข้อความโฆษณา
การปฏิบตั ิตาม
แนวความคิดของสภาพแวดล้อม และเฉพาะกรณี
ระบบการประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟิ กในระบบอุตสาหกรรม

5543801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Design 2
ศึกษาเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เพื่อ
ศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนา
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ให้รู้จกั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาดู
งานนอกสถานที่และเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ปฏิบตั ิการทา
พอร์ทฟอลิโอ (Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร และจัดทา
เป็ นรู ปเล่ม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่ออาชีพ
5543901

รหัส

การค้ นคว้ าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
2(2-0)
Research for Industrial Design
ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธีการวิจยั สถิติ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ขั้นการเตรี ยมงาน ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้น
วิเคราะห์ขอ้ มูล ขั้นนาเสนอผลงานวิจยั ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อ
เรื่ องที่กาหนด สรุ ปเป็ นภาคเอกสาร ปฏิบตั ิการจัดเตรี ยมโครงร่ างวิชา 5544901
โครงการพิเศษ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5544501

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะ 7
3(2-2)
Metal Product Design 7
การกาหนดหัวข้อโครงงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิต
จากงานโลหะ ไม่จากัดชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
โลหะที่มีวสั ดุอื่น ประกอบ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีระบบกลไกไม่ซบั ซ้อนและผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การผลิต
ฯลฯ และกาหนดแนวความคิดในการออกแบบและทาหุ่นจาลอง
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ และจัดทาหุ่นจาลองตามโครงงานที่
กาหนด

5544801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 2
5(450)
Field Experience in Industrial Design 2
ศึกษาลักษณะและประเภทธุ รกิจการออกแบบ
คุณสมบัติที่จาเป็ น และ
สาคัญของนักออกแบบที่มีต่อสังคมส่ วนรวม ต่อเจ้าของ ต่อลูกค้า และต่อตนเอง
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
ศึกษางานในโรงงานหรื อสถานประกอบการ
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เพื่อหาประสบการณ์ตามสาขาเฉพาะทาง โดยมีเวลาฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 450
ชัว่ โมง ตามที่ทางสถาบันเห็นว่าเหมาะสมตามสาขาเฉพาะที่เลือกเรี ยน
5544901

รหัส

โครงการพิเศษ
3(2-2)
Special Project
ศึกษาแนวทาง และหลักการทั้งหมดของหลักสู ตร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กาหนดและเสนอหัวข้อเรื่ องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นกั ศึกษาสนใจมากที่สุด
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาโครงการ
พิเศษ การเสนอหัวข้อโครงการ การดาเนินการหาข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แนวทางการแก้ปัญหา การทาแบบร่ าง จนถึงการออกแบบขั้นสุ ดท้าย และการ
ทาหุ่นจาลองหรื อการทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ สรุ ปการดาเนินงานทุกขั้นตอนเป็ นภาค
เอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ เน้นโครงการที่
สามารถผลิตได้จริ งในระบบ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

อุตสาหกรรม ที่เกิดแนวคิดใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยูเ่ ดิมได้ และเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
5544902

โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Special Project in Industrial Design
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5543901 การค้ นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ศึกษาแนวทางและหลักการออกแบบเขียนแบบการทางาน เพื่อวิเคราะห์
หรื อวิจยั ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การแก้ปัญหา ปรับปรุ งคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบของงานนั้น ๆ วิธีการออกแบบเขียนแบบ การทดลอง
หรื อค้นคว้าสิ่ งใหม่ การวางแผนงาน ฯลฯ
โดยให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาหัวข้อที่
สนใจมากที่สุด
สรุ ปผลการดาเนินการทุกขั้นตอนตามระบบวิธีการวิจยั เป็ นภาค
เอกสาร การออกแบบ การเขียนแบบ การทาหุ่นจาลองและการทาต้นแบบ ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
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หมู่วชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
(555)
หมู่วชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปั ตยกรรม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. งานออกแบบทัว่ ไป
(555-1--)
2. งานออกแบบเพื่อตกแต่ง
(555-2--)
3. งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
(555-3--)
4. วัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีอาคาร
(555-4--)
5. การตรวจงาน สิ่ งแวดล้อม
(555-5--)
6.
(555-6--)
7.
(555-7--)
8. การฝึ กงาน
(555-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(555-9--)
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หมู่วชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม (555)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5551301
5551302
5551303
5552201
5552202
5552301
5552302
5553101
5553102
5553201
5553202
5553203
5553204
5553205
5553301
5553302
5553401
5553402
5553403
5553404
5554201
5554202
5554203
5554301
5554302

ชื่อวิชา
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
หลักการออกแบบสถาปั ตยกรรมเบื้องต้น
ศิลปประจักษ์
ภูมิสถาปัตยกรรม 1
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ความรู ้พ้นื ฐานทางสถาปั ตยกรรม
งานออกแบบตกแต่งภายใน 1
งานออกแบบตกแต่งภายใน 2
ภูมิสถาปัตยกรรม 2
ออกแบบตกแต่งภายใน 3
ออกแบบตกแต่งภายใน 4
เขียนแบบสถาปัตยกรรม
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 1
วัสดุก่อสร้างและกรรมวิธีการผลิต 2
วัสดุอาคาร
พระราชบัญญัติและการปฏิบตั ิวชิ าชีพสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม
ลายประดับไทย
การออกแบบผังเมือง
การออกแบบผังบริ เวณ
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5
เทคนิคสถาปัตยกรรม 1

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5554303
5554304
5554305
5554306
5554307
5554308
5554309
5554310
5554311
5554312
5554401
5554402
5554403
5554404
5554405
5554406
5554407
5554501
5554502
5554503
5554504
5554505
5554506
5554901
5554902
5554903
5554904
5554905

ชื่อวิชา
เทคนิคสถาปัตยกรรม 2
เทคนิคสถาปัตยกรรม 3
สถาปัตยกรรมไทย 1
สถาปัตยกรรมไทย 2
แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
การเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรม
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
การเขียนรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม
การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีอาคาร 1
ระบบประสานทางพิกดั
เทคโนโลยีอาคาร 2
เทคโนโลยีอาคาร 3
วิวฒั นาการและแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม
อุปกรณ์ระบบอาคาร
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิวฒั นาการชุมชนเมือง
การตรวจงานก่อสร้าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง
งานค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
งานวิจยั การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม
สัมมนาธุ รกิจการก่อสร้าง
งานวิจยั การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(0-4)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม (555)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5551301

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
2(1-2)
Architecture 1
ศึกษางานอ่านแบบสถาปั ตยกรรมเบื้องต้น
งานทางครุ ภณั ฑ์เบื้องต้น
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบครุ ภณั ฑ์เบื้องต้น งานเขียนแบบ-โครงสร้างบ้านพักอาศัยชั้น
เดียวทั้งไม้และคอนกรี ต งานเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก การทาหุ่นจาลอง
ชิ้นส่ วนของอาคาร

5551302

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
2(1-2)
Architecture 2
ภูมิสถาปัตย์ในประเทศไทย
ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมโดย
เฉพาะที่พกั อาศัย โครงสร้างและชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของอาคารแบบต่าง ๆ ฐานรากถึง
หลังคา วัสดุในงานก่อสร้าง งานปฏิบตั ิฝึกหัดตัดสิ นในงานออกแบบในเวลาจากัด
(Sketch Design) งานออกแบบบ้านพักอาศัย งานประมาณราคา งานเขียน
ทัศนียภาพ งานทาหุ่นจาลอง

5551303

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Basic of Architectural Design
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมวิศวกรรม งานศิลปกรรม หลักการจัดองค์ประกอบ ปฏิบตั ิการ
เขียนภาพเหมือน ภาพลายเส้น การใช้สี ศึกษาการให้แสงและเงา
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5552201

ศิลปประจักษ์
2(1-2)
Visual Arts
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ทุกแขนง ศิลปะที่มี
หน้าที่ในการใช้สอย และไม่มีหน้าที่ในการใช้สอย
ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนไหว
และลักษณะการจัดองค์ประกอบอย่างละเอียดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ศึกษาลักษณะ
ความสมดุล ความกลมกลืน รู ปร่ างหลัก รู ปร่ างแปรกับระบบพิกดั รู ปร่ าง
ศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ์ ศึกษาสัดส่ วนของมนุษย์ การ
เคลื่อนไหว และความต้องการที่วา่ งในการใช้สอย อิทธิ พลหลักและองค์ประกอบ
ของการออกแบบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรม
และทางสถาปัตยกรรม

5552202

ภูมิสถาปัตยกรรม 1
2(1-2)
Landscaping 1
ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมและพฤกษศาสตร์
เบื้องต้นให้รู้จกั การออกแบบบริ เวณภายนอกอาคาร การบารุ งรักษา และฝึ ก
ปฏิบตั ิงานเพื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอย สุ นทรี ยภาพ และสวัสดิภาพ
ของชุมชน

5552301

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3
2(1-2)
Architecture 3
หลักการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบทางเทคนิค (Working Drawing)
ของอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ไม้และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมในงานก่อสร้าง
งานเดินท่อน้ าและสุ ขภัณฑ์ งานเดินไฟฟ้ าภายใน
อาคารบ้านพักอาศัยงานทาหุ่ นจาลองโครงสร้างอาคาร
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5552302

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4
2(1-2)
Architecture 4
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในงานออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สูงขึ้น การศึกษา
ชิ้นส่ วนของอาคารไม้และคอนกรี ตเสริ มเหล็กอย่างละเอียดและสลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น
เทศบัญญัติระเบียบการทาสัญญาจ้างเหมา
การยืน่ แบบฟอร์มปลูกสร้างอาคาร
งานปฏิบตั ิการเขียนแบบ รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง การแสดงแบบขยาย
โครงสร้างที่สาคัญการออกแบบอาคารที่ยงุ่ ยากและสลับซับซ้อน
การเขียน
ทัศนียภาพ การทาหุ่นจาลอง

5553101

ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
2(2-0)
History of Architecture
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการของงานสถาปัตยกรรมตะวันตก ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสาคัญในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบนั

5553102

ความรู้ พนื้ ฐานทางสถาปัตยกรรม
2(1-2)
Basic Architecture
ทฤษฎีการออกแบบสถาปั ตยกรรมเบื้องต้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษา
วิชาออกแบบเขียนแบบสถาปั ตยกรรมต่อไป

5553201

งานออกแบบตกแต่ งภายใน 1
2(1-2)
Interior Design 1
ทฤษฎีการออกแบบงานอุตสาหกรรมศิลป์
การจัดและตกแต่งภายใน
อาคารบ้านพักอาศัย ปฏิบตั ิงานออกแบบครุ ภณ
ั ฑ์ ออกแบบเครื่ องเรื อน
ออกแบบโฆษณาออกแบบเวทีเนื่องในงานกิจกรรมต่าง ๆ งานออกแบบตกแต่ง
ภายใน
งานฝึ กหัดตัดสิ นใจออกแบบในเวลาจากัด (Sketch Design)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5553202

งานออกแบบตกแต่ งภายใน 2
2(1-2)
Interior Design 2
การเลือกใช้วสั ดุตกแต่งภายในอย่างละเอียด การจัดและตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย การจัดสุ ขภัณฑ์ การจัดตกแต่งภายในสานักงาน ทฤษฎีสีเกี่ยวกับ
งาน
ตกแต่งภายในและแสงสว่างภายในอาคาร
ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบในเวลาที่จากัด (Sketch Design)

5553203

ภูมิสถาปัตยกรรม 2
2(1-2)
Lanscaping 2
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกอาคาร ทฤษฎีการจัดและตกแต่งบริ เวณ
เรี ยนรู ้เรื่ องราวทาง
พฤกษศาสตร์ธรรมชาติวทิ ยา การปรับปรุ งพื้นที่ งานปฏิบตั ิงานออกแบบเขียน
แบบ การจัดบริ เวณงานปฏิบตั ิฝึกงานสนาม

5553204

ออกแบบตกแต่ งภายใน 3
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริ เวณ
กลุ่มสี วัสดุและครุ ภณั ฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมภายในของ
อาคารสาธารณะ เช่น ร้านค้า สานักงาน ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ เขียน
รายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทาแบบจาลอง
(Model)

5553205

ออกแบบตกแต่ งภายใน 4
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางผังบริ เวณ
กลุ่มสี วัสดุและครุ ภณั ฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า
ระบบกลุ่ม เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียน
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แบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทา
แบบจาลอง (Model) การสรุ ปผลการออกแบบเป็ นภาคเอกสาร
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5553301

เขียนแบบสถาปัตยกรรม
2(1-2)
Architectural Drawing
ทฤษฎีของการออกแบบอาคารที่พกั อาศัยทัว่ ไป สถาปั ตยกรรมในเขตเมือง
ร้อนศึกษาลักษณะของอาคารทรงไทย ฝึ กหัดการเขียนแบบรู ปด้านต่าง ๆ รู ปตัด
และขยายทัศนียภาพ โครงสร้างอาคารตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคา ฝึ กหัดการทา
หุ่นจาลอง

5553302

หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2)
Principle of Architectural Design
ศึกษาหลักการออกแบบอาคาร
การจัดพื้นที่ รู ปร่ าง สัดส่ วน ให้
เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ลักษณะการก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้าง คุณค่า
ทางสถาปัตยกรรม อิทธิพลหลักและองค์ประกอบของการออกแบบ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบศิลปอุตสาหกรรม
งานออกแบบตกแต่งและงาน
สถาปัตยกรรม

5553401

วัสดุก่อสร้ างและกรรมวิธีการผลิต 1
2(2-0)
Construction Material and Process 1
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เช่น พลาสติก ยาง แก้ว ไม้
คอนกรี ตดินเหนียว กรรมวิธีการผลิตที่ใช้วสั ดุดงั กล่าว เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเลือกใช้วสั ดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับงานออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม รวมทั้งการ
ทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ์ประเภทอโลหะ

5553402

วัสดุก่อสร้ างและกรรมวิธีการผลิต 2
2(2-0)
Construction Material and Process 2
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เช่น เหล็กกล้า อะลูมิเนียม
ทองเหลืองทองแดง ตะกัว่ โลหะผสมต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสี ยของวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตนั้น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการนามาใช้เลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่
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เหมาะสมในงานออกแบบสถาปั ตยกรรม รวมทั้งการทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ์
โลหะ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5553403

วัสดุอาคาร
3(3-0)
Building Materials
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เช่น พลาสติก แก้ว ไม้
คอนกรี ต ดิน และประเภทโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมีเนียม ตะกัว่ ฯลฯ
โลหะผสม ศึกษากรรมวิธีผลิต ข้อดี ข้อเสี ยของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณานามาใช้งาน สถาปัตยกรรม การศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้วสั ดุและกระบวนการผลิต

5553404

พระราชบัญญัติและการปฏิบัติวชิ าชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2(2-0)
The Act of Controlling Architect and Engineers Profession
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
การควบคุมอาคาร
และการผังเมือง การจัดทารายการประกอบแบบ ขั้นตอนการขออนุ ญาตก่อสร้าง
ระเบียบปฏิบตั ิวชิ าชีพ ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอื่น และเจ้าของ
อาคาร

5554201

ลายประดับไทย
2(1-2)
Thai Ornaments
ศึกษาลายประดับตกแต่ง และลักษณะเฉพาะของภาคต่าง ๆ การประดับ
ตกแต่งสถาปั ตยกรรมไทยในอดีต รู ปแบบ ตาแหน่งของลายประดับตกแต่ง
วิวฒั นาการของลายประดับตกแต่งจากอดีตถึงปั จจุบนั
การอนุ รักษ์และพัฒนาลาย
ประดับไทย แนวความคิดในการประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรม
โดยคานึงถึง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิบตั ิการใช้ลายประดับไทยในงาน
สถาปัตยกรรม

5554202

การออกแบบผังเมือง
Urban Design

3(2-2)
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ศึกษากระบวนการวางผังเมือง กรอบและบริ บทของชุมชนเมือง ภูมิทศั น์
เมืองโดยศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ นโยบาย ข้อกฎหมาย
ระบบ
คมนาคมขนส่ งตลอดจนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554203

การออกแบบผังบริเวณ
3(2-2)
Site Planning
ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้น ความเป็ นมาของการจัดผังบริ เวณ ศึกษาการ
ออกแบบวางผังบริ เวณ ศึกษางานภูมิสถาปั ตยกรรม มาตรฐานของพื้นที่ใช้สอย
ประเภทต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการวางผังบริ เวณ เช่น ถนน ที่จอดรถ
การ
ออกแบบวางผังอาคารการจัดกลุ่มประเภทอาคาร เช่น การจัดบริ เวณบ้านจัดสรร
สถานศึกษา อาคาร การจัดกลุ่มประเภทอาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม
การจัดพื้นที่วา่ งระหว่างอาคารพื้นที่ต่าง ๆ เกิดประโยชน์และเกิดมุมมองที่ดี และมี
ทัศนียภาพที่งดงามในงานสถาปัตยกรรม

5554301

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5
2(1-2)
Architecture 5
หลักการเขียนแบบอาคารพาณิ ชย์และอาคารมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
โดย
กาหนดรายการและรายละเอียดของขนาดวัสดุที่ใช้ การเขียนแบบเทคนิค เช่น
รู ปด้านรู ปตัดตามยาว ตามขวาง แปลนฐานรากคานคอดิน แปลนคอตง พื้น
โครงหลังคา วิธีเขียนแบบขยายทางเทคนิค ฐานราก คาน ตง พื้น โครงหลังคา
และการมุงหลังคาขยายประตู ขยายบันได งานเขียนแบบงานระบบท่อน้ าและ
สุ ขภัณฑ์ งานเดินไฟฟ้ า
ภายในอาคาร งานเขียนทัศนียภาพและการทา
หุ่นจาลอง

5554302

เทคนิคสถาปัตยกรรม 1
3(2-2)
Architectural Technology 1
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม
การจัดองค์ประกอบในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ ปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ การ
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รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง
ความสู งไม่เกิน 4 ชั้น เช่น อาคารสโมสรกีฬา โฮมออฟฟิ ส (home office) เป็ นต้น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554303

เทคนิคสถาปัตยกรรม 2
3(2-2)
Architectural Technology 2
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อน
มากขึ้น โดยเฉพาะอาคารทางการศึกษา อาคารขนาดกลาง ศึกษากระบวนการวาง
ผังบริ เวณของกลุ่มอาคาร ที่สัมพันธ์กนั ทางราบ และการจัดประโยชน์ใช้สอย
พื้นที่เปิ ดโล่งภายนอกอาคาร (outdoor-space) การศึกษาการจัดองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมเรื่ อง form, order, space ที่มีความละเอียดลึกซึ้ งขึ้น

5554304

เทคนิคสถาปัตยกรรม 3
3(2-2)
Architectural Technology 3
ศึกษากระบวนการออกแบบขนาดใหญ่ ศึกษาค้นคว้าระบบต่าง ๆ ภายใน
อาคาร ได้แก่ ระบบโครงสร้างสู ง ระบบไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล การศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากอาคารตัวอย่างประเภทเดียวกัน ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบ เขียนแบบ
อาคารที่คน้ คว้าข้อมูลนั้น ๆ

5554305

สถาปัตยกรรมไทย 1
2(2-0)
Thai Architecture 1
ศึกษาเรื อนพักอาศัยท้องถิ่นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลักษณะรู ปแบบอาคาร คติการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างกรรมวิธี
การก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง แนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนา นามาใช้กบั อาคารพัก
อาศัยในยุคปัจจุบนั

5554306

สถาปัตยกรรมไทย 2

2(2-0)
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Thai Architecture 2
ศึกษาสถาปั ตยกรรมของอาคารที่มีคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยในแต่ละยุคสมัย ในประเด็นต่าง ๆ เช่น รู ปแบบ ลวดลาย ลักษณะการตกแต่ง
ความเป็ นมาคติและเทคนิคการก่อสร้าง แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุ งให้สามารถ
นาประยุกต์ใช้ในอาคารประเภทต่าง ๆ ในยุคปั จจุบนั

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554307

แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2)
Architectural Design Concept
อิทธิ พลและแนวคิดต่าง ๆ
ในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีต
โดยสังเขปเกณฑ์ที่ใช้เป็ นแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดล้อม
การ
ปฏิบตั ิงานออกแบบ
และขั้นตอนในการดาเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์การจัด
องค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม

5554308

การเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรม
2(1-2)
Architectural Presentation
ศึกษาหลักการเขียนทัศนียภาพภายนอกและภายใน
การเขียนภาพ
สิ่ งแวดล้อมสถาปั ตยกรรม เช่น ต้นไม้ รถยนต์ คน สิ่ งปลูกสร้าง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ฯลฯ การลงสี น้ า สี หมึก การเขียนภาพลายเส้น ปฏิบตั ิการเขียนทัศนียภาพงาน
สถาปั ตยกรรมทั้งภายนอก และภายใน

5554309

ศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้ าน
2(1-2)
Folk Art and Crafts
ศึกษางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ศึกษาแหล่งผลิต วัตถุดิบ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ กระบวนการขั้นตอนในการผลิต ปั ญหาในการผลิต สภาพงาน
ศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านไทย แนวทางในการอนุ รักษ์ พัฒนางานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั และสามารถนามาใช้
งานสถาปัตยกรรม

5554310

การเขียนรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
Architectural Specification and Report

3(2-2)
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ศึกษาการเขียนรายการละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม การเลือกใช้วสั ดุ
และเทคนิควิธีการก่อสร้าง
ศึกษารู ปแบบการเขียนรายงานทางด้านสถาปัตยกรรม
ฝึ กการเขียนรายการละเอียด และรายงานทางด้านสถาปัตยกรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554311

การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2)
Programming Application in Architecture
ศึกษาลักษณะและความหมายของโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดี
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นในงานออกแบบ เช่น สถานที่ก่อสร้าง สภาพแวดล้อม
โครงการรายละเอียด ความต้องการของสถาปั ตยกรรม พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ
กฎหมาย และข้อกาหนดเกี่ยวกับอาคาร แนวคิดในการออกแบบฝึ กปฏิบตั ิการ
หาข้อมูลและจัดทาโปรแกรมออกแบบ

5554312

การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
Computer Graphics in Architecture
โครงสร้างข้อมูลสาหรับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์
เครื่ องมือและ
เทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ ขยายและย้ายตาแหน่ง
การทาภาพเคลื่อนไหว หมุน ตัดภาพ หลักทัว่ ไปของการออกแบบ เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบ

5554401

เทคโนโลยีอาคาร 1
2(1-2)
Building Technology 1
ศึกษาการเขียนแบบ วิเคราะห์และดูงานวิธีการก่อสร้างอาคารที่มีความสู ง
ไม่เกิน4 ชั้น โดยการใช้โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ศึกษาระบบผนัง พื้น
สาเร็ จรู ป หลังคาดาดฟ้ า คอนกรี ตเสริ มเหล็ก การป้ องกันการรั่วซึ มของน้ า
ระบบเสาเข็มและ
ฐานราก การทา Sheet Pile และ Diaphram Wall แรงลม
และแผ่นดินไหว การทดสอบการรับน้ าหนักของชั้นดินต่าง ๆ

5554402

ระบบประสานทางพิกดั
Modular System

2(1-2)
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รหัส

ศึกษาความหมาย
และความสาคัญของระบบประสานทางพิกดั ในงาน
สถาปั ตยกรรม หลักการของระบบประสานทางพิกดั การออกแบบสถาปั ตยกรรม
โดยคานึงถึงขนาดของวัสดุและผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม โดย
ใช้ระบบประสานทางพิกดั ความสาคัญของระบบที่มีต่อการออกแบบวัสดุก่อสร้าง
เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม
และการเขียนแบบที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารที่
เป็ นสากล
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5554403

เทคโนโลยีอาคาร 2
2(1-2)
Building Technology 2
ศึกษาการเขียนแบบ การวิเคราะห์ศึกษาและดูงานอาคารขนาดใหญ่ที่มีความ
สู งเกิน 4 ชั้น โดยการใช้โครงสร้างเสาและคาน รวมถึงการศึกษาระบบผนังพื้นวัสดุ
สาเร็ จรู ปจากโรงงาน ศึกษาระบบการขนส่ งในอาคารทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Lift,
Escalator,Conveyor)

5554404

เทคโนโลยีอาคาร 3
2(1-2)
Building Technology 3
ศึกษาการเขียนแบบ
การศึกษาดูงานอาคาร ชนิดพิเศษที่มีโครงสร้าง
เฉพาะเพื่อคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
เช่น โรงงาน หอประชุมขนาดใหญ่ อาคาร
กีฬา
หอแสดง นิทรรศการโดยใช้โครงสร้างต่าง ๆ เช่น Truss, Shell, Arch,
Vault, Dome, โครงแขวน และโครงสร้างคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

5554405

วิวฒ
ั นาการและแนวคิดทางด้ านสถาปัตยกรรม
Evolution and Architectural Concept
ศึกษารู ปแบบของงานสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
วิวฒั นาการปรัชญาของงานออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบทาง สถาปัตยกรรม

5554406

2(2-0)
ตลอดจนแนวคิดและ
เพื่อเป็ นแนวทางในการ

อุปกรณ์ ระบบอาคาร
2(2-0)
Building System Equipment
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่ งในอาคาร ระบบประปา ระบบบาบัดน้ า
เสี ย ระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมแสง

150
สว่างเสี ยง ระบบสื่ อสาร อุปกรณ์การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และ
ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในและนอกอาคาร

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554407

ระบบโครงสร้ างทางสถาปัตยกรรม
3(3-0)
Architectural Structure System
ศึกษาหลักการออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น
รู ปแบบของโครงสร้างไม้
คอนกรี ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับงาน
สถาปั ตยกรรม เกณฑ์ และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างโดยวิธีการกราฟิ ก การคานวณ
และการใช้คอมพิวเตอร์

5554501

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2(2-0)
Environmental Technology
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน
การดาเนิ นชีวติ ศึกษาสังคมทั้งด้านจิตวิทยา ด้านปรัชญาและสิ่ งต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อม ซึ่ งเกี่ยวพันกับงานทางด้านสถาปั ตยกรรม การวางแนวความคิดรวบ
ยอด และการแก้ไขปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปั ตยกรรม

5554502

วิวฒ
ั นาการชุ มชนเมือง
2(1-2)
Urban Development Planning
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการ ความเป็ นเมือง การกาเนิดของเมืองในยุค
โบราณจนถึงปัจจุบนั ปั ญหาของเมือง ตลอดจนทฤษฎี กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของเมือง
ฝึ กหัดการวางผังขนาดเล็ก

5554503

การตรวจงานก่อสร้ าง
2(2-0)
Supervision and Inspection
ศึกษาบทบาทและคุณสมบัติของผูเ้ กี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เช่น ผูค้ วบคุม
งานผูต้ รวจงาน สถาปนิก วิศวกร ช่างเหมา เจ้าของโครงการ แนวปฏิบตั ิในการ
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ตรวจงานก่อสร้างที่ควรคานึ งถึงการทดสอบวัสดุ และมาตรฐานความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างให้เจ้าของโครงการหรื อสานักงานออกแบบ
5554504

รหัส

การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0)
Natural Resource Conservation
ศึกษาการใช้
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องตามหลัก
การศึกษาด้านพลังงานธรรมชาติ โดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554505

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
2(2-0)
Environmental Technology 1
มนุษย์กบั การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
การวางอาคารลงในผังการ
ออกแบบโดยใช้ธรรมชาติเข้าช่วย การใช้เครื่ องป้ องกันแดดชนิดต่าง ๆ การ
ควบคุมการผ่านของ กระแสลม ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้น การ
ควบคุมเสี ยง การระบายน้ า การกาจัดน้ าเสี ยและน้ าทิ้ง

5554506

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการวางผังเมือง
2(1-2)
Basic in Urban Planning
ศึกษาความเป็ นมาของการวางผังเมือง มาตรฐานข้อมูลในการวางผังเมือง
ความสัมพันธ์ของผังเมืองกับงานออกแบบสถาปั ตยกรรม ศึกษากรณี ตวั อย่างของ
การวาง ผังเมือง ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ปฏิบตั ิการออกแบบ
การวางผังเมือง

5554901

งานค้ นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
2(0-4)
Individual Study in Architectural Design
ศึกษาค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบ
สถาปัตยกรรมที่ผเู้ รี ยนถนัดและ
สนใจเป็ นพิเศษ
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าการออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง
การทาหุ่นจาลองประกอบงานค้นคว้า ภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
เฉพาะวิชา

5554902

งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Research 1

3(2-2)

152
ศึกษางานออกแบบสถาปั ตยกรรมที่มีโครงการอยูแ่ ล้ว หรื อกาลังจะมี หรื อ
กาลังอยูใ่ นขั้นพัฒนา ศึกษาเนื้อหาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ค้นหา
ข้อมูลมาตรฐานทางการออกแบบในงานนั้น ๆ เสนอโครงการออกมาเป็ นรู ปของ
รายงานค้นคว้า ประกอบรู ปแบบโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมขั้นต้น ทั้งนี้ตอ้ งอยู่
ในความควบคุมของคณะกรรมการ หรื อผูส้ อนและสถาปนิก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554903

สั มมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม
2(2-0)
Seminar in Architecture
สัมมนาผลงานออกแบบสถาปั ตยกรรม หรื อโครงการต่าง ๆ ร่ วมกับ
วิทยากรที่เกี่ยวข้อง อภิปราย เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
การสรุ ปผลการ สัมมนาและจัดทารายงาน

5554904

สั มมนาธุรกิจการก่ อสร้ าง
2(2-0)
Seminar in Construction Business
ศึกษารู ปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง สัญญาการก่อสร้าง แบบฟอร์ ม
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อกาหนดเกี่ยวกับอาคาร สัมมนาปั ญหาการ
ก่อสร้าง การฟ้ องร้อง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในธุ รกิจ
การก่อสร้าง

5554905

งานวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 2
3(2-2)
Architectural Research 2
ศึกษาโครงการต่อจาก งานวิจยั การออกแบบสถาปั ตยกรรม 1 โดยนาข้อมูล
ของโครงการของงานวิจยั มาลาดับขั้นตอนของการทางาน ด้านการออกแบบเขียน
โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงการเขียนแบบออกแบบด้านการวิเคราะห์ผงั บริ เวณ
วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของโครงการ ค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบจากอาคาร
ตัวอย่างทั้งนอกและในประเทศ เป็ นรู ปแบบของการวิเคราะห์ผงั บริ เวณ วิเคราะห์
โครงการ
เขียนเป็ นผลงานรู ปแบบทางสถาปัตยกรรม แสดงทัศนียภาพทาง
สถาปั ตยกรรมและหุ่นจาลอง
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หมู่วชิ าก่อสร้ าง - โยธา
(556)
หมู่วชิ าก่อสร้าง -โยธา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พื้นฐานงานก่อสร้างทัว่ ไป
(556-1--)
เขียนแบบก่อ สร้าง
(556-2--)
งานไม้
(556-3--)
งานก่อสร้างและงานคอนกรี ต
(556-4--)
งานท่อและสุ ขภัณฑ์
(556-5--)
งานคานวณ
(556-6--)
อื่น ๆ
(556-7--)
การฝึ กงาน
(556-8--)
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(556-9--)
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หมู่วชิ าก่อสร้ าง - โยธา (556)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5561101 5561101
5561102 5561102
5561103 5561103
5561201 5561201
5561301 5561301
5561401 5561401
5561402 5561402
5561601
5561701 5561701
5561702 5561702
5562104
5562201 5562201
5562401 5562401
5562402 5562402
5562403 5562403
5562404 5562404
5562405
5562501 5562501
5562502 5562502
5562601 5562601
5562602 5562602
5562603 5562603
5562605
5562701 5562701
5562702 5562702
5562703 5562703

ชื่อวิชา
วัสดุก่อสร้าง 1
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
เขียนแบบก่อสร้าง 1
งานไม้
เทคนิคก่อสร้าง 1
ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 1
กลศาสตร์วศิ วกรรม
งานสารวจ 1
เทคโนโลยีคอนกรี ต 1
การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง 1
เขียนแบบก่อสร้าง 2
เทคนิคก่อสร้าง 2
ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง 2
งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง 1
งานปูนคอนกรี ต
งานตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร
งานประปาและสุ ขภัณฑ์ 1
ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ 1
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 1
การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ทฤษฎีโครงสร้าง 1
ปฐพีกลศาสตร์ 1
การประมาณราคางานก่อสร้าง
อุปกรณ์อาคาร
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(0-4)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(0-6)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5562801 5562801
5562802 5562802
5563101 5563101
5563102 5563102
5563103 5563103
5563104 5563104
5563105
5563201 5563201
5563202 5563202
5563301 5563301
5563401 5563401
5563402 5563402
5563403 5563403
5563501 5563501
5563502 5563502
5563601 5563601
5563602 5563602
5563603 5563603
5563701 5563701
5563702 5563702
5563703 5563703
5564101 5564101
5564102 5564102
5564103 5564103
5564104 5564104
5564201 5564201
5564301 5564301

ชื่อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพก่อสร้าง 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพก่อสร้าง 1
วัสดุก่อสร้าง 2
การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง 2
เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น
วัสดุครุ ภณั ฑ์
งานช่างพื้นฐาน
เขียนแบบก่อสร้าง 3
เขียนแบบก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 1
งานก่อสร้าง 1
งานก่อสร้าง 2
งานก่อสร้าง 3
งานประปาและสุ ขภัณฑ์ 2
ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ 2
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2
ทฤษฎีโครงสร้าง 2
งานโครงสร้าง 1
ธุ รกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
การอ่านแบบและการประมาณราคา
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
การตรวจงานการก่อสร้าง
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์ความวิบตั ิในการก่อสร้าง
การจัดและบริ หารเคหะภัณฑ์อุตสาหกรรม
เขียนแบบก่อสร้าง 4
ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม

น(ท-ป)
2(90)
3(250)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5564302 5564302
5564304 5564304
5564501 5564501
5564601 5564601
5564602 5564602
5564603 5564603
5564604 5564604
5564605 5564605
5564606 5564606
5564607 5564607
5564608 5564608
5564609 5564609
5564610 5564610
5564611 5564611
5564612 5564612
5564613 5564613
5564614 5564614
5564615 5564615
5564617 5564617
5564618 5564618
5564619 5564619
5564701 5564701
5564702 5564702
5564703 5564703
5564704 5564704
5564705 5564705
5564706 5564706

ชื่อวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 2
เทคโนโลยีงานท่อและสุ ขภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2
วิศวกรรมการทาง 1
กาลังวัสดุ
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
โครงสร้างไม้และเหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์ 2
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
คอนกรี ตอัดแรง
ระบบน้ าดีและน้ าเสี ย
วิศวกรรมขนส่ ง
งานโครงสร้าง 2
การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิศวกรรมการทาง 2
การออกแบบโครงสร้าง
วิศวกรรมการสารวจ
การออกแบบผิวจราจร
ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมฐานราก
เทคโนโลยีคอนกรี ต 2
การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน
การตกแต่งอาคาร
เทคโนโลยีงานฐานราก
งานสารวจ 2
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5564707 5564707
5564708 5564708
5564901 5564901
5564902 5564902

ชื่อวิชา
ชลศาสตร์
การออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร
งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
โครงการพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง

น(ท-ป)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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น(ท-ป)

5561101

วัสดุก่อสร้ าง 1
2(2-0)
Building Materials 1
ศึกษาแหล่งผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติ การใช้งานและ
วิธีเก็บรักษาของวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูนซี เมนต์ ปูนขาว หิ น อิฐ ทราย เหล็ก
สี กระจก วัสดุมุงหลังคา ปูพ้นื และบุผนัง เป็ นต้น

5561102

ความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
2(2-0)
Safety in Construction
ศึกษาถึงวิธีการในการรักษาความปลอดภัยในการทางานช่างก่อสร้าง การ
จัดกองวัสดุ การทานัง่ ร้าน การขนส่ งวัสดุ การรื้ อถอนอาคารและงานขุนดินลึก
การใช้ลิฟท์อย่างปลอดภัย การเชื่อมและการตัดเหล็กด้วยไฟฟ้ าและแก๊ส การ
ทางานภายใต้ความกดดันสู ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความสะอาด
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานก่อสร้าง

5561103

เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานก่อสร้ าง
2(2-0)
Construction Equipment
ศึกษาลักษณะการทางานของเครื่ องมือกล เครื่ องมือไฟฟ้ า
เครื่ องทุ่น
แรง ตลอดจนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
การเลือกใช้เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์
ก่อสร้างให้
เหมาะสมกับงาน
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับ
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ

5561201

เขียนแบบก่อสร้ าง 1
2(1-2)
Construction Working Drawing 1
เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไม้และ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2 ชั้น พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้าง
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น(ท-ป)

5561301

งานไม้
2(1-2)
Wood Working
ศึกษาเครื่ องมือเบื้องต้นในเรื่ องการใช้ การบารุ งรักษาความปลอดภัยวัสดุ
ที่ใช้ประกอบงานไม้และการใช้ประโยชน์
ฝึ กการปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือ และ
เครื่ องจักร เบื้องต้น การเข้าปากไม้ การต่อไม้ การประกอบ การเคลือบผิว
และการซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ทวั่ ไป

5561401

เทคนิคก่อสร้ าง 1
2(2-0)
Construction Technique 1
เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การปรับแต่งสถานที่
การเก็บวัสดุอุปกรณ์ อาคารชัว่ คราว เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น การวางผัง
การตอกเข็ม การทาฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทามุม
หลังคา ฯลฯ ส่ วนประกอบของอาคารต่าง ๆ เช่น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้ า
เพดาน และอุปกรณ์การตกแต่งผนัง เป็ นต้น

5561402

ปฏิบัติงานก่อสร้ าง 1
2(0-4)
Construction Practice 1
ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนงานก่อสร้าง และปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานไม้
งานปูน
งานคอนกรี ต งานสุ ขภัณฑ์
การใช้เครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง การเก็บและ
บารุ งรักษาเครื่ องมือและวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

5561601

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Mechanics Engineering
หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ เวกเตอร์ของแรง แรงใน
ภาวะสมดุล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสี ยดทาน ความเค้นและความเครี ยด กฎสภาพ
ยืดหยุน่ ของฮุค การเสี ยรู ปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ
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น(ท-ป)

5561701

งานสารวจ 1
3(2-2)
Survey 1
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานสารวจ หลักการสารวจด้วยเทปชนิดต่าง ๆ โซ่
เทป วิธีทาแผนที่ดว้ ยโต๊ะแผนที่ การสารวจด้วยเข็มทิศตลับ การสารวจด้วย
กล้องวัดมุมแบบต่าง ๆ การวางเส้นตรงด้วยกล้องวัดมุม การวัดมุมราบด้วยกล้องวัด
มุมโดยวิธีต่าง ๆ การทาวงรอบ การหาพื้นที่ การวัดมุมสู ง การใช้กล้องวัดมุมหา
ระยะ หาระดับ การใช้ กล้องวัดมุมหาระยะ หาระดับ การใช้กล้องวัดมุม วาง
ผัง ความสาคัญของงานระดับ เครื่ องมือต่าง ๆ ในการทาระดับ การทาระดับ
ด้วยวิธีต่าง ๆ การทาและการ plot งาน Differential Profile - Cross Section,
Reciprocal Levelling
การหาปริ มาณดินตัด ดินถม โดยวิธีต่าง ๆ วิธีการสร้าง
B.W. การตรวจสอบงานระดับ

5561702

เทคโนโลยีคอนกรีต 1
2(2-0)
Concrete Technology 1
ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ในการผสม
คอนกรี ตศึกษาคุณลักษณะของคอนกรี ต คอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรง
การผสม อัตราส่ วนผสมคอนกรี ต การเท การลาเลียง การทาคอนกรี ตให้แน่น
การบ่มคอนกรี ต การควบคุมคุณภาพของคอนกรี ต และการทดสอบคอนกรี ตด้วยวิธี
ต่าง ๆ

5562104

การจัดและการบริหารงานก่อสร้ าง 1
2(2-0)
Organization and Management of Construction 1
กระบวนการบริ หารและการวางแผนงานก่อสร้าง
การบริ หารเครื่ องมือ
เครื่ องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ การบริ หารการเงินและการตรวจสอบ การ
บริ หารบุคคลในงานก่อสร้าง การฝึ กอบรมก่อนการปฏิบตั ิงาน แรงงาน
สัมพันธ์ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
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น(ท-ป)

5562201

เขียนแบบก่อสร้ าง 2
2(1-2)
Construction Working Drawing 2
เขียนแบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมทัว่ ไปของ
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และอาคารพิเศษ ตั้งแต่ 3 ขั้นขึ้นไป โดยคานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย
และด้านสุ นทรี ยภาพ พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้าง
และหุ่นจาลอง

5562401

เทคนิคก่อสร้ าง 2
2(2-0)
Construction Technique 2
ลักษณะโครงสร้างของอาคารแบบต่าง ๆ
เทคนิคการก่อสร้างอาคารไม้
และอาคารคอนกรี ต โดยเน้นขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน การเตรี ยมการสาหรับงาน
ก่อสร้าง เช่น การปรับแต่งพื้นที่ การกองเก็บวัสดุ เทคนิคในการก่อสร้าง
เทคนิคการทาแบบหล่อคอนกรี ต การทาและการติดตั้งนัง่ ร้านแบบต่าง ๆ การ
ติดตั้งโครงสร้างไม่เหล็กการก่อสร้างอาคารสาเร็ จรู ป
คอนกรี ตอัดแรง และ
ส่ วนประกอบของโครงสร้างที่สาคัญของคอนกรี ตอัดแรง การก่อสร้างระบบพื้นไร้
คาน

5562402

ปฏิบัติงานก่อสร้ าง 2
3(0-6)
Construction Practice 2
ฝึ กปฏิบตั ิการงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงขั้นสาเร็ จ หรื อทาหุ่นจาลอง
การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการซ่อมแซมและบารุ งรักษาสิ่ งก่อสร้างทัว่ ไป ทั้งนี้
การฝึ กปฏิบตั ิควรให้ครอบคลุมในงานไม้ งานปูน งานคอนกรี ต งานสุ ขภัณฑ์ ฯลฯ
โดยใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย

5562403

งานตกแต่ งผิวพืน้ และผนัง 1
2(1-2)
Building Decoration 1
ศึกษาการตกแต่งผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน ศึกษา
วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร
ตลอดจน
กรรมวิธีลักษณะต่าง ๆ ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร เช่น การปูกระเบื้อง
ชนิดต่าง ๆ การทาหิ นล้าง หิ นขัด กรวดล้าง สี ระเบิด การทาสี การเตรี ยม
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น(ท-ป)

พื้นผิวก่อนตกแต่ง เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานตกแต่ง
บารุ งรักษาพื้นผิวของอาคารได้เป็ นอย่างดี
5562404

งานปูนคอนกรีต
2(1-2)
Masonry and Concrete
ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในงานปูนคอนกรี ตเบื้องต้น คุณสมบัติ กระบวนการ
ผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ในงานปูนคอนกรี ต เช่น ซี เมนต์ หิน ทราย
ปูนขาว น้ า ฯลฯ วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การผสมคอนกรี ต การเทคอนกรี ต
การทาคอนกรี ต ให้แน่น การเสริ มเหล็กในคอนกรี ต การทดสอบคอนกรี ต ฝึ กการ
ปฏิบตั ิวธิ ี การทาแบบหล่อคอนกรี ต การเทคอนกรี ต การบ่มคอนกรี ต

5562405

งานตกแต่ งผิวพืน้ และผนังอาคาร
2(1-2)
Building Decoration
การตกแต่งผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน วัสดุอุปกรณ์
และเครื่ องมือที่ใช้ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร การปูกระเบื้องชนิดต่าง ๆ
การทาหิ นล้าง หิ นขัด กรวดล้าง สี ระเบิด การทาสี ประเภทต่าง ๆ การเตรี ยม
พื้นผิวก่อนตกแต่ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานตกแต่ง
บารุ งรักษาพื้นผิวของอาคารได้เป็ นอย่างดี

5562501

งานประปาและสุ ขภัณฑ์ 1
2(1-2)
Plumbing 1
ศึกษาถึงโครงสร้างและขอบข่ายของงานประปา เช่น การผลิตน้ าประปา
บาดาลและแหล่งอื่น ๆ ชนิดและขนาดของท่อประปา ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์
เครื่ องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ฝึ กการออกแบบประปา และเครื่ องสุ ขภัณฑ์ในอาคาร
ฝึ กการเขียนภาพ การเดินท่อประปา ศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของงานประปาและ
สุ ขภัณฑ์ การเดินท่อประปา การซ่อมท่อประปา ท่อน้ าทิง้ การติดตั้งเครื่ อง
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5562502

ระบบท่ อและสุ ขภัณฑ์ 1
2(1-2)
Plumbing System 1
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปาจากบาดาลและแหล่งน้ าอื่น ๆ ระบบการ
วางท่อและอุปกรณ์ท่อน้ าประปา ได้แก่ ข้อต่อตรง ข้อต่อโค้ง ข้อต่อยูเนียน
ประตูน้ า ลิ้นกันกลับ ก๊อก เกลียวท่อ เครื่ องทาเกลียวท่อ การกาหนดขนาดท่อ
สัญลักษณ์งานท่อ ลักษณะการสร้าง การใช้งาน และเทคนิคการติดตั้งเครื่ องอุปกรณ์

5562601

การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก 1
3(3-0)
Timber and Steel Design 1
ศึกษาคุณสมบัติของไม้และเหล็ก การคานวณออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กการคานวณออกแบบโครงสร้างรับแรงโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ

5562602

การออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
3(3-0)
Reinforced Concrete Design 1
ความรู ้เบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก น้ าหนักที่
กระทาต่อส่ วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง การคานวณโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ การกาหนด
ส่ วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยคานึงถึงข้อกาหนดของสถาบันและ
กฎหมาย เช่น ข้อกาหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ข้อบัญญัติของ
กรุ งเทพมหานคร หรื อเทศบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5562603

ทฤษฎีโครงสร้ าง 1
3(3-0)
Theory of Structures 1
ศึกษาแรงและความสมดุลของแรง วิเคราะห์โครงสร้างแบบง่าย
(Statically Determinate Structure) แรงปฏิกิริยา แรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทาแบบต่าง ๆ บนโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุนและโครง
ข้อแข็ง วิเคราะห์หาการโก่งตัวของโครงสร้าง การหาเส้นอิทธิ พล
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น(ท-ป)

5562605

ปฐพีกลศาสตร์ 1
3(3-0)
Soil Mechanics 1
ศึกษาเกี่ยวกับดิน ส่ วนประกอบทางเคมี ฟิ สิ กส์ ธรรมชาติของดินที่ทบั ถม
กันลักษณะของเนื้อดินชนิดต่าง ๆ การเจาะสารวจดิน การจาแนกประเภทของดิน
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธ์ของดินและน้ าในดิน การซึ มผ่าน
ได้ของดิน การบดอัดดิน หน่วยแรงใน

5562701

การประมาณราคางานก่อสร้ าง
2(2-0)
Cost Estimation
ศึกษาและสารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในท้องถิ่นจากแหล่ง
ผลิตที่สาคัญ
ศึกษารายละเอียดในแบบรู ปและรายการจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็ น
ส่ วน ๆ จัดลาดับขั้นตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ และทาตารางการประเมินราคา
โดยแยกจากเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าดาเนินการ ค่าอานวยการ ค่า
วัสดุ ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ ง ค่าแรงงาน ค่าภาษี และกาไร การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการประมาณราคาเบื้องต้น

5562702

อุปกรณ์ อาคาร
2(2-0)
Building Equipment
ศึกษาเรื่ องการใช้ การบารุ งรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร
เช่นประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้ าและแสงสว่าง การคานวณหลอดและดวงโคม
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรับอากาศภายในอาคาร และการเลือกใช้
เครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสมกับอาคาร ระบบโทรศัพท์ การขนส่ งภายในอาคาร
เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบป้ องกันความ
ปลอดภัยในอาคารแบบต่าง ๆ
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น(ท-ป)

5562703

การสารวจเพือ่ การก่อสร้ าง 1
3(2-2)
Construction Survey 1
การสารวจเพื่อการก่อสร้างในงานวิศวกรรมต่าง ๆ การสารวจทางน้ า การ
สารวจเพื่อการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย การวางสายส่ งแรงสู ง คู และคลอง
สนามบิน ท่าเรื อ อุโมงค์ อาคาร การสารวจทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ

5562801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพก่อสร้ าง 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Construction 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5562802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพก่อสร้ าง 1
3(250)
Field Experience in Construction 1
ฝึ กปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยนในหรื อนอกสถาบัน
จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาการก่อสร้างอย่างละไม่นอ้ ย
กว่า 10 ชัว่ โมง

5563101

วัสดุก่อสร้ าง 2
2(2-0)
Building Materials 2
คุณสมบัติทางเคมี ฟิ สิ กส์ และความทนทานของวัสดุที่นามาใช้กบั งาน
ก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม กระจก
กาว วัสดุเคลือบผิว พลาสติก เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ซีเมนต์ คอนกรี ต คอนกรี ตอัดแรง
ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ วัสดุมุง วัสดุผนัง ฯลฯ
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น(ท-ป)

5563102

การจัดและการบริหารงานก่อสร้ าง 2
3(3-0)
Organization and Management of Construction 2
ศึกษาเรื่ องแนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริ หารงานในงานก่อสร้างทัว่ ไป
หลักและกระบวนการบริ หาร การวางแผนงานก่อสร้าง การจัดหน่วยงาน
การ
ควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทารายงานการก่อสร้าง การ
ประชาสัมพันธ์ การบริ หารการเงิน เครื่ องมือและวัสดุก่อสร้าง การบริ หารงาน
บุคคลในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการประกวดราคา การบริ หารงานรับเหมา การทา
สัญญาก่อสร้าง หาแนวทางวิกฤต (CPM) การจัดการก่อสร้างแบบสมดุล การ
ปรับแผนงาน การประเมินผลงานการปรับปรุ งแก้ไข (PERT)
และการนาเอา
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง

5563103

เทคโนโลยีก่อสร้ างเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Construction Technology
ความหมายและประเภทการก่อสร้าง การอ่านแบบเพื่อการก่อสร้าง วัสดุ
ก่อสร้างเครื่ องมือและเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างตามลาดับขั้น
เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ฝึ กปฏิบตั ิงานก่อสร้างทัว่ ไป

5563104

วัสดุครุ ภัณฑ์
2(1-2)
Furniture Materials
วัสดุที่นามาใช้ในการสร้างครุ ภณั ฑ์ ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
อะลูมิเนียมกระจก พลาสติก วัสดุแผ่นประสาน (Plastic Laminate) กาว วัสดุ
เคลือบผิว กระดาษทราย ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบงานครุ ภณั ฑ์ เช่น บานพับ ราง
ลิ้นชัก อุปกรณ์จบั ยึด (Knock Down) เป็ นต้น เครื่ องมือและอุปกรณ์การเคลือบผิว
วิธีการเคลือบผิว ฝึ กปฏิบตั การทาครุ ภณั ฑ์โดยการใช้เครื่ องจักรด้วยทักษะขั้นสู ง

167

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5563105

งานช่ างพืน้ ฐาน
2(1-2)
Basic Skills for Technicians
สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรี ยมประกอบอาชีพ
งานวิทยุ
งานเครื่ องยนต์ งานหนัง งานถักทอ งานสาน งานเครื่ องปั้ นดินเผา งานทาสี
งานพิมพ์ในเรื่ องวิธีของเสี ยง การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แล้วนามาวิเคราะห์
อภิปราย และสรุ ป
สาเหตุและวิธีป้องกัน และการแก้ไขในอุบตั ิเหตุจากการทางาน หาเลือก
วัสดุการเตรี ยม การใช้ และการแก้ปัญหา โดยเครื่ องมือ เครื่ องใช้ วิธีช่วยและการ
ให้บริ การจัดจาหน่าย แล้วนาผลอภิปราย สรุ ป และรายงาน
วิธีทาสี การทาหรื อจัดหาแม่พิมพ์
สังเกตการใช้เครื่ องมือและวิธีการนา เอาพัสดุ การเกาะแม่พิมพ์และการ
ทาสี แม่พิมพ์ ทดลองปฏิบตั ิ แล้วนาผลมาอภิปรายการทางานและสรุ ปศึกษาแผน
ดาเนินงานตามแนวทาง แล้วนามาอภิปราย
ฝึ กปฏิบตั ิข้ นั ตอน กระบวนการและนิสัยในการทางาน สังเกตการปฏิบตั ิงาน
และผลงาน แล้วนามาอภิปรายข้อบกพร่ องและวิธีการแก้ไข
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ การดาเนินงานช่าง งานทาสี งานพิมพ์ในเชิง
การค้ามีศึกษาในการใช้มือ เครื่ องมือต่าง ๆ และสามารถทางานช่างประเภทต่าง ๆ
ทาสี พิมพ์การถ่ายแม่พิมพ์ที่ทา หรื อจัดหาตามขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุ งอยู่
เสมอ เป็ นคุณค่าของการทางาน และมีนิสัยซักถาม

5563201

เขียนแบบก่อสร้ าง 3
3(2-2)
Construction Drawing 3
ศึกษาการออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย โดยคานึงถึงความงาม ความ
สะดวก ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
ความถูกต้องตามสถาปั ตยกรรมและเทศ
บัญญัติศึกษาระบบประปาสุ ขาภิบาล ท่ออากาศ และอุปกรณ์อาคาร
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนแบบอาคารไม่เกิน 3 ขั้น
โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
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5563202

เขียนแบบก่อสร้ าง
3(2-2)
Construction Drawing
ศึกษาและเขียนแบรายละเอียดโครงสร้างอาคารไม้ รายละเอียดโครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รายละเอียดไฟฟ้ า ประปา เขียนแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น
โครงสร้างไม้
เขียนแบบเรื อนแถวพักอาศัยสองชั้น และรายละเอียดประกอบ
แบบ เพื่อทาใบขออนุญาตปลูกสร้างได้

5563301

ผลิตภัณฑ์ งานไม้ อุตสาหกรรม 1
3(2-2)
Wood Product Industry 1
คุณสมบัติของไม้และการปรับปรุ งคุณภาพไม้ การแปรรู ปไม้ การผลิต
ครุ ภณั ฑ์ดว้ ยระบบ Essembly Line หรื อ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณ์จบั ไม้ (Jig and Fixture) ตามลักษณะแม่บทของแต่ละเครื่ อง
เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่ องลอกบัว เครื่ องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุ ภณั ฑ์ดว้ ยกรรมวิธีไม้
ดัดและประสาน
ฝึ กหัดการใช้การใช้เครื่ องจักรในการผลิตชิ้นส่ วนของครุ ภณั ฑ์
โดยใช้อุปกรณ์จบั ไม้ของ เครื่ องมือแต่ละเครื่ อง

5563401

งานก่อสร้ าง 1
2(1-2)
Construction Practice 1
ศึกษาเกี่ยวกับไม้ คุณสมบัติของไม้ การปรับปรุ งคุณภาพไม้ กาว วัสดุ
เคลือบผิวไม้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ การใช้ การบารุ งรักษา และความปลอดภัยใน
การใช้เครื่ องมือ (Hand Tools) และเครื่ องจักรกล (Machine Tools) เครื่ องมือ
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Portable Electric Power Tools)
การวิเคราะห์ข้ นั ตอนของการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้
การเตรี ยมเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม กฎของความ
ปลอดภัยการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
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5563402

งานก่อสร้ าง 2
2(1-2)
Construction Practice 2
ศึกษาเทคนิค การก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร
ส่ วนประกอบของอาคาร ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์ การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร ศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการสรุ ปผลงาน แนะนาเครื่ องมือและเครื่ องจักรกลที่ใช้ใน
งานก่อสร้างสมัยใหม่
ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

5563403

งานก่อสร้ าง 3
2(1-2)
Construction Practice 3
แนะนาเทคนิคก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร
เช่น ฐานราก เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา การมุงหลังคา ฯลฯ
ส่ วนประกอบของอาคาร เช่น ฝาผนังชนิดต่าง ๆ การติดตั้งวงกบ
ประตู หน้าต่าง บัวเชิงผนัง ฝ้ าเพดาน
การวิเคราะห์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน การสรุ ปผลงาน
ปฏิบตั ิงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
ทั้งส่ วนโครงสร้างอาคารและ
ส่ วนประกอบโครงสร้างอาคาร

5563501

งานประปาและสุ ขภัณฑ์ 2
2(1-2)
Plumbing 2
ระบบท่อในงานประปาและสุ ขภัณฑ์ การผลิตน้ าประปาจากบาดาลและ
แหล่ง อื่น ฝึ กหัดเดินท่อประปาและการติดตั้งสุ ขภัณฑ์ทวั่ ไป
การแยกวัสดุ
ประมาณราคา ฝึ กหัดการออกแบบ เขียนแบบงานประปาและสุ ขภัณฑ์ในอาคาร
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5563502

ระบบท่ อและสุ ขภัณฑ์ 2
2(1-2)
Plumbing System 2
ศึกษาเกี่ยวกับระบบน้ าประปาที่ต่อจากท่อเมน
ถังสู งและเครื่ องสู บน้ า
ถังน้ าแรงดัน ระบบสายท่อ ทั้งท่อแยกและท่อแบ่งจ่าย จานวน “หน่วยน้ า” ที
เป็ นความต้องการใช้น้ าของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ชนิดและการใช้งานของเครื่ องสู บน้ า
เทคนิคการจ่ายน้ า
วิธีซ่อมบริ การและการบารุ งรักษาระบบท่อและเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ระบบเครื่ องทาน้ าร้อนด้วยไฟฟ้ า หรื อ
ก๊าซ และอุปกรณ์ทาน้ าร้อนต่าง ๆ

5563601

การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก 2
3(3-0)
Timber and Steel Design 2
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เสา คาน ตง โครงไม้ และชิ้นส่ วน
โครงสร้างที่รับแรงดัด แรงอัดและแรงดึง คานเหล็กประกอบ การออกแบบจุดต่อ
ด้วยสลัก เกลียวหมุดย้า และการเชื่อม

5563602

ทฤษฎีโครงสร้ าง 2
3(3-0)
Theory of Structures 2
ศึกษาหลักการของแรงสถิต
วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท และ
อินดีเทอร์ มิเนทที่รับน้ าหนักคงที่ การวิเคราะห์คาน โครงข้อหมุน และโครงข้อ
แข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียนเส้นอิทธิพล การคานวณระยะโก่งของ
โครงสร้าง ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างและวิบตั ิของโครงสร้างไม้ เหล็ก และ
คอนกรี ต

5563603

งานโครงสร้ าง 1
2(2-0)
Structures 1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ ความรู ้ทางกลศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร รู ้จกั คานวณหาแรงชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชิ้นส่ วน
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น(ท-ป)

5563701

ธุรกิจก่ อสร้ างและการประมาณราคา
2(2-0)
Construction Business and Estimation
ศึกษาธุ รกิจงานก่อสร้าง การสื บราคา การประกวดราคา การประมูล
ราคา ศึกษารายการประกอบแบบ สัญญาการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ก่อสร้าง การดูสัญลักษณ์ตรงจากแบบพิมพ์เขียว
การแยกรายการวัสดุ การ
ประมาณราคา และขั้นตอนการประมาณราคา เทคนิคการประมาณราคารวมโดย
ใช้ Factor F และการประมาณราคา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5563702

การอ่านแบบและการประมาณราคา
2(2-0)
Estimating
การอ่านรู ปแบบประกอบการสัญญา การตรวจสถานที่ปลูกสร้าง คุณสมบัติ
ของผูป้ ระมาณราคา การจัดแบ่งกลุ่มงานส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร การทารายการ
จานวนวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนของการประมาณราคา การประมาณราคาเพื่อหา
ปริ มาณวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าแรง การสรุ ปรายการประมาณราคา
ปฏิบตั ิการประมาณราคาอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ

5563703

สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0)
Environmental Sanitation
คาจากัดความสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม การสุ ขาภิบาลเรื่ องน้ า แหล่งน้ า การ
ทาน้ าให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน้ าที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล การประปา
น้ าสะอาดสาหรับประชาชน การเติมคลอรี นแบบแพร่ กระจายในบ่อ การกาจัด
อุจจาระ การสร้างส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะ การกาจัดขยะมูลฝอย การสุ ขาภิบาล
บริ เวณที่พกั อาศัย การกาจัดน้ าโสโครก การสุ ขาภิบาลในโรงเรี ยน การควบคุม
มลพิษทางอากาศ
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5564101

การตรวจงานการก่อสร้ าง
2(2-0)
Supervision and Inspection
บทบาทและคุณสมบัติของผูค้ วบคุมงาน
ผูต้ รวจงาน
สถาปนิก
วิศวกร ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง โดยเฉพาะการตรวจงานให้เป็ นไปตามรู ปแบบ
รายละเอียดการก่อสร้าง และหลักการก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานคอนกรี ต
คอนกรี ต
เสริ มเหล็ก งานไม้ โครงไม้และโครงเหล็ก
การทารายงานการก่อสร้าง
รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรม
และความงามตามหลักของสถาปัตยกรรม

5564102

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานก่อสร้ าง
2(2-0)
Construction Equipment Technology
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง ลักษณะการทางาน
ความสามารถในการทางาน การเลือกใช้เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง การบารุ งรักษา
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่ องจักรกลการ
ก่อสร้าง และการจัดการบริ หารเครื่ องจักรกลก่อสร้าง

5564103

การวิเคราะห์ ความวิบัติในการก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Failure Analysis
ศึกษาความหมายของคาว่า “วิบตั ิ” สาเหตุที่อาจจะทาให้เกิดการวิบตั ิ
ปั ญหา ความผิดพลาดในการก่อสร้าง ความผิดพลาดในการก่อสร้าง การวิบตั ิที่
เกิดจากแรงทางข้าง การวิบตั ิที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้อาคารผิดประเภท
ปฏิกิริยาทางเคมี ศึกษารอยร้าว ลักษณะและประเภทรอยร้าว วิธีการป้ องกันและ
ซ่อมแซมอาคารที่เป็ นไม้ เหล็ก และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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5564104

การจัดและบริหารเคหะภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Furniture Production Management
พื้นฐานการวางแผนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เริ่ มตั้งแต่ วัสดุ คน
เครื่ องจักร เงินทุน
การจัดบริ หารและจัดตั้งหน่วยงานในโรงงานเคหะภัณฑ์
อุตสาหกรรม การรับและการฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงาน แรงงานสัมพันธ์ ความ
ปลอดภัยในโรงงาน
การควบคุมคุณภาพและการตลาด ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตงาน
เคหะภัณฑ์

5564201

เขียนแบบก่อสร้ าง 4
2(1-2)
Construction Drawing 4
ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคารทัว่ ไป
การเขียนแบบอาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป การเขียนแบบถนน สะพาน เขื่อนและอาคารพิเศษ
การเขียนแบบที่ใช้วสั ดุสาเร็ จรู ป
ศึกษากระบวนการเขียนแบบที่นาไปใช้งาน
(Working Drawing) อย่างถูกต้อง ทั้งรู ปแปลน รู ปด้าน รู ดตัด รู ปขยาย รายละเอียด
ของโครงสร้าง ส่ วนประกอบของโครงสร้าง ตลอดจนรายการประกอบแบบ

5564301

ผลิตภัณฑ์ งานไม้ อุตสาหกรรม
2(1-2)
Wood Product Industry
คุณสมบัติของไม้ และการปรับปรุ งคุณภาพไม้ การแปรรู ปไม้ การผลิต
ครุ ภณั ฑ์ดว้ ยระบบ Essembly Line หรื อ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณ์จบั ไม้ (Jig and Fixture) ตามลักษณะแม่บทของแต่ละเครื่ อง
เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่ องลอกบัว เครื่ องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุ ภณั ฑ์ดว้ ยกรรมวิธีไม้
ตัดและประสาน
ฝึ กหัดการใช้การใช้เครื่ องจักรในการผลิตชิ้นส่ วนของครุ ภณั ฑ์
โดยใช้อุปกรณ์จบั ไม้ของเครื่ องมือแต่ละเครื่ อง
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5564302

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เคหะภัณฑ์
2(1-2)
Furniture Product Design
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ ฝึ กหัดออกแบบ และเขียน
แบบอัตราส่ วนย่อขยาย และขนดาเท่าของจริ ง สามารถปฏิบตั ิการสร้างแบบ และ
เคหะภัณฑ์ที่ออกแบบไว้

5564304

ผลิตภัณฑ์ งานไม้ อุตสาหกรรม 2
2(1-2)
Wood Product Industry 2
การผลิตครุ ภณั ฑ์ดว้ ยระบบ Essembly Line หรื อ Mass Production ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณ์จบั ไม้ (Jig and Fixture) ตาม
ลักษณะแม่บทของเครื่ องจักรกลแต่ละเครื่ อง เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่ องลอกบัว
เครื่ องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุ ภณั ฑ์ดว้ ยกรรมวิธีไม้ตดั และประสาน งานกลึง
ฝึ กหัดการใช้เครื่ องจักรในการผลิตชิ้นส่ วนของครุ ภณั ฑ์จานวนมาก โดยใช้อุปกรณ์
จับไม้ของเครื่ องมือแต่ละเครื่ อง

5564501

เทคโนโลยีงานท่อและสุ ขภัณฑ์
3(3-0)
Sanitary System Technology
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานท่อมาตรฐาน ท่อประปาการต่อ
ชนิดต่าง ๆ ของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ระบบบ่อเกรอะ
บ่อซึ ม หรื อระบบการทางานของถังบาบัดน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิกลู ระบบเครื่ องทาความ
ร้อนด้วยไฟฟ้ าและก๊าซ และท่อน้ าร้อนชนิดต่าง ๆ

5564601

การออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
Reinforced Concrete Design 2

3(3-0)
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564602

วิศวกรรมการทาง 1
3(3-0)
Highway Engineering 1
ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ่งแยกประเภทของทางหลวง
ระบบ การขนส่ งในทางหลวง โครงสร้างถนน การวางแผนและการออกแบบถนน
ประเภทของผิวจราจร และการออกแบบผิวจราจร
สะพานและทางระบายน้ า
วัสดุก่อสร้างทางการซ่อมและบารุ งรักษาทาง ปฏิบตั ิการทดลองวัสดุในงานผิวทาง
ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง

5564603

กาลังวัสดุ
3(3-0)
Strength of Materials
ศึกษาเรื่ องความเค้น และความเครี ยด
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง
ถัง ความดันผนังบาง
การบิดและการโก่งตัวของแท่งวัสดุ แรงบิด แรงเค้นใน
โครงสร้าง แรงเค้นตัด และแรงเค้นเฉือนของคาน แรงเค้นและความเครี ยดในระนาบ
2 มิติ สมการของเส้นโค้งยืดหยุน่ จุดศูนย์กลางแรงเฉื อน การโก่งงอของคาน
คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด

5564604

โครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2(2-0)
Reinforced Concrete Structure
ศึกษาเรื่ องโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หลักการในการออกแบบ
คานวณโครงสร้าง
ฝึ กหัดการคานวณโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยใช้
ทฤษฎีอีลาสติก คานวณ พื้น คาน เสา ฐานราก บันได
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กสาเร็ จรู ประบบอุตสาหกรรม การชารุ ดเสี ยหายของ
โครงสร้าง
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564605

โครงสร้ างไม้ และเหล็ก
2(2-0)
Timber and Steel Structure
ศึกษาคุณสมบัติของไม้ คานวณชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของโครงสร้างไม้ การ
ออกแบบโครงหลังคา การคานวณโครงสร้างไม้ประกอบ ศึกษาคุณสมบัติของ
เหล็กที่ใช้ในการระกอบโครงสร้างเหล็กรู ปพรรณ การคานวณชิ้นส่ วน

5564606

ปฐพีกลศาสตร์ 2
3(3-0)
Soil Mechanics 2
การกาเนิดของดิน คุณสมบัติพ้นื ฐานของดิน การเจาะสารวจดิน การ
จาแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การไหลซึ มของน้ าในมวลดิน ความเค้นใน
ดิน การบดอัดและการปรับปรุ งคุณภาพดิน การรับกาลังแรงเฉื อนของดิน การ
ยุบตัวของดิน เสถียรภาพของความลาด การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของดิน

5564607

เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3(2-2)
Materials Testing Technology
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ศึกษาทฤษฎี
และพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ
การสุ่ มตัวอย่าง
วัสดุ เพื่อนามา ทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิดและแรง
ยึดเหนี่ยว

5564608

คอนกรีตอัดแรง
Pre-Stressed Concrete Design

3(3-0)
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รหัส

คุณสมบัติของคอนกรี ตอัดแรง หลักเกณฑ์การออกแบบ การสู ญเสี ยแรง
ของคอนกรี ตอัดแรง คอนกรี ตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน (Pre-tension) และดึงลวด
ภายหลัง (Post-tension) วัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรี ตอัดแรง การออกแบบ
โครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5564609

ระบบนา้ ดีและนา้ เสี ย
3(3-0)
Water Supply and Sewage
ศึกษาเรื่ องน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน วิธีการสารวจ การไหลซึ มผ่านของน้ าใน
ดิน การคานวณปริ มาณน้ าที่ไหลซึ มผ่าน ศึกษาวิธีการเก็บกักน้ า การจ่ายน้ า การ
คานวณปริ มาณน้ าที่ไหลในท่อ การใช้ปั๊มน้ าที่เหมาะสมกับระบบ การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าต่าง ๆ ระบบท่อสุ ขาภิบาลในอาคาร ศึกษาระบบการกาจัดน้ าโสโครก
น้ าเสี ยจากอาคาร วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าเสี ย แหล่งที่ทาให้เกิดน้ าเสี ย
การออกแบบระบบการกาจัดน้ าเสี ย การระบายน้ า

5564610

วิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0)
Transportation Engineering
ประเภทของการขนส่ ง การบริ หารและการจัดการ การดาเนินการของ
ระบบการขนส่ ง การศึกษาการวางแผนและการกาหนดเส้นทางการศึกษาภาวะการ
จราจรและการควบคุมการขนส่ งในเมืองและชนบท การขนส่ งประเภทอื่น ทางรถ
ทางหลวงทางอากาศ ทางเรื อ และรถไฟ ผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจความ
สวยงามภาวะและสิ่ งแวดล้อม

5564611

งานโครงสร้ าง 2
2(2-0)
Structure 2
หลักและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใช้โครงสร้างในงาน
สถาปั ตยกรรมทัว่ ไป และปฏิกิริยาของแรงต่าง ๆ
สมดุลของแรง การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉื อนและโมเมนต์ตมั
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุก
หน่วยแรง แรงต้านทานภายในคาน สเตรสและสเตรน แรงอัด แรงดึง แรง
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เฉื อน หน่วยแรงที่ยอมให้ การคานวณ โครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธีทฤษฎีอีลาสติก
ของคานพื้น เสา และฐานราก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564612

การวิเคราะห์ โครงสร้ าง
3(3-0)
Structural Analysis
การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้าง
แบบคานวณไม่ได้เชิงสถิตยศาสตร์ (Statically Indeterminate Structures) ด้วยวิธี
ต่าง ๆ เช่น Slope Deflection วิธี Moment Distribution ฯลฯ อินฟลูเอนซ์ไลน์
ของโครงสร้างในลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริ กซ์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

5564613

วิศวกรรมการทาง 2
3(3-0)
Highway Engineering 2
ศึกษาเรื่ อง
ลักษณะของทางที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของการจราจร
มาตรฐานทางโดยทัว่ ไป มาตรฐานทางหลวง การสารวจปริ มาณการจราจร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกแบบทาง การออกแบบโครงสร้างทาง การออกแบบผิว
ทาง วิธีการก่อสร้างทาง วิธีการบารุ งรักษาทางและไหล่ทาง การควบคุมการใช้ทาง

5564614

การออกแบบโครงสร้ าง
3(3-0)
Structural Design
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเบื้องต้น
ตั้งแต่โครงสร้างไม้ เหล็ก
คอนกรี ต และการคานวณเรื่ องเกี่ยวกับแรงขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการเขียนแบบ
แปลนการวางโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

5564615

วิศวกรรมการสารวจ
Survey Engineering

3(2-2)
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การสารวจที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม งานรังวัด การกาหนดจุดและวาง
แนวก่อสร้างอาคาร กาหนดความลาดชัน เส้นชั้นความสู ง การคานวณวงรอบ
การสารวจและการวางโค้งของถนน การวางแนวท่อระบายน้ า คลอง อุโมงค์ ทาง
รถไฟ สายส่ ง
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564617

การออกแบบผิวจราจร
3(3-0)
Pavement Design
ชนิดของผิวถนน และชนิดของล้อบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และ
ผิวสนามบิน ความเค้นที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่ยดื หยุน่ และผิวแข็ง คุณสมบัติของผิว
จราจรแบบต่าง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยดื หยุน่ และผิวแข็ง การต้านทางการไหล
ของผิวจราจร การก่อสร้าง และการบารุ งรักษาพื้นถนน

5564618

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์และทางวิศวกรรม
การเจาะ
สารวจ ดิน การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ขนาดและความถ่วงจาเพาะของดิน
ความซึ มน้ า ของดิน การทดสอบ CBR การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน การทรุ ดตัวของดิน การบดอัดดิน การคานวณผลจาก
ข้อมูลและการรายงานผล

5564619

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0)
Foundation Engineering
ชนิดและแบบของฐานราก การส่ งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ ดิน เสถียรภาพ
ของฐานราก การออกแบบฐานราก ทั้งชนิดใช้เสาเข็มและไม่ใช้เสาเข็ม การ
ปรับปรุ งชั้นดินอ่อน ชั้นทรายร่ วน ชั้นดินตื้น วิเคราะห์การทรุ ดตัวของฐานราก
การทดสอบ น้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม การออกแบบกาแพงกั้นดิน

5564701

เทคโนโลยีคอนกรีต 2

3(3-0)
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รหัส

Concrete Technology 2
ศึกษาคุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของซีเมนต์ มวลรวม
น้ าน้ ายาเคมีผสมคอนกรี ต เหล็กเสริ มคอนกรี ต การออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต
การทดสอบคอนกรี ตและวัสดุมวลรวม การเทคอนกรี ตใต้น้ า วิธีพิเศษของงาน
คอนกรี ตงานคอนกรี ตกาลังสู ง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5564702

การออกแบบโครงสร้ างใต้ ดิน
3(3-0)
Sub Structure Design
การวิเคราะห์และการประเมินการเจาะดินในสนาม
การทรุ ดตัวของ
โครงสร้างความสามารถในการรับน้ าหนักของดิน ฐานราก เข็มเดี่ยว และเข็มกลุ่ม
เข็มพืด แรงดันของดิน และเสถียรภาพของดิน การออกแบบฐานรากและกาแพงกัน
ดินประเภทต่าง ๆ

5564703

การตกแต่ งอาคาร
2(2-0)
Decorating
ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ศึกษาวิธีการฉาบ
ปูนการทาสี ปูกระเบื้องชนิดต่าง ๆ หิ นล้าง หิ นขัด ฯลฯ การตกแต่งพื้น ผนัง
ฝ้ าเพดานการปูกระเบื้องยาง การปูพ้นื ปาร์ เก้ โมเสด กระเบื้องดินเผา การปรับ
ด้วยพรม ม่าน กระดาษปิ ดผนัง การตกแต่งฝ้ าเพดานด้วยวัสดุต่าง ๆ ศึกษาเรื่ อง
การออกแบบบริ เวณ ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กบั ธรรมชาติ เพื่อสนองประโยชน์
ใช้สอยฝึ กปฏิบตั ิการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริ เวณภายนอกอาคาร

5564704

เทคโนโลยีงานฐานราก
3(3-0)
Foundation Technology
ศึกษาชนิดของรากฐาน แบบของฐานราก การส่ งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่
ดินเสถียรภาพของงานฐานราก การออกแบบฐานราก ทั้งชนิดใช้เสาเข็ม และไม่ใช้
เสาเข็ม การปรับปรุ งชั้นดินอ่อน ชั้นทรายร่ วน ชั้นดินตื้น วิเคราะห์การทรุ ดตัว
ของฐานราก และวิธีการทดสอบ ศึกษาเรื่ องเสาเข็มชนิดต่าง ๆ น้ าหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม การเจาะสารวจดิน กาแพงกันดิน ตอม่อสะพาน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564705

งานสารวจ 2
2(1-2)
Surveying 2
หลักการทางเทคนิคของการใช้เครื่ องวัด และส่ วนประกอบเครื่ องวัดที่ถูก
หลักวิชาการ การรับผิดชอบต่อเครื่ องวัดขณะปฏิบตั ิงาน เช่น การนาออกไปใช้
และการเก็บเครื่ องวัดแต่ละลักษณะงาน การติดตั้งส่ วนประกอบเข้ากับตัวกล้องวัด
การเคลื่อนย้ายกล้อง การทาความสะอาดเล็นซ์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
งานใช้กล้องวัดระดับ Leveling Instruments การตั้งกล้องหาระดับ ตัว
กล้อง การอ่านค่าจากสเกลจากเส้นใยระดับ การใช้ การอ่านระดับจากสเกลที่
Staff เพื่อหาระดับของพื้นที่ในงานก่อสร้าง งานวางผัง และงานสารวจพื้นที่

5564706

การสารวจเพือ่ การก่อสร้ าง 2
3(2-2)
Survey for Construction 2
การสารวจที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ซึ่ งจาเป็ นต่อการ
วางแผนงานก่อสร้าง งานรังวัด กาหนดวางจุด และแนวบนพื้นดิน การวางแนว
ก่อสร้างอาคารกาหนดความลาดชัน และความโค้งของการวางแนวถนนและทาง
งานท่อน้ าทิง้
ท่อระบายน้ า ทางรถไฟ ทางหลวง คลอง ท่อประปา สายส่ ง
งานรังวัดเพื่อคานวณหาพื้นที่และปริ มาตร

5564707

ชลศาสตร์
3(3-0)
Hydraulics
ศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของของไหล
หลักการเกี่ยวกับการไหลของของ
ไหล การไหลของน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ การไหลของน้ าเปิ ด การไหลในท่อ
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การวัดอัตราการไหลของน้ า การตกตะกอนและการเคลื่อนที่ของตะกอนในลาน้ า
การออกแบบอ่าง เก็บน้ า เขื่อน ทางระบายน้ าล้น ประตูน้ า และโครงสร้างต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับส่ ง-จ่ายน้ า การระบายน้ า การวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อ แบบจาลอง
ทางชลศาสตร์
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5564708

การออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร
3(2-2)
Sanitation System Design
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการจ่ายน้ าภายในอาคาร ระบบถังน้ าสู ง ระบบถัง
อัดความดัน ระบบการจ่ายน้ าโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา
การหาขนาด
ของท่อน้ าทิ้งและโสโครก การหาขนาดของท่อน้ าฝนของอาคารขนาดใหญ่ การ
เขียนแบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร

5564901

งานค้ นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้ าง
2(1-2)
Individual Study in Construction Technology
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ผเู ้ รี ยนสนใจ และความ
ถนัดเป็ นพิเศษ อาจจะทาเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล
โดยการอนุมตั ิและแนะนาจาก
อาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึ กษา

5564902

โครงการพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้ าง
2(1-2)
Special Project in Construction Technology
ศึกษาค้นคว้าในงานก่อสร้างที่ผเู ้ รี ยนถนัดและสนใจเป็ นพิเศษ โดยการ
อนุมตั ิและแนะนาจากอาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึ กษา
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หมู่วชิ าไฟฟ้ากาลัง
(557)
หมู่วชิ าไฟฟ้ ากาลัง ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป
(557-1--)
2. การติดตั้งและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
(557-2--)
3. เครื่ องกลไฟฟ้ าและการควบคุม
(557-3--)
4. โรงต้นกาลังและการส่ งจ่ายไฟฟ้ า
(557-4--)
5. เครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
(557-5--)
6.
(557-6--)
7.
(557-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(557-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(557-9--)
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หมู่วชิ าไฟฟ้ากาลัง (557)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5571101
5571102
5571103
5571104
5571105
5571106
5571201
5571202
5571203
5571204
5571205
5571301
5571302
5571303
5572101
5572102
5572103
5572104
5572105
5572106
5572107
5572108
5572201
5572202

-

ชื่อวิชา
เครื่ องวัดไฟฟ้ า 1
ไฟฟ้ าสาหรับช่าง
เทคโนโลยีไฟฟ้ ากับงานพิมพ์
งานไฟฟ้ าเบื้องต้น
ไฟฟ้ าภายในอาคาร
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า 1
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า 2
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้ า
การติดตั้งไฟฟ้ าภายในอาคาร 1
เครื่ องกลไฟฟ้ า 1
หม้อแปลงไฟฟ้ า 1
มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า 1
คณิ ตศาสตร์ ช่างไฟฟ้ า 1
เทคโนโลยีไฟฟ้ า 1
เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
คณิ ตศาสตร์ ช่างไฟฟ้ า 2
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 2
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั พื้นฐานสาหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
การติดตั้งไฟฟ้ าภายในอาคาร 2
การติดตั้งไฟฟ้ าภายนอกอาคาร

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5572203
5572204
5572205
5572206
5572207
5572301
5572302
5572303
5572304
5572305
5572306
5572401
5572402
5572403
5572404
5572501
5572502
5572503
5572801
5572802
5573101
5573102
5573103
5573104
5573105
5573106
5573201
5573202
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การติดตั้งไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
การส่ องสว่างและการใช้งาน
ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่ องกลไฟฟ้ า 2
การประลองไฟฟ้ า 1
เครื่ องกลไฟฟ้ าและการควบคุม
ปฏิบตั ิการเครื่ องกลไฟฟ้ า 1
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 1
มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า 2
การผลิตกาลังไฟฟ้ า
การส่ งและจ่ายไฟฟ้ า 1
วงจรเน็ทเวิร์ค
การส่ งและจ่ายไฟฟ้ า 2
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 1
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 2
เครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้ า 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้ า 1
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 3
เทคโนโลยีไฟฟ้ า 2
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ข้ นั สู งสาหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
ไฟฟ้ าในงานอุตสาหกรรม
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)

186
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5573301
5573302
5573303
5573304
5573305
5573306
5573307
5573308
5573309
5573401
5573402
5573403
5573404
5573501
5573502
5573503
5574101
5574102
5574103
5574104
5574110
5574111
5574201
5574202
5574203
5574301
5574302
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า 2
งานกลไกควบคุมมอเตอร์
มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า 3
เครื่ องกลไฟฟ้ า 3
ปฏิบตั ิการเครื่ องกลไฟฟ้ า 2
เครื่ องกลไฟฟ้ า
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้ า
วิศวกรรมระบบควบคุม
การขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้ า
วิศวกรรมระบบผลิตกาลังไฟฟ้ า
โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้ ากาลัง
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 3
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 4
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้ า 3
วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้ า
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้ า
การบริ หารโครงการทางไฟฟ้ า
วิศวกรรมส่ องสว่าง
การออกแบบระบบไฟฟ้ า
การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้ า
วงจรควบคุมอัตโนมัติ
เครื่ องกลไฟฟ้ า 5

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5574303
5574304
5574401
5574402
5574403
5574404
5574405
5574501
5574502
5574503
5574504
5574601
5574602
5574603
5574604
5574605
5574701
5574702
5574703
5574901
5574902
5574903
5574904

-

ชื่อวิชา
การประลองไฟฟ้ า 2
ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
วิเคราะห์ระบบกาลัง 1
วิเคราะห์ระบบกาลัง 2
วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง
ประลองวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง
การป้ องกันระบบไฟฟ้ า
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 6
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ 7
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศภายในบ้าน
ระบบเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้ า
การออกแบบระบบดิจิตอล
ไมโครโปรเซสเซอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
งานค้นคว้าพิเศษทางช่างไฟฟ้ าวิทยุและเครื่ องทาความเย็น
ประดิษฐกรรมไฟฟ้ า
โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(0-4)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
1(0-3)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าไฟฟ้ากาลัง (557)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5571101

เครื่องวัดไฟฟ้ า 1
3(2-2)
Electrical Measurement 1
มาตรฐานเครื่ องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการ
ทางานและการนาไปใช้งานของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า เครื่ องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์
เครื่ องวัดพลังงานไฟฟ้ า เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ า เครื่ องวัดความเร็ วรอบ เครื่ องวัด
ความถี่ เครื่ องเพาเวอร์แฟคเตอร์ ไฟฟ้ า เครื่ องวัดแบบบริ ดจ์ออสซิลโลสโคป
มิเตอร์แบบดิจิตอล

5571102

ไฟฟ้าสาหรับช่ าง
2(1-2)
Electric for Technicians
ความรู ้เบื้องต้นทัว่ ไปเกี่ยวกับไฟฟ้ า แหล่งกาเนิดไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสตรง
และสลับ หน่วยวัดทางไฟฟ้ า กฎและทฤษฎีต่าง ๆ ทางไฟฟ้ าและวงจรไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าภายในบ้าน
วงจรไฟฟ้ าและการเดินสาย
ระเบียบในการเดินสาย
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้ าภายในบ้านและภายนอกอาคาร
แม่เหล็กไฟฟ้ า วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงไฟฟ้ า ฝึ กหัดการเดินสายไฟฟ้ า การ
พันหม้อแปลงไฟฟ้ า การต่อเครื่ องไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ

5571103

เทคโนโลยีไฟฟ้ากับงานพิมพ์
2(1-2)
Electrical Technology in Printing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างเบื้องต้น และไฟฟ้ า
กาลังที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการต่อระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมเบื้องต้น รวมถึง
การต่อมอเตอร์ ใช้งานในเครื่ องพิมพ์
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5571104

งานไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Basic Electricity
ทฤษฎีเบื้องต้นทางไฟฟ้ า เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้ า ฝึ กปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการเดินสาย และวงจรไฟฟ้ า การบารุ งรักษาและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ภายในบ้าน

5571105

ไฟฟ้าภายในอาคาร
2(2-0)
Electrical Interior Wiring
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับไฟฟ้ า ขนาดของสาย อัตราการทดกระแส
มาตรฐานของขนาดสายไฟฟ้ าที่ใช้ภายในบ้าน วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง ตัวต้านทาน
ตัวนากระแสไฟฟ้ าศักดาไฟฟ้ า ความต่างศักย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้ า กฎของโอห์ม
กาลังไฟฟ้ า การคิดค่าไฟฟ้ าภายในบ้าน กฎของเคอร์ ซอฟ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ ายกเดียวและสามยก (Single Phase and Ploy Phase Circuit) วงจรแม่เหล็ก
หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องกลไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับ

5771106

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1
3(2-2)
Electrical Circuit Analysis 1
กฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ ซอฟ การ
เหนี่ยวนาแม่ดหล็กไฟฟ้ า พลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
เหนี่ยวนา ไฟฟ้ าสลับ 1 เฟส 3 เฟส คุณสมบัติของตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนา
และตัวเก็บประจุ ในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ค่ารี แอคเตนซ์ อิมพีแตนซ์
แอทมิแตนซ์ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ และการแก้เพาเวอร์ แฟคเตอร์ การวิเคราะห์เทอร์ เน
เตอร์แบบเฟสเดียวและสามเฟส
ปฏิบตั ิการต่อวงจรแบบแผงฝึ กวัดความต้านทาน แรงดันไฟฟ้ า หาค่ารี แอค
แตนซ์ อิมพแตนซ์และแอทมิแตนซ์ของวงจร
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5571201

เครื่องใช้ ไฟฟ้า 1
3(2-2)
Electrical Appliances 1
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทให้ความร้อนในหลักการทางาน ส่ วนประกอบวงจร
และตรวจสอบหาข้อบกพร่ อง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทใช้แม่เหล็กไฟฟ้ าในหลักการ
ทางาน และส่ วนประกอบและวิธีการตรวจแก้ไขข้อบกพร่ อง เครื่ องไฟฟ้ าประเภท
มอเตอร์ ท้ งั เฟสเดียวและสามเฟส เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทให้สัญญาณและเครื่ องกล
แบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิการตรวจเช็คและซ่อมแซมแก้ไขเครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ

5771202

เครื่องไฟฟ้า 2
3(2-2)
Electrical Appliances 2
ระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรต่าง ๆ ได้แก่ เครื่ องกลึง ไส เจียระไน มิลลิ่ง เตา
อบ เครื่ องมือพิเศษและอื่น ๆ เครื่ องจักรไฟฟ้ าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง
ปฏิบตั ิการตรวจ แก้ไข ดัดแปลง และติดตั้งสายอุปกรณ์ป้องกันและ
ควบคุมเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าในอุตสาหกรรม

5571203

วัสดุและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
2(1-2)
Electrical Material and Equipments
ชนิด ขนาดของสายไฟฟ้ าและสายเคเบิลแบบต่าง ๆ สวิตซ์ ฟิ วส์เซอร์
เบรกเกอร์เต้าเสี ยบ สวิตส์เกียร์ แบบต่าง ๆ หลอดกาเนิดแสงแบบต่าง ๆ หลอดมีไส้
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุก๊าซ การให้แสงสว่าง การคานวณเกี่ยวกับแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งไฟฟ้ า โดยคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการประกอบวงจรไฟฟ้ าบนแผงประลองแบบต่าง ๆ
ของวงจร
ต่าง ๆ แผงสวิตส์และเครื่ องมือป้ องกันวงจรไฟฟ้ า
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5571204

งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้า
3(2-2)
Electrical Lay-out Installations
งานประมาณการวางแผนงานก่อสร้างไฟฟ้ า ได้แก่ ระบบแสงสว่างใน
อาคาร โคมถนน โคมสะพาน สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ ากาลัง
ระบบแรงสู ง งานตั้งหม้อแปลง
ปฏิบตั ิงานติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างไฟฟ้ า เครื่ องมือ เครื่ องทุ่นแรง
วางแผนงานก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้ า

5571205

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1
3(2-2)
Interior Electrical Installations
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายภายในอาคาร
เครื่ องวัดและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การคานวณสายแยกและสายประธาน
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะในการเดินสายแบบต่าง ๆ ภายในอาคารโดยการติดตั้ง
ไฟฟ้ าและเดินสายลอยและสายร้อยท่อ

5571301

เครื่องกลไฟฟ้า 1
2(1-2)
Electrical Machinery 1
โครงสร้างและหลักการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ การหา
คุณสมบัติและการหาประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน การเขียนวงจรเทียบเท่ากับหม้อ
แปลง ศึกษาถึงโครงสร้างคุณลักษณะของเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการพันหม้อแปลงเพื่อการทดสอบ
และนาไปใช้งาน
เฉพาะอย่าง การทดสอบเพื่อหาค่า Parameter ของหม้อแปลงไฟฟ้ า การพันอาร์มา
เจอร์ การพันขดลวด ฟิ ลด์และการประลองเกี่ยวกับการหาคุณลักษณะของเครื่ องกล
ไฟฟ้ ากระแสตรง รวมถึงการควบคุมเครื่ องกลด้วย
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5571302

หม้ อแปลงไฟฟ้ า 1
3(2-2)
Transformers 1
ส่ วนประกอบและโครงสร้างหม้อแปลงเฟสเดียว และสามเฟสแบบออตโต
และบบออดินารี่ การนาไปใช้งาน การออกแบบ การทดสอบแกนและคุณสมบัติ
ของหม้อแปลง
ปฏิบตั ิการพันขดลวด การใส่ แกน การอบอาบฉนวนวานิช การหาขั้ว การ
ต่อการทดสอบหม้อแปลง

5571303

มอเตอร์ และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า 1
3(2-2)
Motors and Generators 1
การพัน การต่อขดลวด เครื่ องกาเนิดและมอเตอร์ ต่าง ๆ ในไฟตรง
หลักการทางาน สมการและการหาค่าคุณสมบัติ
การทดสอบการนาไฟใช้งาน
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัน การต่อขดลวดของเครื่ องกาเนิดและมอเตอร์ ท้ งั ในส่ วนที่หมุน
และส่ วนที่อยูก่ บั ที่

5572101

คณิตศาสตร์ ช่างไฟฟ้ า 1
2(2-0)
Electrical Mathematics 1
ศึกษาเกี่ยวกับการอินติเกรด 2 ชั้นและแบบ 3 ชั้น และการนาไปใช้งาน
เกี่ยวกับไฟฟ้ า กฎและหน่วยวัดของเวคเตอร์ และสเกลาร์ Dot Matrix และ tripple
Product เป็ นต้น การอนุพนั ธ์และการอินติเกรดเวคเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับสมการ First
order differential และ Second order differential ที่มีค่าคงที่ หลักของ D operator
และการนาไปใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
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5572102

เทคโนโลยีไฟฟ้า 1
2(2-0)
Electrical Technology 1
สนามไฟฟ้ า ศักย์และความต่างศักย์ไฟฟ้ า ความเข้มไฟฟ้ าในตัวนา ศึกษา
เกี่ยวกับแคพีซีเตอร์ ไดอิเล็กตริ ก ค่าของประจุในแคเพซี เดอร์ ที่มีรูปร่ างต่าง ๆ กัน
เช่น ค่าของประจุในแผ่นขนาน รู ปทรงกระบอก ตัวนาขนานกัน เป็ นต้น ศึกษา
เกี่ยวกับการเก็บประจุคายประจุ และค่าคงที่ของ R-C Time
ศึกษาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก และแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทาของอานาจ
แม่เหล็ก แรงดันแม่เหล็ก และ B.H Curve รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้ า
ในเรื่ องแอมแปร์ -เทอน และการนาไปใช้

5572103

เครื่องมือวัดไฟฟ้ า
2(1-2)
Electrical Measurements and Instrumentation
ศึกษาหน่วยและเครื่ องมือวัด การชีลด์ ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน
กระแสกาลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ ความถี่ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก
การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน
เทคนิคในการทาให้อตั ราส่ วน
สัญญาณรบกวนดีข้ ึน และปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

5572104

คณิตศาสตร์ ช่างไฟฟ้ า 2
2(2-0)
Electrical Mathematics 2
ทฤษฎีของลาพลาซ การอนุพนั ธ์และการอินติเกรด ทฤษฎีเกี่ยวกับ Shift
Periodie and stop functions การเปลี่ยนกลับของลาพลาซ การนาหลักของลาพลาซ
ไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ า
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5572105

กฎหมายและมาตราฐานทางไฟฟ้ า
2(2-0)
Electrical Rules and Regulations
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้ า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวชิ าชีพวิศวกรรม กฎเกณฑ์การเดินสาย การติดตั้ง
ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยและกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้ า

5572106

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 2
3(2-2)
Electrical Circuit Analysis 2
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
โครงสร้าง
สัญลักษณ์ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R,L และ C ในวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
ไทม์คอนสแตนท์ การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R, L, C และทรานสฟอร์มเมอร์ใน
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรแรโซแนนซ์ ควอลิต้ ีแฟกเตอร์ แบนด์วดิ ธ์ การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับโปลีเฟส สัญญาณไฟฟ้ าที่ไม่เป็ นรู ปไซน์ และฮาร์
โมนิคฟังก์ชนั่ และกราฟของสัญญาณไฟฟ้ า พารามิเตอร์ ของสัญญาณพัลซ์ การ
แปลงรู ปสัญญาณไฟฟ้ าแบบลิเนียร์ดิฟเฟอเรนซีเอเตอร์และอินดิเกรเตอร์

5572107

พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า
3(3-0)
Fundamentals of Engineering Mathematics
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ฟังก์ชนั่ มาตรฐาน เรขาคณิ ตของเส้นและ
ระนาบสมการเชิงเส้น พีชคณิ ตของเวกเตอร์ พีชคณิ ตของเมตริ กซ์ ตัวเลขเชิงซ้อน
ลาดับและอนุกรมลิมิตของฟังก์ชนั่ ฟังก์ชนั่ ของตัวแปรจานวนจริ ง อนุพนั ธ์และ
วิธีการหาอนุพนั ธ์ การอินติเกรด วิธีการหาอินติเกรด และวิธีการหาอินทิกรัล ทั้ง
โดยวิธีวเิ คราะห์และโดยวิธีเชิงตัวเลข
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5572108

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ข้นั พืน้ ฐานสาหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Basic Electricity and Electronics for Educational Technology
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งวงจรไฟฟ้ าสาหรับ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
ฝึ กติดตั้งวงจรไฟฟ้ าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐานสาหรับงาน
เทคโนโลยีการศึกษาทัว่ ไป

5572201

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 2
2(1-2)
Interior Electrical Installations 2
การวางแผนแบบสร้างตูส้ วิตช์บอร์ ด ได้แก่ เมนสวิตช์บอร์ ด สวิตช์บอร์ ด
ย่อย สวิตช์บอร์ ดควบคุมอัตโนมัติ ซึ่ งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบป้ องกัน
นิรภัยแบบต่าง ๆ งานประมาณการและวางแผนก่อสร้างไฟฟ้ าในงานต่าง ๆ
ปฏิบตั ิการติดตั้งเมนสวิตช์บอร์ ด งานเดินสายเมน สายเคเบิล งานจ่ายโหลด
ทั้งงานเดินสายลอยใช้เข็มขัด และงานเดินสายร้อยท่อชนิดต่าง ๆ

5572202

การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
3(2-2)
Exterior Electrical Installations
โรงต้นกาลังและระบบส่ งกาลังภายในประเทศ การคานวณกระแสแรงดัน
ตก ขนาดสาย ฟิ วส์ และระบบกลไกป้ องกันการลัดวงจร และควบคุมความ
ปลอดภัยต่าง ๆ สวิตซ์
แรงสู งที่ใช้ในสถานีจ่ายกาลังไฟฟ้ าตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิการวางแผน การเดินสาย การปักเสาพาดสาย การติดตั้งหม้อแปลงและ
อุปกรณ์ ควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถ้วยพวง

5572203

การติดตั้งไฟฟ้า
2(1-2)
Electrical Installation
การติดตั้งไฟฟ้ าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งภายนอก
อาคาร คุณสมบัติและการใช้งานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ สวิตซ์เกียร์ รีเลย์ป้องกัน
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เครื่ องกลไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่า อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร การวางแผน
สร้างตูส้ วิตซ์บอร์ ด การวางแผนการเดินสาย การปั กเสาพาดสาย การติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้ าและปฏิบตั ิงานตามรายวิชา
5572204

ปฏิบัติการไฟฟ้าอุสาหกรรม
2(1-2)
Electrical Industrial Laboratory
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วย
อุปกรณ์การติดตั้ง ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟฟ้ า รางเดินสายไฟฟ้ า ทางเดินบัส การ
เลือกอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า การออกแบบเพื่อการติดตั้งให้
ได้มาตรฐาน

5572205

การส่ องสว่างและการใช้ งาน
3(2-2)
Illumination and Applications
แหล่งกาเนิดแสง สเปกตรัมของแสง คุณสมบัติของแสง พลังงานและ
ความเย็นของแสง การส่ องสว่าง หลอดไฟฟ้ าที่ใช้แสงสว่างชนิดต่าง ๆ การ
คานวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟ้ าภายในอาคารสาหรับที่อยูอ่ าศัยใน
ร้านค้าธุ รกิจต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคานวณและออกแบบติดตั้งหลอด
ไฟฟ้ าภายนอกอาคารสาหรับสนามกีฬา ถนน สะพาน และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ
และการประมาณราคาในการติดตั้งระบบแสงสว่าง

5572206

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electricity
ไฟฟ้ า Single phase และ Three phase การเดินวงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง การ
เดินวงจรไฟฟ้ ากาลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส์
การ
ทดลองใช้เครื่ องมือไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใช้งาน
เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ าและการบารุ งรักษา
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5572207

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electricity
ระบบไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบ
ไฟฟ้ า แสงสว่าง มอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ การติดตั้งสวิตซ์ควบคุม
ความปลอดภัย การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม

5572301

เครื่องกลไฟฟ้า 2
2(1-2)
Electrical Machinery
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
และ กระแสสลับทั้งยกเดียวและหลายยก การติดตั้ง ตรวจซ่อมมอเตอร์ และเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าต่าง ๆ การติดตั้งระบบการควบคุมความเร็ วและความปลอดภัย ฝึ กพัน
อาเมเจอร์ มอเตอร์ และต่อระบบควบคุมมอเตอร์ เครื่ องกาเนิด

5572302

การประลองไฟฟ้า 1
2(1-2)
Electrical Laboratory 1
เป็ นการประลองและการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาคุณภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น หลักการและวิธีการ
ทดสอบหาคุณภาพของบัลลาสไฟฟ้ าอื่น ๆ ที่ประเทศหรื อกลุ่มประเทศต่าง ๆ
กาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน การเขียนรายงานผลการทดสอบและประลอง

5572303

เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
3(2-2)
Electrical Machines and Control
ชนิดโครงสร้างการทางานและการต่อ เพื่อใช้หม้อแปลง 1 เฟส และ 3
เฟสแบบเดลต้าโอเพนเดลต้า และแบบวาย ชนิดและการทางานของเครื่ องกาเนิด
และมอเตอร์ ไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ การต่อและกลับทางเมน และควบคุมความเร็ วของ
มอเตอร์ไฟตรง
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หลักการทางานโครงสร้าง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
สมการกระแสและแรงดันของไลน์และเฟส เมื่อต่อแบบสตาร์ และเดลต้าขณะสมดุล
และไม่สมดุล
หลักการทางาน โครงสร้างและส่ วนประกอบของมอเตอร์ ไฟฟ้ าสลับ 1 เฟส
และแบบสปลิทเฟสคาปาซิ เตอร์ ซี พลั ชัน่ เชดเดดโปล ยูนิเวอร์ แซลและมอเตอร์ 3
เฟสสไควรัลเคซ แบบวางไรเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วรอบ ความถี่และ
ขั้วแม่เหล็ก ความเร็ ว ซิ งโครนัสและสลิป
อุปกรณ์และการควบคุมการเริ่ มต้น การจากัดกระแส ควบคุมทิศทาง
ควบคุมกระแส ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ แบบต่าง ๆ และแบบวงจรสาหรับควบคุม
แต่ละแบบงานปฏิบตั ิการ
- หาขั้วและต่อหม้อแปลงแบบต่าง ๆ
- เดินเครื่ องและควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
- ต่อและควบคุมมอเตอร์ แบบต่าง ๆทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส
- ตรวจสอบและเช็คเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและมอเตอร์ ไฟฟ้ าสลับแบบต่าง ๆ
1 เฟส และ 3 เฟส

5572304

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1
2(1-2)
Electrical Work Shop 1
ออกแบบและพันมอเตอร์ กระแสตรงและกระแสสลับแบบต่าง ๆ ชั้นท์
มอเตอร์ ซีรีส์มอเตอร์และคอมเปานด์มอเตอร์ ทดสอบหาคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
เครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ
ออกแบบ สร้างและต่อหม้อแปลงเฟสเดียว-สามเฟส
หม้อแปลงแบบ
พิเศษและประลองหาค่า Parameter ของหม้อไฟฟ้ าและตรวจสอบเช็คเครื่ องกาเนิด
และมอเตอร์ ไฟฟ้ าสลับแบบต่าง ๆ ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส
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5572305

การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า 1
3(2-2)
Motor Control 1
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอ เช่น สวิตซ์กดปุ่ ม สวิตซ์รีเลย์ การป้ องกัน
กระแสเกินกาหนดและไฟรั่ว การป้ องกันไฟตกและไฟสู ง มิลิตสวิตซ์ หลอด
สัญญาณ สวิตซ์รีเลย์ต้ งั เวลา สวิตซ์รีเลย์ช่วยการสตาร์ ทมอเตอร์ แบบต่าง ๆ ในการ
เปลี่ยนทิศทาง การเปลี่ยนความเร็ ว การซิงโครนัสมอเตอ ร์ การควบคุมมอเตอร์เป็ น
โปรแกรม และการประกอบอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์

5572306

มอเตอร์ และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า 2
3(2-2)
Motor and Generators 2
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเครื่ องกาเนิดและมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับเฟสเดียวหลักของการสปลิทเฟส รวมถึงการใช้แคแปซิ เตอร์ ช่วยในการ
สตาร์ ทของมอเตอร์ ขนาดต่าง ๆ หลักการของรี พลู ชัน่ มอเตอ ร์ และซิ งโครนัส
มอเตอร์ ขนาดเล็กสาหรับงานเฉพาะอย่าง ปฏิบตั ิการพัสเตเตอร์ และอาร์ เมอเจอร์
แบบต่าง ๆ ของเครื่ องกาเนิดและมอเตอร์ ไฟฟ้ าสลับเฟสเดียว การทดสอบกาลัง
และคุณสมบัติเฉพาะ

5572401

การผลิตกาลังไฟฟ้า
2(2-0)
Electrical Power Generating
แหล่งกาเนิดของไฟฟ้ า การเปลี่ยนรู ปพลังงานต่าง ๆ มาเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า ประเภทของโรงงานไฟฟ้ า หลักการและการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟ
หลักการ และการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า สถานีจ่ายไฟฟ้ าย่อย
การ
ควบคุมการผลิต และการจ่ายพลังงานไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การป้ องกันไฟฟ้ าที่ใช้ในโรงต้นกาลัง
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5572402

การส่ งและจ่ ายไฟฟ้า 1
2(2-0)
Distribution and Transmission Line 1
การส่ งและจ่ายไฟฟ้ ากาลัง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการติดตั้ง
และเดินสายภายในระบบส่ งกาลังไฟฟ้ าแรงดันขนาดปานกลางและแรงดันสู ง การ
คานวณค่าอินดัคเตอร์ คาปาซิ แดนซ์ และค่าพารามิเตอร์ อื่น ๆ ของสายส่ งทั้งแบบ
Shot Medium and Long Transmission line การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
และแรงดันทั้งต้นทางและปลายทาง การเขียนรี แอดแตนซ์ไดอะแกรม
การ
คานวณหาโหลดของซิงแมติคคอลฟอลท์ และอื่น ๆ

5572403

วงจรเน็ทเวิร์ค
2(2-0)
Electrical Network
วงจรไฟฟ้ ากระแส การแก้สมการไฟฟ้ าด้วย Matrixs form fo mesh current
และ node การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ าเฟสเดียวและหลายเฟส วงจรฟิ ลเตอร์ วงจร
บริ ดจ์ ทฤษฎีเทเวนินนอร์ตนั และอื่น ๆ

5572404

การส่ งและจ่ ายไฟฟ้า 2
3(3-0)
Distribution and Transmission Line 2
ศึกษาระบบไฟฟ้ ากาลัง การผลิตไฟฟ้ า
ระบบส่ งและจาหน่ายพลัง
ไฟฟ้ า พารามิเตอร์ ของสายส่ งไฟฟ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสใน
สายส่ งพลังงาน ไฟฟ้ า การก่อสร้างสายจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าไปสู่ ทอ้ งถิ่น สาย
เคเบิลใต้ดิน รี แอกซ์แตนซ์ไดอะแกรม ระบบเปอร์ยนู ิต

5572501

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
2(1-2)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1
ทฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ
ความร้อนจาเพาะ ความร้อน
แฝง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน หลักการส่ ง
ถ่ายความร้อนหลักการทาความเย็น ระบบทาความเย็น น้ ายาเครื่ องเย็น อุปกรณ์ใน
การทาความเย็น ระบบไฟฟ้ าในเครื่ องเย็น ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ ฝึ กหัดติดตั้ง
บารุ งรักษา การตรวจซ่อม การประจุน้ ายาตูแ้ ละเครื่ องปรับอากาศ
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น(ท-ป)

5572502

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2
3(2-2)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 2
ส่ วนประกอบเครื่ องทาความเย็น หน้าที่ ชนิดของแต่ละส่ วน เช่น
คอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์ อีแวปโปเรเตอร์ แอคเชนชัน่ วาว ดรายเออร์ การ
ทางานของระบบตูเ้ ย็น ถังน้ าเย็น ตูแ้ ช่แข็ง ตูท้ าน้ าแข็ง

5572503

เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Aircondition and Refrigerations
การทางานของเครื่ องปรับอากาศในรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศในบ้าน ตูเ้ ย็น
ทาแวคคัม (Vacuum) เพื่อเติมน้ ายาและซ่อมแซม ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรการทางาน
ของเครื่ องเย็นชนิดต่าง ๆ เทอร์ โมไดนามิกเกี่ยวกับเครื่ องทาความเย็น

5572801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้ า 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Electricity 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น
ๆ

5572802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไฟฟ้ า 1
3(250)
Field Experience in Electricity 1
ฝึ กงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล ควบคุมตรวจซ่อมเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
และ/หรื อ ตั้ง โครงการศึกษาค้นคว้าพิเศษทางด้านไฟฟ้ า เช่น การนาเอาไฟฟ้ ามา
ประยุกต์สร้างงานที่แปลกใหม่ หรื อความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบตั ิ
สามารถ
นามาใช้งานได้
โดยมีอาจารย์หรื อผูม้ ีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้ าเป็ นที่
ปรึ กษาควบคุม การรายงานผลอาจกระทาในขณะที่ดาเนินการหรื อหลังจากเสร็ จสิ้ น
โครงการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5573101

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรู ้เบื้องต้นทางฟิ สิ กส์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าด้วยวิธีต่าง ๆ แม่เหล็กไฟฟ้ าและวงจรแปลงไฟฟ้ าและการใช้
งาน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าและการควบคุม
เครื่ องมือชนิดต่าง ๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคารและนอกอาคาร

5573102

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 3
3(3-0)
Electric Circuits Analysis 3
ความรู ้พ้นื ฐาน นิยาม หน่วย วงจรตัวต้านทาน แหล่งกาเนิดพึ่งพิง วิธีการ
วิเคราะห์ทฤษฎีวงจรข่าย องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร R-C และ R-L วงจร
อันดับสองเฟสเซอร์ และการกระตุน้ ไซนูซอยด์ การวิเคราะห์ในสถานะอยูต่ วั ไฟสลับ
กาลังงานในสถานะอยูต่ วั ไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชนั่ วงจร
ข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรี ยร์ และการแปลงฟูเรี ยร์ การแปลงลาปลาซ

5573103

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3(2-2)
Electrical Technology
ศึกษาสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้ า แรงที่เกิดขึ้นจากการกระทาของอานาจ
แม่เหล็ก เครื่ องจักรกลไฟฟ้ ากระแสตรง-กระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้ า การนาไปใช้
งานและปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

5573104

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
ฟังก์ชนั่ ของตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่งประเภทต่าง ๆ
สมการเชิงเส้นทุกอันดับ
ทั้งวิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตวั ดาเนินการและการ
ประยุกต์ผลเฉลยในรู ปของอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชนั่ เชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผล
ประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแก้สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุกรมฟูเรี ยร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างการแปลงฟูเรี ยร์ และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริ กซ์ การหา
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คาตอบของสมการคลื่น สมการของการนาความร้อนและการแพร่ การประยุกต์ทาง
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5573105

วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0)
Electromagnetics Engineering
ทบทวนการวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์ และความเข้มสนามไฟฟ้ า
ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้ า กฎของเกาส์และไดเวอร์ เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้ า
ตัวนา ไดอิเล็กตริ ก
และความจุไฟฟ้ า สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ
สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทาในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความเหนี่ยวนา
สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา และสมการของแมกซเวลล์

5573106

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ข้ นั สู งสาหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Electricity and Electronics for Educational Technology
ศึกษาอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซบั ซ้อนเพื่อประยุกต์ใช้
งานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ ๆ
ฝึ กติดตั้งวงจรไฟฟ้ าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซบั ซ้อนขึ้น

5573201

ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electricity
ศึกษาไฟฟ้ าหนึ่งเฟสและสามเฟส การเดินวงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง การเดิน
วงจรไฟฟ้ ากาลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การทดลอง
ใช้เครื่ องมือไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใช้งานเกี่ยวกับ
หม้อแปลงไฟฟ้ าและการบารุ งรักษา

5573202

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ การศึกษา
3(2-2)
Digital Electronics for Education
ความรู ้เกี่ยวกับดิจิตอล และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตรรกศาสตร์สาหรับ
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรดิจิตอล การประยุกต์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา
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น(ท-ป)

5573301

การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า 2
3(2-2)
Motor Control 2
เวคเตอร์ไดอะแกรม และ Circle Diagram ของมอเตอร์ คุณสมบัติของ
มอเตอร์ที่แสดงด้วย Curve วงจรเปรี ยบเทียบ Equivalent Circuit ค่าสู ญเสี ยและ
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ตารางเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร์ ลักษณะการพัน
ขดลวดของมอเตอร์
ปฏิบตั ิการทดสอบมอเตอร์ การควบคุม และเรี ยนโปรแกรมการควบคุม
รี เลย์ หลักการและวิธีการเทคนิคแต่ละอย่าง

5573302

งานกลไกควบคุมมอเตอร์
2(1-2)
Motor Control
งานสตาร์ทมอเตอร์แบบกรงกระรอก 3 เฟส
งานติดอุปกรณ์ที่จาเป็ น
เฉพาะงานได้แก่ งานควบคุมระดับน้ าและแรงดันน้ าของปั๊ มน้ า งานควบคุมแรงดัน
ลมและน้ ามัน งานควบคุมอุณหภูมิร้อนและเย็น งานควบคุมระยะทาง น้ าหนัก
งานติดตั้งอุปกรณ์และกลไกป้ องกันมอเตอร์ เช่น ไฟรั่ว กระแสเกิน แรงดันและ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

5573303

มอเตอร์ และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า 3
3(2-2)
Motors and Generators 3
การพันการต่อขดลวดเครื่ องกาเนิด และมอเตอร์ แบบต่าง ๆ ในไฟฟ้ า
สลับสามเฟส หลักการทางาน สมการ และการคานวณค่าในคุณสมบัติเฉพาะ
แบบการทดสอบคุณสมบัติ
ปฏิบตั ิการพันสเตเตอร์ แบบต่าง ๆ ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสลับ และ
มอเตอร์ไฟฟ้ าสามเฟส การทดสอบหาคุณสมบัติ
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น(ท-ป)

5573304

เครื่องกลไฟฟ้า 3
2(1-2)
Electrical Machinery 3
หลักการและการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสต่าง ๆ
ชนิดของการพันอาเมเจอร์ การหาตาแหน่งแปรงถ่าน การคานวณแรงเคลื่อนในอา
เมเจอร์ อาเมเจอร์ รีแอคชัน่ การคานวณแอมแปร์ -เทอนในเมนโปลและอินเตอร์โปล
การเดินเครื่ อง การต่อขนานเครื่ องและการทดสอบหาสมบัติของเยนเนอร์ เรเตอร์
หลักการเริ่ มเดิน การควบคุมความเร็ วของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบต่าง ๆ และ
การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์
โครงสร้างและหลักการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า
วงจรเทียบเท่าเพส
เซอร์ ไดอะแกรม การต่อและการขนานหม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส การหา
เวคเตอร์ กรุ๊ ปและการทดสอบหม้อแปลง เช่น ชอร์ ทเซอร์ กิตเทสและ โอเพ่นเซอร์
กิตเทส เป็ นต้น

5573305

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2
2(1-2)
Electrical Workshop 2
ปฏิบตั ิการพันมอเตอร์ กระแสสลับหลายความเร็ ว ทดสอบเกี่ยวกับการหา
คุณสมบัติของเครื่ องกล เช่น การทดสอบเพื่อหาวงจรสมบูรณ์ของอินดัคชัน่ มอเตอร์
การหาแรงม้า การทดสอบเชิงโครนัสมอเตอร์ เช่น การหามุมของการจ่ายโหลด
การทดสอบหาค่าอินพิแดนซ์และค่าอื่น ๆ
ปฏิบตั ิและการประลองเกี่ยวกับการหาค่า Parameter ของเครื่ องกลไฟฟ้ า
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาในภาคทฤษฎี Parameter

5573306

เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machinery

3(2-2)
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การเปลี่ยนรู ปพลังงานกล แม่เหล็กไฟฟ้ า ลักษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร์
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น(ท-ป)

5573307

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
3(3-0)
Electromechanical Conversion
ระบบแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ าและธรรมชาติ
พฤติกรรมของระบบแม่เหล็ก พลังงานในสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การ
สู ญเสี ยในแกนเหล็ก สารแม่เหล็กและสารแม่เหล็กถาวร หม้อแปลงอุดมคติ วงจร
สมมูลเชิงเส้นของหม้อแปลงแบบสองขด สมรรถนะของหม้อแปลง การสร้างหม้อ
แปลงกาลังสู ง องค์ประกอบในการออกแบบหม้อแปลง วงจรสมมูลสาหรับระบบ
แม่เหล็กเชิงซ้อน หม้อแปลงสาหรับหลายเฟส หลักการของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ ารู ป
ทรงกระบอก เงื่อนไขแรงบิดคงที่ เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า รู ปทรงกระบอก เงื่อนไข
แรงบิดคงที่เครื่ องจักรไฟฟ้ ากระแสสลับหลายเฟส เครื่ องจักรกลชนิดมีข้ วั มากกว่า
2 ขั้ว การสร้างเครื่ องจักรกลแม่เหล็กไฟฟ้ า

5573308

วิศวกรรมระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems Engineering
กระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
การแปลงลาปลาซ
ทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั่
ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ
คุณสมบัติของกระบวนการ
การควบคุมแบบป้ อนกลับ เสถียรภาพของระบบ
ควบคุม การเลือกและการปรับเครื่ องควบคุม เส้นทางรากของระบบควบคุม การ
วิเคราะห์ผลการตอบสนอง ความถี่ การชดเชยระบบควบคุม
การควบคุม
กระบวนการ เวลาเฉลี่ยและกระบวนการตอบสนองย้อนกลับ ระบบควบคุมแบบ
หลายวงจร การควบคุมแบบป้ อนล่วงหน้า การควบคุมสัดส่ วนการไหล การ
ควบคุมแบบปรับตัว
การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเข้าและหลายตัว
แปรออก การควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5573309

การขับเคลือ่ นด้ วยกาลังไฟฟ้า
3(3-0)
Electric Drives
การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ า โมเมนต์ต่าง ๆ
ของการ
ขับเคลื่อน ลักษณะการทางาน วิธีการหยุดมอเตอร์ พลังงานที่ใช้ในการหยุดและ
การเริ่ มเดินเครื่ อง การคานวณการเคลื่อนที่ การหมุนของมอเตอร์ โดยวิธีวเิ คราะห์
และวิธีค่าพิกดั ของมอเตอร์ ชนิดของมอเตอร์ ที่ใช้ขบั เคลื่อนที่สาคัญ วงจรควบคุม
และวิธีการควบคุมมอเตอร์ขบั เคลื่อนที่สาคัญ ๆ วงจรควบคุมและวิธีการควบคุม
มอเตอร์ขบั เคลื่อน การคานวณการใช้งานของมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

5573401

วิศวกรรมระบบผลิตกาลังไฟฟ้า
3(3-0)
Power System Engineering
การเปลี่ยนรู ปพลังงานต่าง ๆ ระบบผลิตไฟฟ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบ
การจ่ายและการส่ งไฟฟ้ าเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ การออกแบบตรวจสอบ
และบารุ งรักษา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบแบบต่าง ๆ การควบคุมและการป้ องกัน
ในระบบผลิตไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ

5573402

โรงต้ นกาลังและสถานีย่อย
3(3-0)
Electric Power Plant and Substation
การทานายโหลด การเลือกชนิดของโรงจักรและจานวนหน่วยผลิต โรงจักร
ไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ดีเซล ไอน้ า กังหัน ก๊าซและความร้อนร่ วม นิวเคลียร์
พลังน้ า การออกแบบโรงจักรไฟฟ้ า การร่ วมกันจ่ายโหลดของโรงจักรไฟฟ้ าพลังน้ า
และไอน้ า อุปกรณ์หลักของโรงจักร อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อโรงจักร
อุปกรณ์ป้องกันโรงจักร เศรษฐศาสตร์ ของโรงจักรพลังงานทดแทน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5573403

ทฤษฎีโครงข่ ายไฟฟ้า
3(3-0)
Network Theory
คาจากัดความ นิยาม การคานวณโครงข่ายวงจรไฟฟ้ า สัญญาณและฟังก์ชนั่
การวิเคราะห์วงจร First Order และ Second Order ตัวแปรสถานะวงจรไฟฟ้ ากาลัง
หนึ่งเฟส และสามเฟส การคานวณโดยใช้ระบบ Per Unit การหาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดันและกระแสในระบบส่ ง-จ่าย Two-Port Network
การจาลอง
วงจรไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์

5573404

ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0)
Electrical Power Systems
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้ า โครงสร้างของระบบไฟฟ้ า
ลักษณะของ
โหลด ระบบสายส่ งอิมพีแดนซ์ การควบคุมแรงดัน การสู ญเสี ยในโครงข่าย การ
สร้างสายส่ งมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัย วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากาลัง
ศึกษาโหลด ส่ วนประกอบสมมาตร
การลัดวงจรแบบสมมาตร และแบบ
อสมมาตร เสถียรภาพ การป้ องกัน การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์

5573501

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3
3(2-2)
Refrigeration and Air Conditioning Systems 3
วัฏจักรของเครื่ องเย็น องค์ประกอบของจุดเครื่ องเย็น คุณสมบัติของน้ า
เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบเครื่ องเย็น ไดอะแกรม HP โหลดความร้อน ห้องเย็น
และคอนเดนเซอร์ ระบบติดตั้งห้องเย็น
ปฏิกิริยาตรวจวงจร การทางาน การควบคุม การทางานของเครื่ อง การ
เติมน้ ายา งานซ่อม งานบริ การต่าง ๆ ของตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็งและห้องเย็นแบบต่าง ๆ
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รหัส

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 4
3(2-2)
Refrigeration and Air Conditioning Systems 4
ศึกษาหลักการทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้ า การคานวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน การใช้
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ไซโครเมตริ กชาร์ จ การคานวณชนิดพัดลม ท่อส่ งลม ท่อส่ งน้ า การควบคุมและ
บารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ หลักการของเครื่ องทา
ความเย็นขนาดใหญ่ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
ปฏิบตั ิและประลองเกี่ยวกับการทางานของเครื่ องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
ภาคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซ่อมบารุ งรักษา

5573503

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 5
2(1-2)
Refrigeration and air-Conditioning Systems 5
ศึกษาหลักการทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้ า การคานวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน การใช้
ไซโครเมตริ กชาร์ จ การคานวณชนิดพัดลม ท่อส่ งลม ท่อส่ งน้ า การควบคุมและ
บารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ หลักการของเครื่ องทา
ความเย็นขนาดใหญ่ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
ปฏิบตั ิและประลองเกี่ยวกับการทางานของเครื่ องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
ภาคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซ่อมบารุ งรักษา

5574101

เทคโนโลยีไฟฟ้า 3
3(2-2)
Electrical Technology 3
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่ องเชื่อมแบบหม้อแปลง ระบบ
ส่ งกาลังสามสาย สองสายและการทางาน ชิ้นส่ วนและข้อขัดข้องของมอเตอร์ ชนิด
ต่าง ๆ ระบบควบคุมเครื่ องมือด้วยไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัย
ตลอดจนการทางานและวงจรของเครื่ องปรับอากาศ

210

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574102

วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical Engineering Material
ความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ
การเตรี ยมวัสดุ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความร้อน ไฟฟ้ า แม่เหล็กและ
ความนาไฟฟ้ ายวดยิง่ ของวัสดุ

5574103

การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Control and Measurement
หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ ว การ
วัดกาลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดอุณหภูมิและเครื่ อง วัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์ หลักการและวิธีการ
ควบคุม กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบตั ิ
ตามรายวิชา

5574104

พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
3(2-2)
Laws and Industrial Product Standards
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อกาหนดและเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
ข้อกาหนดการติดตั้งและเดิน
สายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านไฟฟ้ า
และปฏิบตั ิการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามมาตรฐานที่กาหนด

5574110

การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า
Electrical Quality Management

3(3-0)
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ประวัติความเป็ นมาของการบริ หารคุณภาพ
บทบาทของการบริ หาร
คุณภาพกับงานไฟฟ้ าอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริ หารคุณภาพ ระบบ
การบริ หารคุณภาพ ISO, QS, TQM และอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ วิธีการรับรอง
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574111

การบริหารโครงการทางไฟฟ้ า
3(3-0)
Project Management in Electric
การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริ หารโครงการ เทคนิค
ในการวางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟ้ า โดยวิธีแผนภูมิแกนต์ ซีพีเอ็ม เพิท
การวิเคราะห์การทางานที่ประหยัดเวลาและการนาไปประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้ า

5574201

วิศวกรรมส่ องสว่าง
3(3-0)
llumination Engineering
พฤติกรรมของแสง การกาเนิดแสง กฎการส่ องสว่าง การวัดการส่ องสว่าง
แหล่งกาเนิดแสงและองค์ประกอบ การเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม
การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร
และการออกแบบแสงสว่างภายนอก
อาคาร

5574202

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical System Design
ชนิดของระบบไฟฟ้ า หลักการออกแบบอุปกรณไฟฟ้ า สัญลักษณ์และวงจร
ระบบแสงสว่างสาหรับอาคาร มอเตอร์ และการควบคุม การออกแบบระบบไฟฟ้ า
สาหรับที่พกั อาศัย ธุ รกิจการค้า เป็ นต้น

5574203

การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
Electrical Design and Estimation

3(2-2)

212
ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย มาตรฐานการติดตั้ง การเลือก
อุปกรณ์ไฟฟ้ า การออกแบบระบบแสง ระบบไฟฟ้ ากาลังในโรงงานอุตสาหกรรม
การคิดค่าแรงงาน การประมาณราคาและการปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574301

วงจรควบคุมอัตโนมัติ
2(12)Automatic Control Circuits
หลักการและวิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องจักรแบบอัตโนมัติ
เชิงอุตสาหกรรมของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรควบคุมแรงดัน ควบคุม
กระแสไฟ ควบคุมแสง ควบคุมความเร็ วตามกาหนดงานผลิต ควบคุมความร้อน
ควบคุมความเย็น แรงอัดหรื อแรงดัน ระยะทางในเชิงงานเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
งานประกอบวงจรและวิเคราะห์หรื อวิจยั
เพื่อหาผลทางคุณสมบัติทาง
เทคนิค เพื่อปรับปรุ งให้วงจรมีประสิ ทธิ ภาพให้ใช้กบั ภาวะอากาศในเมืองไทยได้ดี
จากวงจรต่าง ๆ ข้างต้นพร้อมกับการเสริ มทักษะในการใช้เครื่ องวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิง่ ขึ้นในเชิงตรวจสอบคุณภาพของวงจร

5574302

เครื่องกลไฟฟ้า 5
2(1-2)
Electrical Machines 5
ทบทวนการทางานของอินดัคชัน่ มอเตอร์ ท้ งั ชนิดเฟสเดียวและสามเฟส
ศึกษาคุณสมบัติของอินดัคชัน่ มอเตอร์ ท้ งั แบบสไควเรล เคจ และแบบวาล์วโรเตอร์
ทอร์ ก เซอร์ เกิล ไดอะแกรม วิธีการสตาร์ ทมอเตอร์ กระแสสลับแบบต่าง ๆ การต่อ
โหลด การคานวณหาโหลดแองเกิลและซิ งโครนัสอิมพีแดนซ์ ศึกษาคุณสมบัติของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับขณะมีโหลดและไม่มีโหลดการใช้งาน

5574303

การประลองไฟฟ้า 2
Electrical Laboratory

2(1-2)
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ประลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของรายวิชาเครื่ องกลไฟฟ้ า 3 (5573304) และ
เครื่ องกลไฟฟ้ า 5 (5574302)

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574304

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0)
Feedback Control Systems
คาจากัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ
การแทนระบบและการ
จาลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพ 1 : Routh Hurwitz
Criterion การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถี่
การวิเคราะห์เสถียรภาพจาก
โดเมนความถี่ การสร้างและวิเคราะห์ทางเดินราก

5574401

วิเคราะห์ ระบบกาลัง 1
2(2-0)
Power System Analysis 1
สายส่ งและค่าพารามิเตอร์ การจาลองแบบระบบการวิเคราะห์การไหลของ
โหลด การควบคุมกาลังรี แอคทีฟและแรงดัน การควบคุมกาลังงานและความถี่
วิธีการทางานของอุปกรณ์ในระบบกาลัง สมบัติของโหลดไดอะแกรมเส้นเดียวและ
ระบบต่อหน่วย การรักษาแรงดันและระบบการต่อลงดิน

5574402

วิเคราะห์ ระบบกาลัง 2
2(2-0)
Power System Analysis
ส่ วนประกอบซิ มเมตริ คอลและการวิเคราะห์การลัดวงจร
การวิเคราะห์
เสถียรภาพคลื่นเดิน ทางความเชื่อถือได้ในระบบกาลัง การวิเคราะห์ระบบกาลัง
โดยดิจิตอลเทคนิค

5574403

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง

3(3-0)
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High Voltage Engineering
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง การดิสชาร์ จในก๊าซ ในฉนวนเหลว
ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิเล็กตริ กผสม การสร้างไฟฟ้ าแรงดันสู ง การวัดไฟฟ้ า
แรงดันสู ง อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง การทดสอบฉนวนไฟฟ้ าแรงสู ง แรงดันเกินและ
การประสานการฉนวน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574404

ประลองวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
2(0-4)
High Voltage Engineering Laboratory
ประลองการดิสชาร์ จในก๊าซ ในฉนวนเหลว ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิ
เล็กตริ กผสม การสร้างไฟฟ้ าแรงดันสู ง การวัดไฟฟ้ าแรงสู ง อุป กรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง
การทดสอบฉนวนไฟฟ้ าแรงสู ง แรงดันเกินและการประสานการฉนวน

5574405

การป้องกันระบบไฟฟ้า
3(3-0)
Power System Protection
ปั ญหาทัว่ ไปในระบบ ระบบการป้ องกันเมื่อลัดวงจร การกาหนดค่ารี แอค
แตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิ วส์ รี เลย์ การป้ องกันระบบจ่าย
ระบบส่ งและเครื่ องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้ าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิง่ ไหลลงดิน
และลัดวงจร

5574501

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6
2(2-0)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 6
ศึกษาหลักการทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้ า การคานวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน การใช้
ไซโครเมตริ กชาร์ จ การคานวณชนิดพัดลม ท่อส่ งลม ท่อส่ งน้ า การควบคุมและ
การบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ

5574502

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 7

3(2-2)
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Refrigeration and Air-Conditioning Systems 7
เครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ท้ งั ระบบเย็น การระบายความร้อนวงจรไฟฟ้ า
ได้แก่ เครื่ องเซิ ลเลอร์ งานใช้เครื่ องระบายความร้อนแบบ Cooling Tower วิธี
ควบคุมแรงดัน การเติมน้ ายา ติดตั้งบริ การต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574503

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบ้ าน
3(2-2)
Home Refrigeration and Air-Conditioning Systems
ศึกษาวัฏจักรเครื่ องทาความเย็น คุณสมบัติของสารทาความเย็น เทอร์โมได
นามิส์ ของระบบเครื่ องทาความเย็น
หลักการทาความเย็นและปรับอากาศ
อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าในเครื่ องทาความเย็น ปรับ
อากาศและปฏิบตั ิตามรายวิชา

5574504

ระบบเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Refrigeration and Air-Conditioning Systems
ศึกษาการทางานของเครื่ องทาความเย็นในอุตสาหกรรม เช่น ตูแ้ ช่แข็ง
ห้องเย็น เครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ การติดตั้ง การควบคุม การบารุ งรักษา การ
ตรวจซ่อมและปฏิบตั ิตามรายวิชา

5574601

คอมพิวเตอร์ ในงานไฟฟ้า
3(2-2)
Computer Application
วิวฒั นาการและประวัติของ โครงสร้าง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
เทคนิคการเก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยป้ อนข้อมูล การแสดงผลจากการเก็บข้อมูล
ภาษา
คาสั่ง การเขียนโปรแกรม
การนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในงานควบคุม
อุตสาหกรรม

5574602

การออกแบบระบบดิจิตอล

3(3-0)
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Digital Systems Design
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิ ตบูลลีน การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
รวม วิเคราะห์และออกแบบวงจรลาดับ โครงการตรรกะและการประยุกต์ใช้งาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574603

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2)
Microprocessor
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ คาสั่ง
การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ตารางเวลา การต่อหน่วยความจาชิพ คาสั่งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การประยุกต์ใช้งาน
การเขียนโปรแกรมควบคุม
ออกแบบระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ และปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

5574604

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer Programming
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสู ง ภาษาใดภาษาหนึ่ง เน้นภาษาเบสิ ก โดยศึกษาในเรื่ องคาสั่ง
ตัวแปร
ฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ การเขียนโฟลว์ชาร์ ท และฝึ กการเขียนโปรแกรมใน
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การเรี ยงลาดับข้อมูล การหาข้อมูล ฯลฯ การเขียนโปรแกรม
การจัดการ จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นในระบบเดียวกันได้

5574605

การศึกษาโปรแกรมสาเร็จรู ปทัว่ ไป
3(2-2)
Software Package
โครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประเภทต่าง เช่น
ระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวิร์คชีต เวิร์ด โปรเซสเซอร์และโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะ
ด้านการศึกษา

5574701

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง

3(2-2)
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Power Electronics
ศึกษาเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ สเตรนเกจ อุปกรณ์โฟโต้อิเล็กตริ ก การ
ใช้งานทางอุตสาหกรรมของอุปกรณ์แอคตีฟไทรี สเตอร์
เพาเวอร์ทรานซีสเตอร์
บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนาไปใช้เพื่อป้ องกันการทางานผิดพลาดของ
ระบบไฟฟ้ า วงจรรี เลย์ คุณสมบัติและการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์
การขยายในย่านและแบบต่าง ๆ เซอร์ โจและคอนเวอร์ ดเตอร์ แบบต่าง ๆ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574702

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Electronics Engineering
ลักษณะคุณสมบัติของกระแสแรงดันของสิ่ งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การไบแอสวงจรการขยายและการควบคุม วงจรตอบสนองเชิง
ความถี่ วงจรขยายสัญญาณป้ อนกลับ ออป-แอมป์
การประยุกต์ใช้วงจรกรอง
สัญญาณหลายขั้น แหล่งกาเนิดสัญญาณ วงจรเชิงเลขและปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

5574703

การออกแบบวงจรพัลส์ และสวิตชิ่ง
3(2-2)
Pulse and Switching Circuit Design
สัญญลักษณ์แบบต่าง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณต่าง ๆ หลักการ
อิเล็กทรอนิกส์สวิตชิ่ง หลักการเวฟฟอร์ ม เยนเนอร์ เรเตอร์ ทริ กเกอริ่ ง และซิ งโคร
ไนซิ่ ง ศึกษาหลักการและการทางานของวงจรพัลส์แบบต่าง ๆ และการนาไปใช้งาน

5574901

งานค้ นคว้ าพิเศษทางช่ างไฟฟ้าวิทยุและเครื่องทาความเย็น
2(1-2)
Special Project
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาเพื่อวิจยั ค้นคว้าออกแบบทา
หุ่นจาลอง ทาอุปกรณ์ประกอบการสอน โดยการกาหนดโครงการดาเนินการเป็ น
งานสาเร็ จรู ปแล้วรายงานผลงาน อธิบายลาดับขั้นในการทางาน ประมาณการ
วัสดุอุปกรณ์และราคา โดยให้ศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มภายใต้การแนะนา
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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5574902

รหัส

ประดิษฐ์ กรรมไฟฟ้ า
2(1-2)
Electrical Project
ออกแบบและสร้างชิ้นงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิสามารถนาไปใช้งานและพัฒนางานด้านการเรี ยนการสอน พร้อมทั้งเขียน
รายงานลาดับขั้นการออกแบบและการทางานของอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5574903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electrical Technology Project
ศึกษาค้นคว้า งานวิจยั เพื่อสร้างชิ้นงาน ในหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ า
ภายใต้การอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ

5574904

สั มมนาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1(0-3)
Seminar in Industrial Electricity Technology
การบรรยายและอภิปรายเรื่ องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
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หมู่วชิ าอิเล็กทรอนิกส์
(558)
หมู่วชิ าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป
(558-1--)
2. ระบบเสี ยง
(558-2--)
3. ระบบภาพ
(558-3--)
4. ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(558-4--)
5. ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
(558-5--)
6. เครื่ องมือวัด
(558-6--)
7. ระบบคอมพิวเตอร์
(558-7--)
8. การฝึ กงาน
(558-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(558-9--)
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หมู่วชิ าอิเล็กทรอนิกส์ (558)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5581101
5581102
5581103
5581104
5581105
5581106
5581201
5581202
5581301
5581302
5581303
5581501
5581701
5581702
5581703
5581704
5581705
5581706
5582101
5582102
5582103
5582104
5582105
5582106
5582107

ชื่อวิชา
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2
อิเล็กทรอนิกส์ 1
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
ช่างวิทยุ
เครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องรับโทรทัศน์ 1
เทปบันทึกภาพ
เครื่ องรับโทรทัศน์ 2
เครื่ องส่ งวิทยุ
คอมพิวเตอร์ 1
ดิจิตอลเทคโนโลยี 1
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
การจัดและบริ หารงานอิเล็กทรอนิกส์
การบริ หารงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 2
อิเล็กทรอนิกส์ 3
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานกล
งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
1(0-3)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-3)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5582201
5582202
5582203
5582204
5582205
5582301
5582401
5582402
5582403
5582404
5582405
5582406
5582407
5582501
5582502
5582503
5582504
5582505
5582601
5582701
5582702
5582703
5582704
5582705
5582706
5582801
5582802

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่ องเสี ยง 1
เทคโนโลยีเครื่ องเสี ยง 2
ระบบเสี ยง
การบันทึกเสี ยง
การจัดการและบริ การสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
เทคโนโลยีวดี ิโอ 1
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
สายส่ งและสายอากาศ 1
สายส่ งและสายอากาศ 2
การเชื่อมโยงและการสื่ อสารทางสัญญาณ
ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
เครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 1
วงจรพัลส์
วงจรพัลส์และสวิทชิ่ง
คอมพิวเตอร์ 2
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
ดิจิตอลเทคโนโลยี 2
ระบบคอมพิวเตอร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5583101
5583102
5583103
5583104
5583105
5583106
5583301
5583401
5583402
5583406
5583407
5583408
5583501
5583503
5583504
5583505
5583506
5583507
5583508
5583509
5583510
5583511
5583701
5583702
5583703
5583704
5583705

ชื่อวิชา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้ า
หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
เทคโนโลยีวดี ิโอ 2
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมควบคุม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การสื่ อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม
กฎหมายข้อบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร
วิศวกรรมสายอากาศ
หลักการสื่ อสาร
โครงข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
ปฏิบตั ิการระบบโทรคมนาคม
เครื่ องวัดโทรคมนาคม
ปฏิบตั ิการเครื่ องวัดโทรคมนาคม
วิศวกรรมโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้ า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์

น(ท-ป)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5583706
5583707
5583708
5583709
5583710
5583711
5583712
5583713
5583715
5583718
5584101
5584102
5584103
5584104
5584301
5584405
5584502
5584503
5584504
5584505
5584506
5584701
5584702
5584704
5584705
5584706
5584903

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่ องใช้สานักงาน
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิ ก
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป
โปรแกรมภาษาระดับสู งอื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูล
สวิทชิ่งและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก
ปฏิบตั ิการไมโครคอมพิวเตอร์
ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ
อุปกรณ์สถานะของแข็ง
ออปโต-อิเล็กทรอนิกส์
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีโทรทัศน์ 2
เทคโนโลยีไอซี
วิศวกรรมไมโครเวฟ
การสื่ อสารดาวเทียม
การสื่ อสารข้อมูล
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
การสื่ อสารใยแสง
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
ปั ญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5584904
5584905
5584906
5584907

ชื่อวิชา
ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าอิเล็กทรอนิกส์ (558)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5581101

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2)
Electronics Drafting
ศึกษาและฝึ กเขียนสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบลายปริ๊ นท์
การเขียนและอ่านแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วสั ดุอุปกรณ์อาร์ตเวอร์คประ
กอบการเขียนแบบ การเขียนแบบเพื่อทาฟิ ล์มสาหรับซิ ลค์สกรี น การย่อ การขยาย
และการเก็บรักษาแบบ

5581102

งานอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Basic Electronics 1
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับส่ วนประกอบ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัว
ต้านทานคอนเด็นเซอร์ และตัวเหนี่ยวนา หลอดสุ ญญากาศ สารอุปกรณ์ สารกึ่ง
ตัวนา หลักการขยายเสี ยงและเครื่ องรับวิทยุแบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การติดตั้งและการควบคุมระบบเสี ยง

5581103

งานอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น 2
3(2-2)
Basic Electronics 2
ความหมายของวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนาและ
คอนเดนเซอร์ การกระจายอิเล็กตรอน
หลอดสุ ญญากาศ
และหลอดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ความรู ้เกี่ยวกับทรานซี สเตอร์ ไอซี หลักการขยายเสี ยง
หลักการของเครื่ องรับเครื่ องส่ งวิทยุ
วงจรเครื่ องขยายเสี ยงและวิทยุแบบต่าง ๆ
ฝึ กหัดสร้างเครื่ องขยายเสี ยงและเครื่ องรับวิทยุ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สนใจ หัดติดตั้ง
เครื่ องขยายเสี ยงบนเวทีและห้องประชุม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5581104

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2)
Electronics 1
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวนา ตัวต้านทาง ฉนวน สารกึ่งตัวนา โครงสร้าง
สัญลักษณ์คุณสมบัติ การใช้งาน แบบ และชนิดของตัวต้านทาง ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนาคุณสมบัติฟิสิ กส์ ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาไดโอด และทรานซิ สเตอร์
แบบต่าง ๆ การให้ไบแอส และการทางานของทรานซิ สเตอร์ แบบคอมมอนต่าง ๆ
กราฟแสดงคุณลักษณะ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสาคัญต่าง ๆ ที่บอกไว้ในคู่มือของ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และเอฟอีที ศึกษาไอซี แบบต่าง ๆ ทั้งแบบดิจิตอล และ
ลิดเนียร์ไอซี ไอซีออปแอมป์ ถึงชนิดและการประยุกต์ใช้งาน
งานปฏิบตั ิ การต่อวงจร วัดและทดสอบตัวเซมิคอนดักเตอร์ ไดโอด วงจร
เรคติไพเออร์ แบบต่าง ๆ พร้อมฟิ ลเตอร์ โยใช้ออสซิ ลโลสโคป และมัลติมิเตอร์
การต่อวงจร การให้ไปแอสประกอบวงจร วัด อ่านค่า ทดสอบวงจรขยาย
ทรานซิ สเตอร์ เอฟอี ทีไอซี แบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิการกับวงจรออปแอมป์ สร้างวงจร
กาเนิดความถี่ และวงจรเครื่ องขยายสัญญาณ

5581105

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(1-2)
Electronics 1
การให้ไบอัส การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก เฟทวงจรขยาย
สัญญาณหลายภาค วงจรขยายกาลัง วงจรแปลรู ปสัญญาณชนิดแอคตีฟมัลติเว็บเตอร์
บล๊อคกิ้งออสซิ ลเลเตอร์ วงจรกาเนิดสัญญาณไทม์เบส
วิธีการซิ งโครไนเซชัน่
ทรานซีสเตอร์ในงานความถี่สูงวงจรขยายกาลังแบบกว้าง วงจรขยายจูน
อันจูน
วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล วงจรออกแอมป์ และลิเนียร์ไอซี
ความหมายของดิจิตอล ระบบเลขฐานสอง ลอจิกเกท วงจรเข้าและ
ถอดรหัส Digital Multiplexing วงจรบวก-ลบ วงจรเปรี ยบเทียบ วงจรสร้างพัลช์
วงจร Flip-Flop วงจรนับ Shift Register Micro Processor ตลอดจนการนา Digital
Electronic ไปใช้งานด้านต่าง ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5581106

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
1(0-3)
Electronics Laboratory 1
ศึกษาในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรานซี สเตอร์ และสิ่ งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
อื่น ๆ โดยเน้นลักษณะสมบัติของวงจร การใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
และมุ่งพัฒนาทักษะ เทคนิคในการจัดและการใช้เครื่ องมือวัดชนิดต่าง ๆ เช่น
คุณสมบัติของวงจรทรานซีสเตอร์ วงจรขยายทรานซี สเตอร์ พ้นื ฐาน วงจร
เชื่อมต่อหลายภาค วงจรขยายกาลัง วงจรตรรก วงจรออฟแอมป์ วงจรเฟท การ
ทางานของ SCR การทางานของ UJT

5581201

ช่ างวิทยุ
2(1-2)
Radio Technology
การทางานของภาคต่าง ๆ ในเครื่ องรับและเครื่ องส่ งวิทยุ ในระบบเอเอ็ม
และเอฟเอ็ม ทั้งเครื่ องหลอดและทรานซี สเตอร์ หลักในการตรวจซ่อม การ
ปรับแต่ง ฝึ กหัดประกอบและซ่อมแก้วทิ ยุ

5581202

เครื่องรับวิทยุ
3(2-2)
Radio Receiver
ทฤษฎีการกระจายคลื่น ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับส่ ง หลักการรับ และ
ส่ งวิทยุแบบต่าง ๆ วงจรการทางาน การสร้าง การปรับแต่ง ตลอดจนการซ่อม
แก้ไขดัดแปลงเครื่ องรับวิทยุเอเอ็ม เอฟเอ็ม เอฟเอ็มสเตริ โอมัลติเพล็กซ์
และ
วิทยาโทรคมนาคมเบื้องต้น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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5581301

เครื่องรับโทรทัศน์ 1
3(2-2)
Television 1
หลักการส่ ง และรับโทรทัศน์ หลักการของเครื่ องรับขาวดา
หน้าที่การ
ทางานของวงจรในภาคต่าง ๆ เช่น วงจรอาร์ เอฟ จูนเนอร์ วีดิโอไอเอฟ วีดิโอ
แอมปลิไฟเออร์ หลอดภาพ ภาคเสี ยง ภาคสวิฟ ภาคซิ้งค์ เอเอฟซี เอจีซี วงจรไฟ
สู งพิเศษ เครื่ องกาเนิด สัญญาณทดสอบ เครื่ องสวีป และมาร์ คเกอร์ การวัดแรง
เคลื่อน และรู ปสัญญาณ การปรับจูน และการซ่อม

5581302

เทปบันทึกภาพ
3(2-2)
Video Tape
หลักการและทฤษฎีการทางานของเทปบันทึกภาพ การบันทึกภาพระบบ
ต่าง ๆ หน้าที่และการทางานของแต่ละภาค การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ อง และการ
ตรวจซ่อมปฏิบตั ิการ การตรวจสอบสัญญาณในภาคต่าง ๆ วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ อง
และตรวจซ่อม

5581303

เครื่องรับโทรทัศน์ 2
3(2-2)
Television 2
หลักการและระบบการรับส่ งโทรทัศน์ วงจรและการทางานของภาคต่าง ๆ
ของเครื่ องรับโทรทัศน์สี เครื่ องวัดและทดสอบเครื่ องรับโทรทัศน์ การใช้เครื่ อง
กาเนิดภาพสี และการปรับภาพ การวัดและการตรวจสอบรู ปสัญญาณ การซ่อม
และการปรับแต่ง การติดตั้งเสาอากาศ หลักการของเทปบันทึกภาพ กล้องถ่ายภาพ
กล้องโทรทัศน์
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5581501

เครื่องส่ งวิทยุ
3(2-2)
Radio Transmitter
คุณสมบัติการกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ย่านความถี่ในการกระจายเสี ยง
หลักการเครื่ องรับส่ งวิทยุมอคคูเลชัน่ ต่าง ๆ หน้าที่และการทางานของวงจรภาค
ต่าง ๆ ในเครื่ องส่ งวิทยุแบบเอเอ็ม เอฟเอ็ม
เอฟเอ็มสเตอริ โอมัลติเพล็กซ์
ปฏิบตั ิการสร้าง ซ่อม วัด ทดสอบ ปรับแต่ง วงจรในภาคต่าง ๆ ของเครื่ องส่ งวิทยุ
เอเอ็ม และเอฟเอ็ม การติดตั้งสายส่ งสายอากาศ และเสาอากาศ

5581701

คอมพิวเตอร์ 1
2(1-2)
Computer 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ HARDWARE SOFTWARE และ PEOPLEWARE โครงสร้างทาง
HARDWARE เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU หน่วยความจา อุปกรณ์
I/O ได้แก่ คียบ์ อร์ ด จอภาพ เครื่ องอ่านและเขียน จานแม่เหล็กเครื่ องพิมพ์ของ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ข้อมูลและการเตรี ยมข้อมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งานและ
การเขียนผังการดาเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5581702

ดิจิตอลเทคโนโลยี 1
2(1-2)
Digital Technology 1
ศึกษารู ปร่ าง และสัญลักษณ์แบบต่าง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณ
ต่าง ๆ หลักการของอิเล็กทรอนิกส์สวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอร์ ม เยนเนอร์ เรเตอร์
ทริ กเกอริ่ ง และซิ งโครไนซิ่ ง
ศึกษาหลักการและการทางานของวงจรพัลส์แบบ
ต่าง ๆ และการนาไปใช้งาน
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5581703

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2)
Digital Electronics 1
ระบบตัวเลข เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 การบวก ลบ
คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงฐานเลข รหัสต่าง ๆ เช่น รหัสไบนารี เกรย์ BCD
เป็ นต้น ลิจิกเกทพื้นฐาน เช่น INVERTER AND OR
หลักการพีชคณิ ตบบูลลีน ตารางตรรก (Truth table) การออกแบบวงจร
คอมบิเนชัน่ ลอจิก ลอจิกเกท NAND และ NOR การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้
NAND และ NOR เกท โดยทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกทชนิด EXCLUSIVE OR:
EXCLUSIVE NOR ไอซี วงจร เกทแบบต่าง ๆ เช่น TTL RTL DTL CMOS
และการประยุกต์ใช้งาน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจร โยใช้ผนังคาร์โนห์

5581704

คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
2(1-2)
Basic Computer
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ Hard Ware Soft และ People Ware โครงสร้าง Hard Ware เบื่องต้น
ของคอมพิวเตอร์ เช่น C.P.U. หน่วยความจา อุปกรณ์ I/O ได้แก่ คียบ์ อร์ด
จอภาพเครื่ องอ่านและเขียน จานแม่เหล็ก เครื่ องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ข้อมูลและการเตรี ยมข้อมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งานและ
การเขียนผังการดาเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5581705

การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronic Organization Management
วัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดตั้งองค์การ และการบริ หารงาน
หลักการทัว่ ไปในการจัดและการบริ หารงาน
วิธีการบริ หาร การแก้ปัญหาการ
บริ หารงาน วางแผนโรงงานและกระบวนการผลิต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงาน และการนาไปประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
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5581706

การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Research Management in Electronic
การวางพื้นฐานแนวความคิดในการวิเคราะห์และวิจยั อิเล็กทรอนิกส์ โดย
เทคนิค วิธีแผนภูมิแกนต์, ซีพีเอ็ม, เพิท ระเบียบวิธีการวิจยั ในการวางแผนการ
วิเคราะห์และควบคุมงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส์
และการนาไปประยุกต์ใช้ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์

5582101

อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2)
Electronics 2
ความหมาย ระบบตัวเลข ลอจิกเกท วงจรเข้า และถอดโค้ด Digital
Multiplexing วงจรคณิ ตศาสตร์ (บวก, ลบ) วงจรสร้าง Pulse การแสดงผล
Flip-Flop วงจรนับ Shift Register, Microcomputer ตลอดจนการนา Digital
Electronic ไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์เกทแบบต่าง ๆ โดยต่อวงจรวัดระดับสัญญาณ
ทดลองสร้างวงจรเพื่อประโยชน์ในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

5582102

อิเล็กทรอนิกส์ 3
3(2-2)
Electronics 3
หลักการ แผนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แหล่งจ่าย
กระแสคงที่ แหล่งจ่ายแรงดันคงที่ วงจรขยายสัญญาณระดับต่า (Small signal
amplifier) วงจรขยายกาลังแบบต่าง ๆ วงจรขยายสัญญาณแบบดาร์ ลิงตัน วงจร
ขยายดิฟเฟอเรนเชียล วงจรสวิตซ์ วงจรสมิททริ กเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ช
นิดต่าง ๆ
วงจรออสซิ ลเลชัน่ วงจรจูนออสติลเลชัน่ วงจรกลับเฟสและวงจร
เลื่อนความถี่
การไบแอสทรานซีสเตอร์แบบเอฟอีทีและการนาไปใช้งาน โครงสร้างและ
คุณสมบัติของทรานซีสเตอร์แบบยูเจที และพียทู ี และการนาไปใช้ วงจรออสซิล
เลชัน่ วงจรสื่ อสารและการมอดูเลชัน่ แบบต่าง ๆ
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5582103

วิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Electronics Circuit Analysis
กฎเบื้องต้นของการวิเคราะห์วงจร วงจรทรานเซี ยน
การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรู ปคลื่นชนิดต่าง ๆ อิมพิเดนซ์ฟังก์ชนั
และทฤษฎีของเนทเวอร์ ก
พารามิเตอร์ แบบสองส่ วน การวิเคราะห์ไซน์นูซอยดอลในสภาวะคงที่ การพล็อก
ช่วงกว้างของความถี่ กาลังงานของอินพุทของทรานสฟอร์ เมอร์ และการสู ญเสี ยของ
ทางอินเวอร์ ชนั่ การวิเคราะห์รูปคลื่น

5582104

เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
2(1-2)
Printed Circuit Technology
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการทาแผ่นพิมพ์ การออกแบบลายปริ๊ นท์จาก
วงจรเทคนิคการทาซิ ลค์สกรี นบนแผ่นพิมพ์ การกัดปริ๊ นท์ และการเตรี ยมแผ่น
ปริ๊ นท์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

5582105

อิเล็กทรอนิกส์ ในงานกล
2(1-2)
Electronics in Auto Mechanics
วงจรจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ การสร้างและทดลองวงจร
จุดระเบิด วงจรเครื่ องป้ องกันขโมยในรถยนต์ ระบบการทางานของชิ้นส่ วนใน
รถยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ าในรถยนต์
ที่ควบคุมการทางานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบเครื่ องยนต์ดว้ ยเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์

5582106

งานตรวจซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2)
Electronics and Electronic Appliance Repairs
หลักการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว่ ไป
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายใน
บ้านงาน
ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรต่าง ๆ ฝึ กหัดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายใน
บ้านและระบบควบคุมเครื่ องจักรต่าง ๆ
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5582107

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2
1(0-3)
Electronics Laboratory 2
ศึกษาในภาคปฏิบตั ิ เกี่ยวกับวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสู งขึ้น
ตลอดจนการใช้งานในระบบแอนนาลอก และดิจิตอล เช่น แอคตีฟฟิ ลเตอร์
วงจรชมิททริ กเกอร์ แอปปริ จูดโมดิวเลชัน่ แอปปริ จูดดีเทคชัน่
ฟรี เควนซี
โมดิวเลชัน่
ฟลิป-ฟลอป และเคาว์เตอร์
วงจรกาเนิดสัญญาณความถี่วทิ ยุ
การประยุกต์ SCR A/D และ D/A ฯลฯ

5582201

เทคโนโลยีเครื่องเสี ยง 1
3(2-2)
Audio Technology 1
ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาเครื่ องขยายเสี ยงแบบต่าง ๆ การทางาน
ของระบบเสี ยงแบบต่าง ๆ ข้อดี และข้อเสี ยของเครื่ องขยายเสี ยงแต่ละแบบ การ
สร้างแหล่งจ่ายไฟและการสร้างประกอบเครื่ องขยายเสี ยงและการปรับแต่ง เทคนิค
การประกอบ และติดตั้งวงจรเครื่ องขยายเสี ยงระบบลาโพง ตลอดจนการศึกษา
เครื่ องเล่นและบันทึกเสี ยงระบบแมคคานิคของเทป

5582202

เทคโนโลยีเครื่องเสี ยง 2
3(2-2)
Audio Technology 2
ทฤษฎีเสี ยง เช่น การกระจาย การได้ยนิ การจัดอุปกรณ์เกี่ยวกับการ ขยาย
เสี ยง เช่น ไมโครโฟน ลาโพง สหสัญญาณ การลดเสี ยงรบกวน เครื่ อง ขยาย
เสี ยง ฯลฯ การจัดระบบเสี ยง เช่น ระบบเสี ยงสาธารณะ เสี ยงตามสาย ห้อง
ประชุม ห้องบันทึกเสี ยง
ให้มีการคานวณปฏิบตั ิการทดลองเกี่ยวกับเครื่ องขยายเสี ยงและอุปกรณ์
ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับทฤษฎี
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5582203

ระบบเสี ยง
3(2-2)
Audio System
ทฤษฎีคลื่นเสี ยง หน่วยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดและ
วงจรของเครื่ องเสี ยง และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสี ยง ระบบกระจายเสี ยง
สาธารณะระบบเสี ยงในห้องประชุม

5582204

การบันทึกเสี ยง
3(2-2)
Recording
การบันทึกเสี ยงระบบต่าง ๆ หลักการและการทางานของเทปบันทึกเสี ยง
เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง ห้องบันทึกเสี ยง อุปกรณ์ลดเสี ยงรบกวน วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ อง
และการตรวจสอบ
ปฏิบตั ิการวัด และตรวจสอบสัญญาณในภาคต่าง ๆ วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ อง
และตรวจซ่อมเครื่ องบันทึกเสี ยง

5582205

การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
2(1-2)
Studio Service and Management
การจัดเครื่ องมือ
ให้เหมาะสมกับงานการศึกษาและธุ รกิจอุตสาหกรรม
การจาแนกประเภทและวิธีใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยง และโสต
ทัศนูปกรณ์ หลักการเลือกและออกแบบอุปกรณ์โสตอื่น ๆ ความเข้าใจของการใช้
เครื่ องมือโสตทัศนูปกรณ์

5582301

เทคโนโลยีวดี ิโอ 1
3(2-2)
Video Technology 1
ระบบของการส่ งโทรทัศน์ขาว-ดา ศึกษารายละเอียดของบล็อคไดอะแกรม
และส่ วนวงจรสาคัญในเครื่ องรับโทรทัศน์ และศึกษาถึงระบบวงจรโคลสเซอร์ กิตทีวี
กล้องลิมอนอเตอริ่ งและระบบสตูดิโอ โดยจะเน้นถึงคาเซ็ทเทปแบบระบบสี
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5582401

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1
3(2-2)
Industrial Electronics 1
ระบบอนาลอกและวงจรเชิงเส้น วงจร OP-AMP ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจิตอล
และดิจิตอลเป็ นอนาลอก การเปลี่ยน
กระแสเป็ นแรงดัน
การเปลี่ยนแปลงความถี่เป็ นแรงดัน และแรงดันเป็ นความถี่
ดิจิตอลโวลท์มอเตอร์ การเทียบปรับสเกลวัด
ทรานสดิวเซอร์ ในทางอุตสาหกรรม เช่น ตัวตรวจจับแสง อุณหภูมิ
แรงดันความถี่ เป็ นต้น
การขยายกาลัง การออกแบบแหล่งจ่ายกระแสและแหล่งจ่ายแรงดัน
หลักการทางเทคนิคในงานวางแผนแบบ และออกแบบกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่องาน อุตสาหกรรม
จากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ
เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมแสงสว่าง ควบคุมสวิตช์อตั โนมัติ กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ป้ องกันอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

5582402

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 2
3(2-2)
Industrial Electronics 2
ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กบั งานกาลังสู ง
หลักการและ
ลักษณะสมบัติของสิ่ งประดิษฐ์ก่ ึงตัวนาประเภท Thyristor เช่น SCR DIAC
และ TRIAC เป็ นต้น การกระตุน้ SCR และ TRIAC การใช้ SCR ในวงจรเรี ยง
กระแสแบบเฟสเดี่ยวและสามเฟส ทั้งแบบวายและเดลตา
การใช้ Thyristor เป็ น Inventer และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์
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5582403

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 3
3(2-2)
Industrial Electronics 3
วงจรเพาเวอร์ ซพั พลายแบบต่าง ๆ วงจรทริ กเกอริ่ ง
สาหรับเครื่ อง
ไพริ สเตอร์ วงจรควบคุมเฟสและวงจรสวิตช์ การควบคุม การแปลงไฟสาหรับ
ระบบเพาเวอร์ เร็ กคูเรชัน่
ศึกษาการทางานของไทริ สเตอร์ ในระบบไฟตรง เช่น
วงจรสวิตซ์ออฟ วงจรและเทคนิคการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะใช้ควบคุมแสง ความเร็ ว ความดัน อุณหภูมิ และอื่น ๆ

5582404

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 4
2(1-2)
Industrial Electronics 4
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสากรรมประเภทความร้อน แสงสว่าง พลังงาน
ความเร็ ว กระแสไฟฟ้ า แรงเคลื่อนไฟฟ้ า เคมี อุปกรณ์ไฟฟ้ า อุปกรณ์เครื่ องกล
นิวแมติกทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการทางาน เครื่ องมือและเครื่ องจักร
ทางอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมโดยวิธีการฟี ตแบคคอนโทรลที่ใช้อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในภาคปฏิบตั ิ

5582405

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 5
2(1-2)
Industrial Electronics 5
ศึกษาการทางานและคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด และเพาเวอร์ไดโอด
เพาเวอร์ทรานซีสเตอร์ วงจรแปลงไฟฟ้ า วงจรฟิ ลเตอร์ และวงจรเร็ กกูเลเตอร์
ขยายแบบต่าง ๆ และคลาสการทางาน ตลอดจนวงจรฟิ ตแบค ศึกษาการทางาน
ของวงจรออสซีลเลเตอร์และมัลติไวเบรเตอร์ โครงสร้างและการทางานแบบไทริ
สเตอร์ แบบต่าง ๆ
เช่น SCR UJT PUT DIAC TRIAC ฯลฯ ศึกษาการใช้
งานแบบเฟสคอนโทรล ในเรื่ องความเร็ ว แสงสว่าง และอื่น ๆ
ปฏิบตั ิและประลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎี
และเป็ นพิเศษเกี่ยวกับวงจรเพาเวอร์ ไดโอด วงจรทรานซี ลเตอร์ และไทรี สเตอร์
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5582406

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
3(2-2)
Automatic Control Systems 1
ความหมายของการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมหลัก การลูปปิ ดวงจร
และเปิ ดวงจรระบบควบคุมลูปปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
ควบคุม อุปกรณ์ในการวัดและตรวจจับ
และพลังงานที่ใช้ไปเทนซิโอมิเตอร์ท
รานส์คิวเซอร์ ทัคโคมิเตอร์และทัคโคเจเนอร์เรเตอร์โฟธนเซล
และเซสอื่น ๆ
อุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน วงจรลูปปิ ดวงจรขยายด้วยหลอดก๊าซรานซิ สเตอร์ ไทรา
ตอนและเอสซีอาร์
หลอดเรคติไฟเจอร์บรรจุปรอทควบคุมด้วยกริ ด
วงจรขยายแม่เหล็ก นิวแมติก และไฮดรอลิกส์ วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ าและ
มอเตอร์ แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ และส่ งพลังงานควบคุม
(Remote Control) ห้องศูนย์กลางการควบคุมเปรี ยบเทียบไฮดรอลิกส์ นิวแมติก และ
ระบบไฟฟ้ า การส่ งพลังงานควบคุมด้วยนิวแมติก วิธีไฟฟ้ าและการส่ งด้วยระบบ
อื่น ๆ

5582407

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
3(2-2)
Automatic Control Systems 2
ตาแหน่งระบบควบคุมการทางาน เทอร์ โมแมคานิคแบบง่าย ๆ ขั้นตอน
การทางานของอินพุทการป้ อนกลับสาหรับแคมพ์และวิธีทดสอบ
ระบบควบคุมความเร็ ว การควบคุมด้วยวิธีการง่าย ๆ ควบคุมเวอดเลีย
วนาร์ด การใช้การป้ อนกลับ การควบคุมแน่นอนในการควบคุม วิธีการเปลี่ยน
กาลัง กรรมวิธีควบคุมงานและส่ วนควบคุม ผลตอบสนองเกี่ยวกับความจุและความ
ต้านทาน
ตัวควบคุมระบบนิวแมติก ตัวควบคุมระบบไฟฟ้ า ตัวแปลงจากระบบ
ไฟฟ้ าไปหานิวแมติก ตัวควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์ อัตราขยายตัวควบคุม ความถี่
ตอบสนองของตัวควบคุมและกรรมวิธี ระบบควบคุมที่ยงุ่ ยาก เทคนิคดิจิตอลและ
คอมพิวเตอร์
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อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่ องจักและกาลังที่ตอ้ งการ การทางานของ ไฮดรอลิกส์
เครื่ องระบบอัตโนมัติร่วมกับการตั้งตาแหน่ง เครื่ องควบคุมเครื่ อง มือกลให้ทางาน
ตามแบบระบบ วัดตาแหน่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
5582501

สายส่ งและสายอากาศ 1
2(1-2)
Transmission and Antenna 1
หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ รู ปแบบการกระจายคลื่นจากสายอากาศ
ชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสายอากาศแบบต่าง ๆ เน้นหนักในเรื่ องของ
การส่ งคลื่นด้วยสายส่ งแบบต่าง ๆ และสายอากาศชนิดต่าง ๆ
ศึกษาเกี่ยวกับ
สายอากาศของเครื่ องรับวิทยุ ทีวี และอุปกรณ์ในการตั้งสายอากาศ เทคนิคและ
กรรมวิธีต่าง ๆ ในการติดตั้งสายอากาศ และตั้งเสาของสายอากาศ

5582502

สายส่ งและสายอากาศ 2
3(2-2)
Transmission and Antenna 2
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และการกระจายคลื่น การผสมคลื่นแบบต่าง ๆ หลักการ
ของสายส่ งชนิดลักษณะและคุณลักษณะของสายส่ งมาตรฐาน
การใช้งานของ
สายอากาศชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติของการใช้งาน และวิธีทดสอบ
ปฏิบตั ิการติดตั้งสายอากาศและเสาอากาศ
การใช้เครื่ องมือวัดทดสอบ
ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุ งระบบสายอากาศ

5582503

การเชื่อมโยงและการสื่ อสารทางสั ญญาณ
3(2-2)
Interface System and Signal Communication
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพอริ เฟอรัส เช่น คียบ์ อร์ ด LEDTTY เครื่ องอ่านเทป
กระดาษสเต็ปมอเตอร์ ซี อาร์ ที เทปคาสเซท ฟลอปบี้ดิสค์
วงจรเปลี่ยน D/A และ A/D ทฤษฎี Sampling การเปลี่ยนแบบ Successive
approximation แบบ Integration และแบบ direct comparison
ระบบบัสมาตรฐาน เช่น S-100, 6800, IEEE-488, RS-232, RS-422
การตรวจสอบหาจุดบกพร่ องในวงจร
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5582504

ระบบโทรคมนาคม
2(1-2)
Communication System
ระบบโทรศัพท์ สายเคเบิล ตูส้ าขาอัตโนมัติ การนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
และไมโครคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานโทรศัพท์ รวมถึงการซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ระบบโทรเลข รหัส การส่ งโทรเลขแบบต่าง ๆ วิธีการส่ ง ข่ายการสื่ อสาร
ลักษณะของสัญญาณ ระบบส่ ง ระบบการส่ งข่าวสาร
ระบบโทรพิมพ์ หลักการเบื้องต้นของโทรพิมพ์ ชนิดของชุมสาย การจัด
ข่าย การสื่ อสาร การแปล-ถอดรหัส ลักษณะของสัญญาณ การใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุมในงานชุมสาย โทรพิมพ์

5582505

ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
3(2-2)
Telecommunication
การสื่ อสารแบบต่าง ๆ การจัดระบบสื่ อสารในประเทศไทย หลักการ
ทางานของโทรเลข โทรศัพท์ โทรพิมพ์ Telex, Radar และอุปกรณ์ที่สาคัญ
ปฏิบตั ิการเดินสาย และติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของเครื่ องรับโทรศัพท์ ติดตั้ง และซ่อมระบบอินเตอร์ คอม

5582601

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2)
Electronic Measurement 1
การวัด หน่วยของการวัด ความเที่ยงตรง
และความแม่นยาในการวัด
การเก็บข้อมูลในการวัด ค่าเฉลี่ย
D’Arsonval Galvanometer โวลท์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติ
มิเตอร์ และการออกแบบ Electrodynamic Electronic Phase Meter วงจรบริ ดจ์
แบบต่าง ๆ และการวัดอิมพิแดนซ์ดว้ ยวงจรบริ ดจ์
หลักการของเครื่ องมือวัดความถี่แบบต่าง ๆ การวัดความถี่ดว้ ยวงจร
Resonant ออสซิลโลสโคป ดิพมิเตอร์
ออสซิ ลโลสโคป การใช้ออสซิ ลโลสโคปวัดขนาดของสัญญาณรู ปต่าง ๆ
การวัดความถี่ การวัดมุมเฟส
การใช้ Transducer ในการวัดค่าต่าง ๆ และเครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
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5582701

วงจรพัลส์
3(2-2)
Pulse Circuits
ศึกษารู ปร่ างของสัญญาณแบบต่าง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณ
เช่น วงจรดิฟเฟอเรนซิ เอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมป์ เปอร์ หลักการ
ของอิเล็กทรอนิกส์สวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอร์ ม เยเนอร์ เรเตอร์ แบบต่าง ๆ วงจรสวีป
เยเนอร์เรเตอร์ การทริ กและการซิงโครไนซ์ หลักการและการทางานของวงจรพัลส์
แบบต่าง ๆ การนาไปใช้งาน รวมทั้งเครื่ องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิการวงจรแปลงรู ปสัญญาณ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ แบบต่าง ๆ วงจร
สวีปเยเนอร์ เรเตอร์
วิธีการทริ กและซิ ลโครไนซ์ประกอบวงจร วัดค่าต่าง ๆ
บันทึก สรุ ปรายงาน
ตลอดจนคานวณสร้างวงจรเบื้องต้นเพื่อการทดลอง
เครื่ องวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง

5582702

วงจรพัลส์ และสวิทชิ่ง
3(2-2)
Pulse Circuits and Switching
ศึกษารู ปร่ างของสัญญาณแบบต่าง ๆ
ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณ
เช่น วงจรดิฟเฟอเรนซิ เอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมป์ เปอร์ หลักการ
ของอิเล็กทรอนิกส์สวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอร์ ม เยเนอร์ เรเตอร์ มัลติไวเบรเตอร์
แบบต่าง ๆ วงจรสวีปเยเนอร์ เรเตอร์ การทริ กและการซิ งโครไนซ์ หลักการและ
การทางานของวงจรพัลส์แบบต่าง ๆ การนาไปใช้

5582703

คอมพิวเตอร์ 2
3(2-2)
Computer 2
ศึกษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้กนั
แพร่ หลายโดยละเอียด อย่างน้อยหนึ่งระบบ และให้สามารถซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ในระบบนั้นได้เป็ นอย่างดี
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5582704

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2)
Digital Electronics 2
คุณสมบัติของไอซีดิจิตอล เทคนิคการเชื่อมโยง สัญญาณไอซี วงจร
คอมบิเนชัน่ และตัวอย่างการประยุกต์หน่วยความจา โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
แอสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์
แอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
(Monostable
Multivibrator Astable Multivibrator) อุปกรณ์โปรแกรมและการประยุกต์ใน
ระบบดิจิตอล
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลาดับ (Sequential Circuit) การ
ทดลองการทางานของไอซี ที่สอดคล้องกับทฤษฎี สร้างโครงงานทางดิจิตอลอย่าง
ง่าย 1-2 โครงงาน โดยทาอุปกรณ์ที่ได้ศึกษาจากทฤษฎีมาประยุกต์ทดสอบการ
ทางาน

5582705

ดิจิตอลเทคโนโลยี 2
3(2-2)
Digital Technology 2
ไบสเตเบิล โมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ และการใช้ลอจิกเกททาสเตอร์
สเลฟลิปฟลอป อาร์ เอส และ เจ เค ดาต้าแลทซ์ เอชทริ กเกอริ่ ง ไดอารี่ เค้าน์เตอร์
ซิงโครนัสและเอสซิงโครนัส บี ซี ดี เค้าน์เตอร์ วงจรชีพรี จีสเตอร์ และ
พาราแรลเอ็นทรี การเลื่อนข้อมูลซ้ายและขวา ริ งเค้าน์เตอร์ รหัสและดีเพลย์ บี ซี ดี
เดซีมอลไชนารี เอทูดี และดีทูเอคคอนเวทเตอร์ ดิจิโวลท์มิเตอร์ ดาต้าบีเล็กเตอร์
การจัดงานและระบบในตัวคอมพิวเตอร์ วงจรอลิทเมตริ ก ระบบอินพุท-เอ้าท์พุท
ระบบความจาควบคุม
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5582706

ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer System
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5582404 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 4
ศึกษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้กนั แพร่
หลาย โดยละเอียด อย่างน้อยหนึ่งระบบ และให้สามารถซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ระบบนั้นได้เป็ นอย่างดี
ศึกษาโปรแกรมจัดการที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายอย่างน้อย
หนึ่งระบบ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีที่ใช้ในโปรแกรมจัดการนั้น
ได้เป็ นอย่างดี และสามารถใช้ Utility Program ในการตรวจสอบข้อบกพร่ องทั้ง
Hardware และ Software

5582801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Electronics 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ

5582802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(250)
Field Experience in Electronics 1
ฝึ กงานภายในหรื อภายนอกสถานศึกษาในแหล่งวิทยาการ สถาน
ประกอบการของทางราชการหรื อเอกชน หรื อทาโครงการพิเศษ ซึ่ งคิดเทียบชัว่ โมง
ทางานได้ไม่นอ้ ยกว่าการฝึ กงาน
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5583101

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Electronics Circuit Design
การออกแบบวงจรรวมชนิดโรลิทิคแบบต่าง ๆ เป็ นวงจรขยายดิฟเฟอร์ เรน
เชียล จากความถี่ต่า ความถี่สูง การออกแบบวงจรที่มีสัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิเป็ น
ศูนย์วงจรเลื่อนระดับแรงดัน วงจรแรงดันอ้างอิง วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยาย
ช่วงความถี่กว้าง การออกแบบวงจรโดยใช้ออปแอมป์ วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน
วงจรคูณ วงจรกาเนิดความถี่ เฟสลอกลูปและการใช้งาน การเปลี่ยนสัญญาณ
อนาลอกเป็ นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็ นอนาลอก วงจรดิจิตอลที่ใช้
ทีทีแอล ซีมอสและไอไอแอล วงจรแอลเอสไอ และวงจรวีแอลเอสไอ

5583102

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronics Engineering Mathematics
ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งการประยุกต์ ความมีอยูแ่ ละความเป็ นหนึ่งของผลเฉลย สมการเชิงเส้น
ทุกอันดับ ทั้งวิธีใช้สมการช่วย และวิธีใช้ตวั ดาเนินการและการประยุกต์ ผลเฉลยใน
รู ปของอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชนั เชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน วิธีเชิง
ตัวเลขในการแก้สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุกรมฟูเรี ยร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แปลงฟูเรี ยร์ และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริ กซ์ การหาคาตอบของ
สมการคลื่น สมการของการนาความร้อนและการแพร่ การประยุกต์ทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

5583103

การวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronics Circuit Analysis
วิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายป้ อนกลับออสซิลเลเตอร์
วงจรขยายกาลัง วงจรปรับแรงดันคงที่ การวิเคราะห์ในขอบข่ายของความถี่และ
ขอบข่ายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ ออกแบบ และชดเชยระบบควบคุม การแทน
สเตกสเตสในระบบควบคุม
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5583104

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0)
Electromagnetics Field
ประจุและสสาร สนามไฟฟ้ า ประจุเดี่ยวกับไดโพลในสนามไฟฟ้ า กฎของ
เกาส์ ศักย์ไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้ า ไดอิเล็กตริ ก กระแสกับความต้านทาน แรงขับ
เคลื่อน คลื่นไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนา
คุณสมบัติการเป็ นแม่เหล็กของสสาร การแกว่งทางแม่เหล็กไฟฟ้ า สมการของ
แมกซ์เวลล์ การนาคลื่นการแพร่ คลื่น เวกเตอร์ ของพอยติง

5583105

ทฤษฎีโครงข่ ายไฟฟ้า
3(3-0)
Network Theory
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้ า การวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงข่ายไฟฟ้ า วงจร
รี โซแนนซ์โครงข่ายไฟฟ้ าแบบฟอสเตอร์ และแบบดาวเออร์ โครงข่ายไฟฟ้ าแบบ
บริ ดจ์ วงจรกรองความถี่คลื่น อิพีแดนซ์แมทชิง

5583106

หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้ า
3(2-2)
Principle of Electrical Machine
หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้ า เฟสเซอร์ไดอะแกรมและวงจรสมดุลของ
หม้อแปลง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้ าในระบบสามเฟส ออโตทรานสฟอร์ มเมอร์
หลักการของเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง การกาเนิดแรงเคลื่อน อิเล็กโทรแมกเนติก
ทอร์ ค คุณสมบัติของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและมอเตอร์ แบบต่าง ๆ หลักการของเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ า
การทางานของ
ซิงโครนัสมอเตอร์ หลักการทางานของมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนาแบบ 1 เฟส และ 3
เฟส
คุณสมบัติของมอเตอร์ ชนิดเหนี่ยวนาแบบต่าง ๆ วิธีการเริ่ มเดินและการ
นาไปใช้
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5583301

เทคโนโลยีวดี ิโอ 2
3(2-2)
Vedio Technology 2
ระบบการรับส่ งโทรทัศน์ในระบบ CCIR, N.T.S.C, SECAM หลักการ
บันทึกสัญญาณเสี ยง สัญญาณภาพ สัญญาณสี ในระบบต่าง ๆ ศึกษาการบันทึก
ภาพในระบบ V.S.H. การแก้ไขสัญญาณรบกวน ระบบการทางานทางกล การ
ควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ในเครื่ องบันทึกภาพ
พัฒนาการของหัว
บันทึกภาพ
และการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ มาควบคุมระบบต่าง ๆ ใน
เครื่ องเล่น
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่ องเล่น และการปรับแต่งภาพต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ Trouble Shooting ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

5583401

เพาเวอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Power Electronics
คุณสมบัติของสวิทชิงไดโอด ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ วิเคราะห์วงจรไดโอด
ด้วยรี แอคตีฟโหลด วิเคราะห์วงจรที่ใช้เป็ นดีซี การเปลี่ยนดีซีเป็ นเอซี การเปลี่ยน
เอซีเป็ น ดีซี การทางานของเอสซี อาร์ ไทรแอค
การนาไปใช้งานตัวอย่าง
วงจรไฟฟ้ ากาลังสู งที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์

5583402

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electronics Technology
หลักการทางานและวิธีการวิเคราะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งแบบอะ
นาล็อก และดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กาลัง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่ องขยายเชิงเส้น
เครื่ องมือวัด
ทรานสดิวเซอร์ และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม
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5583406

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electronics
อุปกรณ์โซลิตสเตทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
ตรวจจับแสง วงจรหน่วยเวลาและการใช้งาน วงจรเรคติไฟเออร์ หลายเฟสชนิด
โวลิดสเตท วงจรควบคุมแรงดัน
การประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมของไทริ
สเตอร์แมกเนติก แอมปลิไฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิจิตอล การควบคุมแบบลาดับ
การควบคุมเชิงตัวเลข

5583407

วิศวกรรมควบคุม
3(3-0)
Control Engineering
ทฤษฎีการป้ อนกลับทัว่ ไป ทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั่
เซอร์ โวแมคแคนิซึม
วิเคราะห์และสร้างระบบควบคุมเชิงเส้นโดยใช้เฮอร์ -วิทซ์-รู ท ไนควิสท์ โบด และ
รู ท-โลคัส เทคนิคเฟสเพลน และอธิ บายฟังก์ชนั่ ทางเทคนิคสาหรับการควบคุม
ระบบไม่เป็ นเส้นตรง แนะนาระบบควบคุมที่ทนั สมัย

5583408

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2)
Automatic Control Systems
การควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม การลูปปิ ดวงจรและเปิ ดวงจร
ระบบควบคุมลูปปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุม
อุปกรณ์ในการ วัดและตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็ ว การวัดกาลัง
อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ ชนิดต่าง ๆ การวัดอุณหภูมิ และเครื่ องวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์ วิธีการควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
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5583501

การสื่ อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ทางอุตสาหกรรม
2(1-2)
Electronics for Communication and Industrial Application
หลักการทางานของโทรเลข ทรศัพท์ เครื่ องติดต่อภายใน วิทยุรับส่ งเทป
เรดาร์ บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนาใหม่ I.C.,
Digital สารกึ่งตัวนาชนิดต่าง ๆ ที่นามาใช้ในวงการอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
และเครื่ องวัดต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม ฝึ กต่อโทรศัพท์ เครื่ องติดต่อภายใน วิทยุ
รับส่ ง การควบคุมด้วยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์

5583503

กฎหมายข้ อบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0)
Rules and Regulations in Radio and Electronics
กฎหมายวิทยุสากล และมาตรฐานเครื่ องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ
กฎหมายและพระราชบัญญัติวทิ ยุแห่งประเทศไทย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยุ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาต การใช้
ความถี่วทิ ยุ และวิทยุสมัครเล่น

5583504

เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร
3(3-0)
Communication Technology
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารทางคลื่นวิทยุ หลักการรับและส่ งสัญญาณของ
ระบบโทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร เรดาร์และไมโครเวฟ ศึกษาการทางานของวงจร
สร้างความถี่ การส่ งและการรับสัญญาณของระบบต่าง ๆ

5583505

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0)
Antenna Engineering
หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร์ การ
ออกแบบสายอากาศ และการวัดคุณสมบัติของสายอากาศ กระจายคลื่นวิทยุ การ
กระจายคลื่นวิทยุตามผิวพื้นดินในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ เช่น ชั้นโทรโปสเฟี ยร์ ชั้น
แอทโมสเฟี ยร์ และชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ เป็ นต้น
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5583506

หลักการสื่ อสาร
3(3-0)
Principle of Communication
วิวฒั นาการของการสื่ อสารความหมายของข้อมูล คลื่นรบกวน และคลื่น
แทรกแซง หลักการมอดูเลชันและการส่ งแบบต่าง ๆ วงจรและหลักการทางานของ
เครื่ องรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน์ฟรี เควนซ์และเฟสมอดูเลชัน การลดเสี ยง
รบกวนพัลส์มอดูเลชัน
ระบบรหัสการแพร่ กระจายคลื่นวิทยุผา่ นบรรยากาศ
ระบบสื่ อสารผ่านดาวเทียม การสื่ อสารด้วยแสงระบบการสื่ อสารต่าง ๆ เช่น
โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ฯลฯ

5583507

โครงข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(3-0)
Communication Networks and Transmission Lines
ทฤษฎีเกี่ยวกับสายส่ ง การใช้สมการทัว่ ไปของสายส่ ง คลื่น กระแส
แรงดันในสาย การสะท้อนกลับ ค่าเอสดับบลิวอาร์ สมิทชาร์ ท อิมพิแดนซ์
แมซิงอิมเมจ และอินเตอร์เรทีฟพารามิเตอร์ วงจรกรองความถี่ อิควอไลเซอร์ และ
วงจรลดทอนสัญญาณ

5583508

ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
1(0-3)
Communication Laboratory
การปฏิบตั ิการวงจรการมอดูเลทและวงจรการดีมอดูเลท วงจรเข้ารหัส
สัญญาณทางการสื่ อสาร พร้อมกับวงจรการรวมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
สื่ อสารแบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ฯลฯ

5583509

เครื่องวัดโทรคมนาคม
3(3-0)
Communication Measurement
ทบทวนหน่วยวัดระดับต่าง ๆ วิธีการคานวณหาค่าความผิดพลาดจากการวัด
และการประมาณการ โครงสร้างพื้นฐานของแอมมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ โดยเน้นใน
เรื่ องของการแปลงสัญญาณ สาหรับเครื่ องวัดไฟฟ้ าสื่ อสาร
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5583510

ปฏิบัติการเครื่องวัดโทรคมนาคม
1(0-3)
Communication Measurement Laboratory
ภาคปฏิบตั ิการหาค่าความผิดพลาดจากการวัดและการประมาณการ
โครงสร้างพื้นฐานของแอมมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ โดยเน้นในเรื่ องของการ
แปลงสัญญาณ สาหรับเครื่ องวัดไฟฟ้ าสื่ อสาร

5583511

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0)
Telephone Engineering
แนะนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เทคนิคการให้สัญญาณและสวิทชิ่ง ทฤษฎี
ทราฟ-ฟิ ก ข่ายวงจรโทรศัพท์ ระบบสวิทชิ่งแบบกล ไฟฟ้ า ระบบสวิทชิ่งซึ่ ง
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบตูโ้ ทรศัพท์สาขาเทเลค แนะนาเกี่ยวกับการสื่ อสาร
โดยใช้แสง

5583701

คอมพิวเตอร์ ในงานไฟฟ้า
2(1-2)
Computer Application
ประวัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้ววิ ฒั นาการจนถึงปัจจุบนั
โครงสร้าง
และหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ หน่วยต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
เก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยป้ อนข้อมูล การแสดงผลจากการเก็บข้อมูล ภาษาที่ใช้
คาสัง่ และหลักการเขียนโปรแกรม การนาเอาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น

5583702

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2)
Computer Programming 1
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสู งภาษาใดภาษาหนึ่ง เน้นภาษาเบสิ ก
โดยศึกษาในเรื่ องคาสัง่
ตัวแปร ฟังก์ชนั ต่าง ๆ การเขียนโฟว์ชาร์ ท และฝึ กการเขียนโปรแกรมในปั ญหา
ต่าง ๆ เช่น การเรี ยงลาดับข้อมูล การหาข้อมูล ฯลฯ การเขียนโปรแกรมการ
จัดการ จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรทางอุตสาหกรรม และ
สามารถส่ งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นในระบบเดียวกันได้
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5583703

ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
3(2-2)
Microprocessor 1
ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่วยความจา ขนาดของคาใน
หน่วยความจา
แอดเดรสของหน่วยความจา การแปล content ของคาใน
หน่วยความจา การแปลรหัสข้อมูลฐาน 2 รหัสตัวอักขระ รหัสคาสั่งรี จิสเตอร์
ของซี พียู การใช้งาน รี จิสเตอร์ ของซี พียู หน่วยกระทา คณิ ตศาสตร์ และลอจิก
หน่วยควบคุม แฟลคสถานะ การเอ็กซี คิ้วคาสั่ง ตารางเวลาของคาสั่ง ROM และ
RAM การส่ งข้อมูลภายในระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ INPUT/OUTPUT การ
โปรแกรม INPUT/OUTPUT การอินเตอร์รัพท์ INPUT/OUTPUT การตอบสนอง
การอินเตอร์รัพระบบ DMA ระบบบัส การส่ งข้อมูลแบบอนุกรม
พื้นฐาน
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
การอ้างแอดเดรสของหน่วยความจาแบบอิมพลาย
แบบไดเรค แบสแตค การอ้างแอดเดรสแบบอินไดเรค การอ้างแอดเดรสแบบ
อินเตอร์ ชุดคาสัง่ ของซี พียู

5583704

ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
3(2-2)
Microprocessor 2
โครงสร้างทาง Hardware ของซีพียู สถาปัตยกรรมของระบบโครงสร้าง
ภายในของซี พียู รู ปแบบ คาสั่ง การเอ็กซี คิ้วคาสั่งของซี พียู การเขียนโปรแกรม
การคานวณ การคูณเลขรหัส BCD การหารเลขฐาน 2 ชุดคาสั่งของซี พียู
การอ้างแอดเดรสของ ระบบ INPUT/OUTPUT การส่ งคาแบบขนานและอนุกรม
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5583705

เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2)
Microprocessor Technology
โครงสร้างของตัวไมโครโปรเซสเซอร์
และชนิดต่าง
ๆ
ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ศึกษาซีพียู บัส รี จีสเตอร์ และสนองความจา ไซเกิ้ลและ
คิวตี้ ศึกษาวิธีการเขียนโฟลว์ชาร์ ท และโปรแกรมสาหรับไมโครคอมพิวเตอร์
และการใช้งาน เทคนิคการ อินเตอร์เฟส และอุปกรณ์การเฟอริ รัลไดร์ฟ

5583706

เทคโนโลยีเครื่องใช้ สานักงาน
3(2-2)
Office Machines Technology
ทฤษฎีการทางานของเครื่ องคานวณของเครื่ องคานวณ เครื่ องถ่ายเอกสาร
แบบต่าง ๆ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ บล็อกไดอะแกรมการทางาน
การบารุ งรักษา และการแก้ไขเมื่อเกิดขัดข้อง

5583707

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิ ก
3(2-2)
Basic Programming
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเบสิ ก คาสั่งในภาคปฏิบตั ิการทันทีทนั ใด
การเขียนโปรแกรม การอ่านและการแสดงผลข้อมูล
การบันทึกและอ่านข้อมูล
จากแฟ้ มข้อมูล การกาหนดเงื่อนไข วงรอบ การเรี ยงลาดับ การค้นหา การลบ การ
แก้ไขข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน

5583708

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3(2-2)
Pascal Programming
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาปาสคาล
การเขียนโปรแกรมคาสั่ง
อินพุทเอ้าท์พุท ลูปโปรซี เยอร์ ตัวแปร ฟังก์ชนั่ ดิซิชนั่ เมคกิ้ง อะเรย์มิติเดียวและ
หลายมิติ ตัวแปรบูลลีน ตัวแปรแรคคอร์ ด การสร้างแฟ้ มข้อมูลแบบต่าง ๆ และ
เทคนิคการออกแบบรายงาน
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5583709

การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2)
C Programming
หลักการและโครงสร้างของภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้
ควบคุมถึงฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ตัวแปร โครงสร้างการควบคุมอะเรย์และพอยน์เตอร์

5583710

การเขียนโปรแกรมสาเร็จรู ปทัว่ ไป
3(2-2)
Software Package
โครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์

5583711

โปรแกรมภาษาระดับสู งอืน่ ๆ
3(2-2)
Other High-Level Language Programming
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะคาสั่ง และการเขียนโปรแกรมคาสั่งภาษา
ระดับสู งอื่น ๆ

5583712

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2)
Computer Programming 2
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์กบั ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษาระดับสู ง เช่น Visual basic, Visual C หรื อภาษาอื่น ๆ

5583713

คอมพิวเตอร์ และโครงสร้ างข้ อมูล
3(3-0)
Introduction to Computer and Data Processing
คอมพิวเตอร์ ในงานไฟฟ้ า โครงสร้าง ภาษา และการประมวลผลคาสั่ง
การอ้างแอดเดรส การแทนโครงสร้างข้อมูล ภาษาแอสแซมบลี โครงสร้างข้อมูล
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5583715

สวิทชิ่งและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก
3(3-0)
Switching Theory and Digital Logic Design
พีชคณิ ตสวิทชิ่ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรเกท พีชคณิ ตบูลลีน
การลดทอนวงจรคอมบิเนชัน่ ให้นอ้ ยที่สุด
การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจร
ซีเควนเชียล

5583718

ปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์
1(0-3)
Micro Computer Laboratory
ศึกษาปฏิบตั ิการด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ รหัสคาสัง่ ของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาแอสแซมบลี วิธีอา้ งถึง
ตาแหน่ง หน่วยความจาอินพุท-เอ้าท์พุท อินเทอร์เฟส โปรแกรมควบคุมระบบ
โปรแกรมภาษา แอสแซมบลี ภาษาระดับสู ง เช่น การรับส่ งข้อมูล การบวกและ
ลบเลขฐานสอง คาสั่งย่อยและโปรแกรมวงจรปิ ด
สะแตกและโปรแกรมย่อย
การเวียนข้อมูลและการคูณเลขฐาน 2 ระบบ Input/Output การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษามาโครแอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสู ง ฯลฯ

5584101

ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0)
Feedback Control System
ระบบควบคุมเชิงเส้น วงจรควบคุมอัตโนมัติแบบเปิ ดและแบบปิ ด สมการ
พื้นฐานของระบบทรานส์เฟอร์ ฟังก์ชนั ซิ กแนลไดอะแกรมและซี โรพล๊อต วิธีการ
รู ทโลคัสโบตไดอะแกรม นิโครชาร์ท เสถียรภาพของระบบเฟสมาร์จิน เกนมาร์จิน
วิธีการชดเชยแบบเฟสนาและเฟสตาม การวิเคราะห์การทางานของทั้งระบบในย่าน
ทรานเชียน และย่านสภาวะอยูต่ วั
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5584102

อุปกรณ์ สถานะของแข็ง
3(2-2)
Solid State Devices
ทบทวนฟิ สิ กส์ของสารกึ่งตัวนา
อุปกรณ์ทางด้านสวิทช์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับรอยต่อพีเอ็นต่าง ๆ
สิ่ งประดิษฐ์เลเซอร์ และเฟเซอร์ อิเล็กทรอ-ออปติกเอฟเฟค อคูสโค-ออปติกเอฟเฟค ไฟเบอร์ออปติก อินทิเกรต-ออปติก แมก
เนติกบับเบิลและสิ่ ง
ประดิษฐ์ชาร์จคัปเปิ ล

5584103

ออปโต-อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Opto - Electronics
หน่วยที่ใช้ในการวัดแสง ออปติคอลไฟเบอร์ เวฟไกด์ แหล่งกาเนิดแสง
และอุปกรณ์รับแสงแบบสารกึ่งตัวนา ผลึกเหลว วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส่ง
และรับแสง ระบบสื่ อสารแบบออปติก วงจรรวมออปติก

5584104

สั ญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Noise in Electronics System
สัญญาณรบกวน การป้ องกันการรบกวนในตัวนา ผลที่แสดงเป็ นตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนาของตัวนาไฟฟ้ า ผลของสนามแม่เหล็ก ตัวประกอบการ
ป้ องกันสัญญาณรบกวน การป้ องกันสัญญาณรบกวนแบบไขว้สายและแบบอื่น ๆ
การกราวด์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์
การป้ องกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ การแยกวงจรโดยใช้ทรานสฟอร์มเมอร์ การเชื่อมโยงโดยใช้อุปกรณ์
ทางออปโต การป้ องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ชนิดของเคเบิลและตัวเชื่อม
การสมดุล การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ประเภทแพสซี ส การป้ องกันการสึ กกร่ อนของ
หน้าสัมผัส การออกแบบวงจรแผ่นพิมพ์
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5584301

เทคโนโลยีโทรทัศน์ 2
3(2-2)
Television Technology 2
หลักการทางานของเครื่ องรับโทรทัศน์ พัฒนาการของเครื่ องรับที่เกี่ยวกับ
การรับสัญญาณ การมอดและดีมอด สัญญาณสี การสแกนนิ่ง การทางานของ
ระบบไฟแบบสวิทชิ่ง การควบคุมระบบการทางานโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์
หลักการวิเคราะห์อาการเสี ยของภาคต่าง ๆ และการปรับแต่งวงจร
ฝึ กปฏิบตั ิ
การใช้ Trouble Shooting ในการแก้ปัญหา

5584405

เทคโนโลยีไอซี
3(2-2)
Integrated Circuit Technology
การปลูกผลึก การเตรี ยมแว่นผลึก กระบวนการเอพิแทกเชียล ฮอซิ เดชัน
การแพร่ ซึม การฝังไอออนซีวดี ี การระเหยโลหะในสุ ญญากาศและการสปัตเตอร์
ลิโทกราฟี การปรับปรุ งแต่งผิว การประกอบการแพคเกจ/อุปกรณ์และส่ วน
ประกอบของไอซี เช่น ตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ ไดโอด เป็ นต้น ไอซี มอส และ
ไอซีไอโพลาร์ ทรานซิสเตอร์

5584502

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
Microwave Engineering
ทฤษฎีไมโครเวฟ เวฟไกด์และแควิต้ ี ผลที่เกิดจากสเป ชาร์ จไคลสตรอน
การเปรี ยบเทียบระหว่างสายส่ งกับท่อไมโครเวฟ การสั่นของพลาสมาพาราเมตริ ก
แอมปลิไฟเออร์ การกาเนิดและการขยายคลื่นไมโครเวฟที่เกิดในรอยต่อในเนื้อ
ของสาร กึ่งตัวนาระบบไมโครเวฟ การเลือกเส้นทางไมโครเวฟ สถานีทวน
สัญญาณ การคานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม
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5584503

การสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0)
Satellite Communications
ศึกษาระบบการสื่ อสารดาวเทียมเบื้องต้น ศึกษาเรื่ องวงโคจรของดาวเทียม
โครงสร้างของยานอวกาศ ศึกษาเรื่ องการออกแบบรับ-ส่ งสัญญาณ ทั้ง UP-LINK
และ DOWN-LINK
ศึกษาเทคนิคการผสมสัญญาณ
การรวมสัญญาณ
(Multiplexing) การเข้า- ถอดรหัสของสัญญาณข้อมูล
และศึกษาการออกแบบ
สถานีดาวเทียมพื้นดินและการจัดโครงข่ายของการสื่ อสารทางดาวเทียม

5584504

การสื่ อสารข้ อมูล
3(3-0)
Data Communication
ศึกษาเกี่ยวกับ Physical Level ในเรื่ องของ Signal, Noise, SN และ
คุณสมบัติของ Gain Hit, Phase Jitters, Dropout,
ศึกษาเทคนิคการทดสอบ
สัญญาณความถี่เสี ยง (Voice Band) โดยอ้างอิงคุณสมบัติของ CCITT Series M.
ศึกษาเกี่ยวกับ Data Link Level เรื่ องของ Data Modem, เทคนิคการ Modulation
ในแบบ Digital ชนิดต่าง ๆ เทคนิ คการเข้า ถอดรหัส สัญญาณข้อมูล, เทคนิคการ
รวมสัญญาณ อ้างคุณสมบัติ CITT Series V. ศึกษาเกี่ยวกับ Protocol Level ของ
รู ปแบบการรับ-ส่ งข้อมูลแบบต่าง ๆ รู ปของ Packet Mode., รวมทั้งศึกษาระบบ
ชุ มสาย ทั้ง Circuit Switching, Message Switching Packet Switching, อ้างอิง
คุณสมบัติตาม CITT Series X.

5584505

การประมวลผลสั ญญาณเชิงเลข
3(3-0)
Digital Signal Processing
ศึกษาเรื่ องสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital), ทฤษฎีของ Z-Transforms,
และ Furrier Transforms, Discrete Transforms Fast Furrier Transfor โครงสร้าง
ของ Digital Filter, การออกแบบ Digital Filter, และการประยุกต์ใช้งานของ
Digital Signal Processing เช่น Speech, Image Processing และด้าน
Telecommunications
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5584506

การสื่ อสารใยแสง
3(3-0)
Optic Fiber Communication
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารใยแสง การแพร่ กระจายแสง ต้นกาเนิด
แสง ที่ใช้ในระบบสื่ อสารใยแสง คุณสมบัติของใยแสง การมัลติเพล็กซิ่ งและ
ดีมลั ติเพล็กซิ่ ง และการใช้งาน หน่วยที่ใช้วดั แสงไฟเบอร์ ออปติก แหล่งกาเนิด
แสง และอุปกรณ์รับแสงแบบสารกึ่งตัวนา ผลึกเหลว วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์รับ
และส่ ง

5584701

ไมโครโปรเซสเซอร์ 3
3(2-2)
Microprocessor 3
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์
ชุดคาสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ไทม์มิ่งไดอะแกรม การเชื่อมต่อ
หน่วยความจา อินพุท-เอ้าท์พุท ชิพสนับสนุนระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน

5584702

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Microcomputer System
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน ; 5582706 ระบบคอมพิวเตอร์
(หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ ผ้ สู อน)
ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมระบบไมโคร
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์รายรอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
เวลาจริ ง
และโปรแกรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่ องจักร
และเครื่ องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานปฏิบตั ิวจิ ยั
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5584704

การประยุกต์ ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2)
Microprocessor Application
ทรานสดิวเซอร์ และตัวตรวจจับแบบต่าง ๆ การประยุกต์และใช้งาน
ไมโครโปรเซสเซอร์ ดา้ นควบคุมระบบการทางานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการทางาน
ระบบจักรกล ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่ อสาร และอื่น ๆ

5584705

เครือข่ ายไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Microcomputer Network
ศึกษาโครงสร้างสถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ISO/OSI
MODEL, โปรโตคอล เช่น Ethernet, Token bus, Token ring และโปรโตคอล
สาหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน Transaction processing, Distributed data processing
ออกแบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์

5584706

การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Microcomputer Design
สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่เป็ น
ปั จจุบนั วงจรที่ใช้กบั ไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบสัญญาณนาฬิกา ระบบบัส การ
อ้างแอดเดรส การเขียน/อ่าน หน่วยความจา RAM, ROM การสื่ อสารแบบขนาน
อนุกรม พอร์ทแบบขนานดีเอ็มเอ (DMA) และการอินเตอร์รัพท์

5584903

ปัญหาพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ ทวั่ ไป
3(2-2)
Special Problem in Electronics
ศึกษาค้นคว้าทดลองทางทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั ญหาทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัว่ ไป และเรื่ องที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
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5584904

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
3(2-2)
Special Problem in Computers
ศึกษาค้นคว้าทดลองทางทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั ญหาทางอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และเรื่ องที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

5584905

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Special Problem in Industrial Electronics
ศึกษาค้นคว้าทดลองทางทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับปั ญหาทางอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม และเรื่ องที่สนใจตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

5584906

การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Research and Development in Electronics
ทฤษฎีหลักการวิจยั ทัว่ ไปและการวิจยั เชิงพัฒนา (R&D) วิจยั และพัฒนา
อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อความยัง่ ยืนและ
พึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม

5584907

โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม
3(2-2)
Special Project in Communication Technology
ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ โดยเสนอผลงาน รายงาน หรื อ
ผลการวิจยั ภายใต้การอนุ มตั ิและควบคุมจากโปรแกรมวิชา
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หมู่วชิ าเครื่องกล
(559)
หมู่วชิ าเครื่ องกล ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะเนื้ อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. พื้นฐานทางเครื่ องกล
(559-1--)
2. เครื่ องยนต์หนัก
(559-2--)
3. เครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
(559-3--)
4. ระบบเครื่ องล่าง การส่ งกาลัง และตัวถังรถยนต์
(559-4--)
5. เทคโนโลยีเครื่ องกลและยานยนต์ ไฟฟ้ ารถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ
(559-5--)
6.
(559-6--)
7.
(559-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(559-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(559-9--)
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หมู่วชิ าเครื่องกล (559)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5591101
5591102
5591201
5591202
5591301
5591302
5591401
5591402
5592201
5592202
5592301
5592401
5592501
5592601
5592602
5592701
5592702
5592801
5592802
5593101
5593102
5593103
5593104
5593201
-

ชื่อวิชา
วัสดุช่างยนต์
งานช่างยนต์ทวั่ ไป
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
ปฏิบตั ิการซ่อมเครื่ องยนต์หนัก
เครื่ องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ 1
ระบบเครื่ องล่าง
ระบบส่ งกาลัง
การซ่อมใหญ่เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
เครื่ องยนต์ดีเซล
เครื่ องยนต์เล็ก
การซ่อมตัวถังรถยนต์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่ องกล
ระบบไฟฟ้ าในรถยนต์ 1
เครื่ องปรับอากาศในรถยนต์
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1
เทอร์โมไดนามิกส์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเครื่ องกล 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเครื่ องกล 1
เครื่ องมือกลในงานช่างยนต์
การขับรถยนต์
ระบบจราจรและการขับรถยนต์
การหล่อลื่น
การซ่อมและการทดสอบเครื่ องยนต์ดีเซล 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(250)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5593202
5593301
5593302
5593303
5593304
5593401
5593402
5593501
5593602
5593604
5593701
5593702
5593703
5593704
5593705
5593706
5593707
5593708
5593709
5593710
5593711
5593712
5593713
5593714
5593901
5594101
5594102
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

เครื่ องยนต์ LPG
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
จักรยานยนต์ 2
เครื่ องกลการเกษตร
เครื่ องจักรกลขนาดเล็ก
การพ่นสี รถยนต์
เทคโนโลยีตวั ถังรถยนต์
ยานยนต์วเิ คราะห์
การทาความเย็นและปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้ าในรถยนต์ 2
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมเครื่ องกล
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่ องกล
การออกแบบเครื่ องกล 1
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2
เทอร์โมไดนามิกส์วศิ วกรรม
กลศาสตร์ของของไหล
การถ่ายเทความร้อน
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล
การวัดและเครื่ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
การทาความเย็น
ไฮดรอลิกส์
นิวแมติกส์
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
คณิ ตศาสตร์ ช่างยนต์
การทดลองวิเคราะห์งานส่ งกาลังและเครื่ องล่างรถยนต์
การออกแบบยานยนต์
การออกแบบเครื่ องจักรกล

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5594103
5594104
5594105
5594107
5594109
5594110
5594201
5594202
5594203
5594205
5594301
5594302
5594401
5594402
5594403
5594404
5594405
5594501
5594502
5594503
5594504
5594506
5594507
5594508
5594509
5594510
5594601
-

ชื่อวิชา
การบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
ธุ รกิจยานยนต์
เครื่ องมือพิเศษ
การควบคุมมลพิษทางเครื่ องกล
การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่ องกล
การควบคุมคุณภาพทางเครื่ องกล
เครื่ องมือวัดเครื่ องยนต์ดีเซล
เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
เครื่ องจักรพลังน้ าและไอน้ า
การซ่อมและทดสอบเครื่ องยนต์ดีเซล 2
การเขียนและอ่านแบบเครื่ องยนต์เล็ก
งานทดลองรถจักรยานยนต์
การออกแบบติดตั้งเครื่ องยนต์
ระบบเครื่ องล่างและการส่ งกาลัง
พลาสติกและไฟเบอร์กลาส
ไฟเบอร์กลาส
พลาสติก
การทาโมลด์และผลิตชิ้นงาน
การส่ งผ่านความร้อน
พลังงานหมุนเวียน
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
เทคโนโลยีการส่ งถ่ายกาลัง
การทดลองทางวิศวกรรม
วิศวกรรมยานยนต์
พลังงานแสงอาทิตย์
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(0-4)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5594701
5594702
5594703
5594704
5594705
5594706
5594707
5594708
5594709
5594710
5594711
5594901
5594902
5594903
5594904
-

ชื่อวิชา
วิศวกรรมยานยนต์
การออกแบบเครื่ องกล 2
การควบคุมอัตโนมัติ
กลศาสตร์วศิ วกรรม
ต้นกาลังโรงจักร
พลศาสตร์วศิ วกรรม
การปรับอากาศ
การประลองทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
การประลองทางวิศวกรรมเครื่ องกล 1
การประลองทางวิศวกรรมเครื่ องกล 2
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
การทดลองวิเคราะห์เครื่ องยนต์
งานค้นคว้าทางช่างยนต์
งานปฏิบตั ิส่วนบุคคล
โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่ องกล

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเครื่องกล (559)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5591101

วัสดุช่างยนต์
2(2-0)
Automotive Materials
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมเครื่ องยนต์และรถยนต์ เช่น กาว ประเก็น น๊อตสกรู
สายพาน ฉนวน ตัวนา ท่อทั้งที่เป็ นโลหะและอโลหะ พลาสติก กระจก ยาง หัวเทียน
แบริ่ ง ท่อยาง ยางเทียม ยางธรรมชาติ ซี ล และสายไฟฟ้ าในรถยนต์ ฯลฯ

5591102

งานช่ างยนต์ ทวั่ ไป
2(1-2)
General Auto-Mechanics
ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องยนต์ หลักการทางานของเครื่ องยนต์สอง
จังหวะ และสี่ จงั หวะ ทั้งเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล โครงสร้างและหน้าที่การ
ทางานของส่ วนประกอบหลักต่าง ๆ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ในเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
และดีเซล ความรู้เรื่ องหลักการกว้าง ๆ ของเครื่ องยนต์สันดาปภายในประเภทอื่น ๆ
ความรู ้เรื่ องเครื่ องล่างของรถยนต์ข้ นั พื้นฐาน รวมทั้งการบริ การเบื้องต้น ศึกษา
เครื่ องกลที่ใช้งานเฉพาะอย่างในชนบท เช่น เครื่ องสู บน้ า เครื่ องเรื อหางยาว
เครื่ องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร รวมทั้งการติดตั้งปรับแต่ง วินิจฉัยข้อขัดข้อง และ
การ แก้ไข

5591201

เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน
3(2-2)
Gasoline Engines
การติดตั้งและการปรับแต่งเครื่ องยนต์ การศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบ
ต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง และระบบอื่น ๆ
การถอดประกอบเครื่ องยนต์เพื่อวินิจฉัยการสึ กหรอของชิ้นส่ วนต่าง ๆ ตาม
ข้อกาหนดของบริ ษทั
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5591202 ปฏิบัติการซ่ อมเครื่องยนต์ หนัก
2(1-2)
Overhaul Engines
งานบริ การฝาสู บ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสู บ แหวน กระบอกสู บ เพลาข้อเหวีย่ ง
การปรับแต่งแบริ่ ง การเปลี่ยนซี ล การบริ การระบบต่าง ๆ ทุกระบบในเครื่ องยนต์
ระบบจุดระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ฯลฯ
5591301 เครื่องยนต์ เล็กและจักรยานยนต์
2(1-2)
Small Gas Engines and Motorcycles
ระบบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์เล็ก การนาเครื่ องยนต์เล็กไปประยุตก์ใช้กบั งาน
ทัว่ ๆ ไป เช่น เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนาดเล็ก เครื่ องเรื อหางยาว เครื่ องสู บน้ า เครื่ อง
ตัดหญ้า เครื่ องผสมคอนกรี ต เครื่ องฉุดระหัด เป็ นต้น
5591302 จักรยานยนต์ 1
2(1-2)
Motorcycles 1
ระบบการทางานของรถจักรยานยนต์ชนิด 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ หน้าที่การ
ทางานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ การถอดประกอบเครื่ องยนต์ การเดินวงจรสายไฟ ระบบ
ส่ งกาลัง เกียร์ คลัตซ์ และโซ่ การติดเครื่ องและการปรับแต่งเครื่ องยนต์ ระบบเชื้ อเพลิง
ระบบจุดระเบิด การวัดหาค่าเฉพาะ Clearance ต่าง ๆ การซ่อมจักรยานยนต์ตาม
ข้อกาหนดของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
5591401 ระบบเครื่องล่าง
2(1-2)
Suspension System
งานบริ การระบบห้ามล้อ งานเจียระไนจานเบรก งานอัดผ้าเบรก งานบริ การ
ระบบกันสะเทือน แหนบ สปริ ง โช๊คอัพ ซอร์ ฟเบอร์ ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว
การปรับแต่งมุมล้อ การถ่วงล้อ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5591402 ระบบส่ งกาลัง
2(1-2)
Transmission System
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลัตช์ ระบบเกียร์ เพลากลาง ข้อต่อ เฟื องท้าย
Torque Converter เกียร์ ชุด Overdrive gear, Automatic gear
5592201 การซ่ อมใหญ่ เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน
3(2-2)
Overhaul Gasoline Engines
การวินิจฉัยเพื่อยกเครื่ องซ่อมใหญ่
การพิจารณาชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์ที่
จาเป็ นต้องเปลี่ยนใหม่ การวิเคราะห์สาเหตุการสึ กหรอหรื อการชารุ ดของชิ้นส่ วน การ
ซ่อมใหญ่เครื่ องยนต์ และการถอดประกอบเครื่ องยนต์ตามข้อกาหนด การตรวจเช็ค
แหวน ลูกสู บ เพลา ข้อเหวีย่ ง ฝาสู บ ลิ้น ปลอกนาลิ้น และการผ่าตัดบ่าวาล์ว
5592202 เครื่องยนต์ ดีเซล
3(2-2)
Diesel Engines
ลักษณะของเครื่ องยนต์ดีเซลหมุนเร็ ว ลักษณะของห้องเผาไหม้ กลวัตรของ
เครื่ องยนต์ดีเซล วิเคราะห์การทางานของชิ้นส่ วน การถอดประกอบและการบริ การ
ซ่อมหัวฉี ด การทดสอบหัวฉี ด การทดสอบปั๊ มหัวฉี ด
5592301 เครื่องยนต์ เล็ก
2(1-2)
Small Gas Engines
การใช้งานและการบารุ งรักษาพร้อมทั้งตรวจสอบ ถอดประกอบและซ่อมแซม
เกี่ยวกับเครื่ องยนต์เล็กต่าง ๆ เช่น เครื่ องปั่ นไฟ เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องสู บน้ า เครื่ องเรื อ
หางยาว เครื่ องฉุ ดระหัด ฯลฯ เครื่ องยนต์เล็กประเภท 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ทั้งแก๊ส
โซลีนและดีเซล
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5592401 การซ่ อมตัวถังรถยนต์
2(1-2)
Body Repair
ศึกษาเรื่ องสี ตัวละลายชนิดต่าง ๆ การเคาะ ตัด เชื่อม เสริ ม ขัด และพ่นสี การ
ทาขั้นสาเร็ จ รวมทั้งการซ่อมและตกแต่งภายในตัวรถ
ปฏิบตั ิการซ่อมตัวถังและโครงรถที่ได้รับความเสี ยหาย หรื อผุกร่ อน ตลอดจน
การขี้นรู ปตัวถังหรื อโครงรถ โดยใช้เครื่ องมือเคาะตัวถังรถ การเชื่อมโดยอาศัยหลักการ
โลหะ หดตัว ขยายตัว การใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์พน่ สี ที่ถูกต้อง การพ่นสี โดย
ใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานและการตบแต่งสี หลังการพ่น
5592501 เทคโนโลยีเกีย่ วกับเครื่องกล
2(1-2)
Mechanical Technology
ศึกษาหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี ชนิดส่ วนประกอบและการทางานของ
เครื่ องกลชนิดต่าง ๆ ที่ได้พฒั นาทางเทคโนโลยีแล้ว เช่น เครื่ องยนต์ รถยนต์ เครื่ อง
สู บน้ า เครื่ องต่อกาลัง เครื่ องกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่ องกลที่ใช้ในการเกษตร
และปฏิบตั ิการทดลองสร้าง ปรับปรุ ง พัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องกลที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ให้ดียงิ่ ขึ้น
5592601 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1
3(2-2)
Automotive Electricity Systems 1
การตรวจสภาพแบตเตอรี่ ดว้ ยเครื่ องมือวัด การบารุ งรักษาแบตเตอรี่ วงจรการ
ชาร์จไฟในระบบ DC และระบบ AC การปรับแต่งอัตราการชาร์ จไฟวงจรแสงสว่าง
การเดินวงจร อุปกรณ์เครื่ องไฟฟ้ าในรถยนต์ การใช้เครื่ องมือตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้
ในรถยนต์
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5592602 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์
2(1-2)
Aircondition in Motorcars
ศึกษาหน้าที่ส่วนประกอบและหลักการทางานของเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ใน
รถยนต์ พร้อมทั้งการติดตั้ง การชาร์ จน้ ายา การแก้ไขข้อขัดข้องและการบารุ งรักษา
5592701 ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ 1
3(3-0)
Hydraulics and Pneumatics 1
ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เช่น ระบบสร้าง
แรงดันน้ ามัน ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบเบรก ส่ วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบและการคานวณเบื้องต้นทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
5592702 เทอร์ โมไดนามิกส์
3(3-0)
Thermodynamics
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริ มาตร และอุณหภูมิ ปริ มาณความร้อน
พลังงานภายใน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ เอนทาลปี เอนโทรปี กฎข้อที่หนึ่งและกฎ
ข้อ ที่สอง ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรต่าง ๆ และการคานวณเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
ที่มีผลโดยตรงต่อเครื่ องยนต์สันดาปภายใน
5592801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเครื่องกล 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Mechanics 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
กระทาใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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5592802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเครื่องกล 1
3(250)
Field Experience in Mechanics 1
การฝึ กงานภายนอกสถาบันหรื อภายในสถาบัน
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 250
ชัว่ โมงฝึ กระหว่างภาคเรี ยนที่ 2 ของปี ที่ 2 การฝึ กงานเพื่อหาประสบการณ์จริ ง โดยมี
อาจารย์นิเทศและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การฝึ กงานร่ วมกันประเมิน
5593101 เครื่องมือกลในงานช่ างยนต์
3(2-2)
Automotive Machine Tools
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางานเกี่ยวกับเครื่ องมือกล เครื่ องเจียระไนลิ้น เครื่ อง
คว้านกระบอกสู บ เครื่ องอัดผ้าเบรก เครื่ องเจียระไนจานเบรก เครื่ องตัดบ่าลิ้น เครื่ อง
ถ่วงล้อ เครื่ องตั้งศูนย์ลอ้ และเครื่ องอัดไฮดรอลิกส์ ฯลฯ
5593102 การขับรถยนต์
2(1-2)
Driver Education
ฝึ กหัดการขับรถยนต์และจักรยานยนต์ ศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจร สัญลักษณ์
จราจรต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎจราจร
5593103 ระบบจราจรและการขับรถยนต์
3(2-2)
Traffic System and Driving
ฝึ กขับรถยนต์ประเภทรถนัง่ รถบรรทุกขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ การ
เรี ยนรู ้กฎจราจร กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการจราจรในเมืองและนอก
เมือง ฝึ กขับ รถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎจราจร และตามที่เครื่ องหมายจราจรกาหนดไว้
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5593104 การหล่อลื่น
3(3-0)
Lubrication
ศึกษาคุณสมบัติของสิ่ งหล่อลื่นความเสี ยดทานแบบแห้งและเปี ยก การหล่อลื่น
โดยใช้ฟิล์มของของเหลวบางและหนา
ความหนืดและตัวแปรของความหนืดของ
น้ ามันหล่อลื่น ทฤษฎีของไฮโดรสแตติกและไฮโดรไดนามิกส์ การนาทฤษฎีไปใช้ใน
งานแบริ่ งและระบบหล่อลื่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสารหล่อลื่น โลหะที่ใช้
ทา ลูกปื น (Bearing) การวิเคราะห์ฟิล์มน้ ามันลักษณะต่าง ๆ
5593201 การซ่ อมและการทดสอบเครื่องยนต์ ดีเซล 1
3(2-2)
Diesel Engines Maintenance 1
ชิ้นส่ วนและการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล การถอดประกอบ การจัดตาม
ข้อกาหนดของบริ ษทั การซ่อมใหญ่เครื่ องยนต์ดีเซล การทดสอบหัวฉี ด การศึกษาการ
ทางานของปั๊ มแบบต่าง ๆ การใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ดีเซลรอบต่าและ
รอบสู ง
5593202 เครื่องยนต์ LPG
3(2-2)
LPG Engines
ศึกษาโครงสร้างและการทางานของรถยนต์
LPG
และเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันเบนซิ นกับเครื่ องยนต์ที่ใช้ LPG การ
ใช้และการซ่อมบารุ งชิ้นส่ วนที่สาคัญของรถยนต์ที่ใช้ LPG รวมทั้งการติดตั้งดัดแปลง
เกี่ยวกับรถยนต์ LPG การคานวณเกี่ยวกับ Thermal effect
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5593301 เครื่องสู บและเครื่องอัดอากาศ
2(1-2)
Pumps and Air Compressor
เครื่ องสู บน้ าแบบต่าง ๆ การติดตั้งปั๊ มน้ าและการบารุ งรักษา การคานวณหัวน้ า
แบบต่าง ๆ หัวความเร็ ว หัวส่ งและหัวไดนามิก กาลังของปั๊ ม ความเสี ยดทานของท่อ
หัวต่อ การศึกษาเครื่ องอัดลมแบบต่าง ๆ การใช้และการบารุ งรักษาท่อลม ถังเก็บและ
ระบบควบคุม
5593302 จักรยานยนต์ 2
3(2-2)
Motorcycles 2
ศึกษาการถอดประกอบแฮนเดิ้ล คอรถ ตะเกียบหน้า ตะเกียบหลัง โช้คอัพและ
แขนเหวีย่ ง การปรับแต่ความแข็งของสปริ งโช้คอัพ การทดสอบโช้คอัพและแขนเหวีย่ ง
การเปลี่ยนและซ่อมสปริ งหน้า-หลัง ลูกปื นล้อ บูช ปลอกบูช ชิ้นส่ วนระบบกันสะเทือน
การศึกษาชนิดของล้อและยาง ระบบเบรก ดรัมเบรก การซ่อมระบบเบรก งานทดสอบ
การทรงตัว มุมล้อและสมรรถภาพในการเบรก ฯลฯ
5593303 เครื่องกลการเกษตร
2(1-2)
Agricultural Mechanics
ศึกษาการใช้งานและการซ่อมแซมเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่ อง
สู บน้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับท่อ ข้อต่อ ประตูน้ า การทาเกลียวท่อ การเดินท่อน้ า รถเกษตรกร
รถไถเดินตาม เครื่ องกลการเกษตร เช่น เครื่ องดานา เครื่ องเกี่ยวข้าว เครื่ องนวดข้าว
5593304 เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
3(2-2)
Small Mechanics
การทางานของเครื่ องจักรกลขนาดเล็ก ตลอดจนการบารุ งรักษา การซ่อมแซม
ได้แก่ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม เครื่ องกลไฮดรอลิกส์ เครื่ องใช้สานักงาน เช่น เครื่ อง
พิมพ์ดีด เครื่ องโรเนียว เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์โรเนียว เครื่ องผสมคอนกรี ต
เครื่ องบดอาหาร ฯลฯ
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5593401 การพ่นสี รถยนต์
3(2-2)
Body Spray
ศึกษาคุณสมบัติของสี ชนิดต่าง ๆ เครื่ องมือที่ใช้ในงานพ่นสี การตีข้ ึนรู ป
ชิ้นงาน การตัดปะผุ การเตรี ยมพื้นงาน การพ่นสี พ้นื หลักการผสมสี และแลคเกอร์ การ
พ่นสี จริ ง การขัดสี และเทคนิ คการตกแต่ง
5593402 เทคโนโลยีตัวถังรถยนต์
2(1-2)
Auto Body Technology
ศึกษาการออกแบบตัวถังรถยนต์ การทดสอบของรถยนต์ในอุโมงค์ลม การ
ตกแต่งตัวถังรถยนต์ เพื่อลดแรงฉุ ดของอากาศ การใช้เทคนิคในการเคาะหรื อดึงตัวถัง
รถยนต์ให้เหมือนสภาพเดิม เคมีของเนื้อสี เทคนิคการผสมสี การพ่นสี รถยนต์ การ
ป้ องกันการเกิดสนิม และการรักษาสี รถยนต์ การเย็บเบาะรถยนต์และการตกแต่งภายใน
รถยนต์
5593501 ยานยนต์ วเิ คราะห์
2(1-2)
Vehicle Analysis
ชนิดและประเภทของยานยนต์ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในปั จจุบนั
เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดและเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ คุณค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ย และแนวโน้มที่จะเป็ นไปได้ในอนาคต
5593602 การทาความเย็นและปรับอากาศ
3(2-2)
Refrigeration and Aircondition
ศึกษาหลักการเบื้องต้นสาหรับการทาความเย็น วัฏจักรการทาความเย็น ระบบ
การทาความเย็นแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของสารทาความเย็น โครงสร้างของห้องเย็นและ
ห้องแช่แข็ง เครื่ องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และการศึกษาระบบการทา
ความเย็น การคานวณ ภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ
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น(ท-ป)

5593604 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2
2(1-2)
Automotive Electricity Systems 2
ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิการในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ไฟฟ้ าสัญญาณ ระบบ
ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ สตาร์ท เยนเนอเรเตอร์ อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบควบคุม
ไฟชาร์ จ คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนา และการนามาใช้งานในระบบรถยนต์
5593701 พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ วศิ วกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Fundamental Engineering Mathematics
ลิมิตของฟงก์ชนั การหาอนุพนั ธ์ อินทิกรัลของอนุพนั ธ์ สมการอนุพนั ธ์
อันดับหนึ่ง สมการอนุพนั ธ์อนั ดับสอบ เรขาคณิ ควิเคราะห์ 3 มิติ อนุพนั ธ์ยอ่ ย
อินทิเกรตหลายชั้น
5593702 พืน้ ฐานวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Fundamental Engineering Machanics
ศึกษาการวัด กฎเกณฑ์และปริ มาณสาคัญทางกลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม
สมบัติของสสาร ความเครี ยด และความยืดหยุนของวัตถุ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
อุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น การส่ งผ่านความร้อน ความร้อนและประจุไฟฟ้ า กฎของ
คูลอมป์ สนามและศักดาไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ าและกฎของโอห์ม
5593703 การออกแบบเครื่องกล 1
3(3-0)
Machine Design 1
พื้นฐานการออกแบบเครื่ องกล
คุณสมบัติของวัสดุในเชิงประยุกต์เกี่ยวกับ
ความเค้น ความเครี ยด โมดูลสั พิกดั ความปลอดภัยของวัสดุ ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกล
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งมีรอยต่อ สลักเกลียว หมุดย้า ลิ่ม สลัก สปริ ง เป็ นต้น
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น(ท-ป)

5593704 ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ 2
3(2-2)
Hydraulics and Pneumatics 2
ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ พร้อมทั้งศึกษา
วิธีการทางาน วิธีการต่อวงจร ศึกษาวงจรต่าง ๆ การวิเคราะห์วงจร การวิเคราะห์
การทางาน การออกแบบวงจร
5593705 เทอร์ โมไดนามิกส์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Thermodynamics
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่ งและกฎข้อที่สองอุณ
หพลศาสตร์ พลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ของ
สสาร การอ่านค่าจากตารางเอนทาลปี และเอนโทรปี กระบวนการต่าง ๆ ทาง อุณหพล
ศาสตร์ กลจักรความร้อนและเครื่ องทาความเย็น
5593706 กลศาสตร์ ของของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงานสาหรับของไหล
สมการโมเมนตัมของการไหล การไหลแบบอัดตัวไม่ได้ภายในท่อ การวัดอัตราการไหล
การสู ญเสี ยพลังงานภายในท่อปั๊ มและกังหันน้ า สมการเบื้องต้นสาหรับการไหลแบบอัด
ตัวได้
5593707 การถ่ ายเทความร้ อน
3(3-0)
Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี วัสดุฉนวน ตัวนา
ความร้อน สภาพการนาความร้อนและการวัดอุณหภูมิ การพาความร้อนในลักษณะ
ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
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น(ท-ป)

5593708 ชิ้นส่ วนเครื่องจักรกล
3(3-0)
Machine Element
ศึกษาลักษณะของส่ วนประกอบ หน้าที่และการทางานขององค์ประกอบของ
เครื่ องจักร Bearing, Clutches, Coupling, สายพาน โซ่ เฟื อง (Belts, Chains Gears) และ
Irregular motion devices, Connections and Joints, Pistons ลิ้นประเภทต่าง ๆ เช่น ลิ้น
กันกลับ ลิ้นนิรภัย และลิ้นนาทาง (Non-return valves, Safety valves and Pilot valves)
เป็ นต้น เครื่ องช่วยแรง (Boosters or Servomechanism) ทั้งที่เป็ นแบบ Mechanical,
Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes, Seals, Cross heads และส่ วนประกอบ
อื่น ๆ ของเครื่ องกล
5593709 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Measurement and Instrument in Industrial
เครื่ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซึ่ งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่
การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริ มาณการไหล ระดับของการไหล ความเป็ นกรด เป็ นด่าง
ความชื้น ความหนาแน่น สภาพการนาทางไฟฟ้ า การวัดและการส่ งสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต การทางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้ า นิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ การป้ องกันการเกิดมลพิษ โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ทางกฎหมาย ทางสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้น
5593710 การทาความเย็น
3(2-2)
Refrigeration
ศึกษาหลักการเบื้องต้นสาหรับการทาความเย็น วัฏจักรการทาความเย็น ชิ้นส่ วน
ประกอบของระบบการทาความเย็น โครงสร้างของห้องเย็นและห้องแช่แข็ง การวิเคราะห์
ระบบและศึกษาระบบการทาความเย็น
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น(ท-ป)

5593711 ไฮดรอลิกส์
3(3-0)
Hydraulics
ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
ศึกษาการทางานของระบบ
วิธีการต่อวงจรไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ ศึกษาและวิเคราะห์การทางานของวงจร การ
คานวณสาหรับการออกแบบวงจรไฮดรอสิ กส์และการบารุ งรักษาอุปกรณ์
5593712 นิวแมติกส์
3(3-0)
Pneumatics
ศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ การออกแบบวงจร การ
คานวณระบบลม รวมถึงการศึกษาวงจรการทางานของระบบ การบารุ งรักษา และอุปกรณ์
พิเศษที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์
5593713 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-2)
Mechnical Drawing 1
ศึกษาการอ่านแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตัดของชิ้นส่ วนของ
เครื่ องกล การเขียนแบบภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใช้งาน การออกแบบชิ้นส่ วนมาตรฐาน
การกาหนดผิวงาน พิกดั ความเผื่อ การเขียนแบบแยกชิ้นส่ วน แบบประกอบและการทา
รายการประกอบแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการออกแบบเขียนแบบ
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น(ท-ป)

คณิตศาสตร์ ช่างยนต์
3(3-0)
Mathematics for Auto-Mechanics
การคานวณเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ Bore Stroke, Pistion Speed, Pistion
Displacement แรงม้า Fuel Consumption ประสิ ทธิภาพทางกลและทางความร้อน
Heat Balance, Ignition Timing การส่ งกาลัง อัตราทด ความเร็ วรถยนต์ ความเสี ยด
ทานของล้อกับถนน ความเสี ยดทานของแอร์ ไดนามิกส์ ความเร็ วรถที่เกียร์ ต่าง ๆ และ
เฟื องท้าย อัตราทดและแรงในการเบรกรถยนต์

5593901 การทดลองวิเคราะห์ งานส่ งกาลังและเครื่ องล่างรถยนต์
2(1-2)
Power Transmission and Suspension Analysis and Laboratory
ปฏิบตั ิ วิเคราะห์ ตรวจสอบระบบส่ งกาลังแบบต่าง ๆ แบบคลัตช์ Torque
Converter, Overdrive เกียร์ อตั โนมัติ ฯลฯ ส่ วนประกอบแบบต่าง ๆ ของระบบส่ งกาลัง
เช่น คลัตช์ เกียร์ เพลา ข้อต่อ เฟื องท้าย ฯลฯ
ปฏิบตั ิ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับตั้ง ระบบห้ามล้อทัว่ ไป ห้ามล้อกาลังแบบต่าง ๆ
ระบบรองรับน้ าหนักและสั่นสะเทือน ระบบบังคับแบบต่าง ๆ กลไกของระบบ ระบบ
บังคับ Power Steering
5594101 การออกแบบยานยนต์
3(2-2)
Auto Mechanics Design
หลักการออกแบบงานเครื่ องกล การคานวณเกี่ยวกับภาระของงานกล ผลของ
ความเค้นรวม ความฟิ ตของโลหะ พิกดั และความเชื่ อ การเลือกวัสดุ การออกแบบสกรู และ
ข้อต่อ สปริ ง เพลา ข้อเหวีย่ ง แกนเฟื อง ชิ้นงานกลที่เคลื่อนไหวได้และชิ้นงานกลอื่น ๆ
แบริ่ งและการหล่อลื่น
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น(ท-ป)

5594102 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(2-2)
Machine Design
กระบวนการออกแบบ ความเค้น ความเครี ยดในส่ วนประกอบของเครื่ องกล
พื้นฐาน การสวมประกอบ และพิกดั ความเผื่อ (Fit & tolerances) การออกแบบ
องค์ประกอบ หลักของเครื่ องจักรกล เช่น เพลา (Shaft) คาน (Beams) ลีเวอร์ (Levers) เป็ น
ต้น เครื่ องกลที่เกี่ยวข้องกับการส่ งกาลัง (Power Transmission Devices) เช่น สายพาน โซ่
เฟื อง คับปลิ้ง คลัตช์ เบรก เครื่ องยึดที่เป็ นเกลียว คีม สลัก และสไพลนัส (Threaded
Fasteners, Fasteners, Keys, Pins and Splines) สปริ ง แบริ่ ง โดยใช้หลักวิชาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
แข็งแรงของวัสดุเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดขนาดและรู ปร่ าง
เพื่อความเหมาะสมในการ ออกแบบ
5594103 การบารุ งรักษาเครื่องจักรกล
2(2-0)
Machinery Maintenance
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักทัว่ ไปในการ
ปฏิบตั ิงาน บารุ งรักษาเครื่ องกล (Preventive Maintenance) เช่น การบริ หาร การเก็บรักษา
ตารางเวลา สถิติ ความถี่ในการบารุ งรักษา หัวข้อการบารุ งรักษา แบบฟอร์ ม ฯลฯ หลักการ
ซ่อมบารุ งเครื่ องกล (Corrective Maintenance) เช่น การปรับปรุ ง แต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่ วน
อื่น ๆ
5594104 ธุรกิจยานยนต์
3(3-0)
Business in Automobile
ยุทธวิธีการดาเนิ นการธุ รกิจยานยนต์ที่เกี่ยวกับการบริ หาร
และการตั้ง
ศูนย์บริ การ ข้อดีขอ้ จากัดต่อเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุ รกิจต่าง ๆ เช่น การจาหน่าย
รถยนต์ และจักรยานยนต์ ปั๊ มน้ ามัน ร้านขายอะไหล่ ร้านซ่ อมเครื่ องยนต์และอื่น ๆ
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น(ท-ป)

5594105 เครื่องมือพิเศษ
3(2-2)
Special Tools
ศึกษาหลักการทางานและวิธีใช้เครื่ องมือพิเศษในงานเครื่ องกล เช่น เครื่ องคว้าน
กระบอกสู บ เครื่ องเจียระไนเพลาข้อเหวีย่ ง เครื่ องเจียระไนลิ้น เครื่ องถ่วงล้อ ตลอดทั้ง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเครื่ องมือ ฯลฯ
5594107 การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล
3(3-0)
Mechanical Pollution Control
ศึกษาถึงความรู ้เรื่ องมลพิษสิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศวิทยาและสภาวะเรื อนกระจก
มลพิษเกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยขั้นมูลฐาน ได้แก่ มลพิษในอากาศ แม่น้ าและใน
ดิน มลพิษเครื่ องกลอันเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด อันตรายและวิธีการควบคุมมลพิษ เช่น การ
ทางานของเครื่ องยนต์ การทางานของเครื่ องจักรกลในโรงงาน เครื่ องต้นกาลังของการผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งจะเกิดมลพิษในอากาศ น้ า เสี ยงและความร้อน
5594109 การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่ องกล
3(2-2)
Mechanical Technology Management
ศึกษาเชิ งปฏิบตั ิการ
โดยนาความรู ้ที่เรี ยนมาทั้งในด้านปฏิบตั ิและทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัดการพัฒนาภายในโรงงาน เครื่ องมือ เครื่ องจักรกล ห้องเครื่ องมือ
ห้องประลอง สิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน
5594110 การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล
3(3-0)
Mechanical Quality Control
ศึกษาประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่ องมือในการ
ควบคุมคุณภาพ กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ เช่น QCC (Quality Control Circle) วิธีการ
ในการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ เช่น TQC (Total Quality Control), ISO, QS, Reengineering
ฯลฯ
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น(ท-ป)

5594201 เครื่องมือวัดเครื่องยนต์ ดีเซล
2(0-4)
Diesel Engine Practicum
การศึกษาทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎี เช่น การทดลองเกี่ยวกับ Compression Ratio,
Value Timming, Injection Timming, Fuel Consumption, Combustion Chamber ห้องเผา
ไหม้หรื อควันไอเสี ย ค่าเฉพาะต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ดีเซล การทดสอบหัวฉี ดและการ
ทดสอบ ปั๊ มดีเซล
5594202 เครื่องยนต์ สันดาปภายใน
3(2-2)
Internal Combustion Engines
พื้นฐานวิศวกรรมของเครื่ องยนต์
พื้นฐานเทอร์ โมไดนามิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน พิกดั สาคัญของเครื่ องยนต์ การจุดระเบิด การน็อคและอัตราการน็อค
ส่ วนผสมไอดี การบรรจุไอดีและการคายไอเสี ย ซุ ปเปอร์ ชาร์ จ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ เครื่ องยนต์
5594203 เครื่องจักรพลังนา้ และไอนา้
3(2-2)
Stream Engines
การใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การบารุ งรักษา การควบคุมความปลอดภัยใน
งานเกี่ยวกับแก๊สและไอน้ า เอนโทฟี ของการกลายเป็ นไอ เอนทาสฟี ของไอน้ า แรงดัน ไอ
และอุณหภูมิ เครื่ องผลิตไอน้ า หม้อดับไอ การส่ ง น้ าเลี้ยง เชื้ อเพลิงและการเผาไหม้
วัฏจักรของกาลังงาน การแลกเปลี่ยนความร้อนและการใช้กาลังไอน้ า กังหันไอน้ าและ
หัวฉี ด
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น(ท-ป)

5594205 การซ่ อมและทดสอบเครื่องยนต์ ดีเซล 2
3(2-2)
Diesel Engines Maintenance 2
ศึกษาวิเคราะห์การทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล ลักษณะของเครื่ องยนต์ดีเซล กล
วัตรของเครื่ องยนต์ดีเซล การถอดประกอบ การบริ การซ่อมใหญ่ การทดสอบ
หัวฉี ดและปั๊ มหัวฉี ด การจัดการตามข้อกาหนดของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องยนต์ดีเซล
5594301 การเขียนและอ่านแบบเครื่องยนต์ เล็ก
3(2-2)
Small Engine Drawing
การเขียนแบบการปฏิบตั ิการ การเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบ
รายละเอียดฝึ กอ่านและเขียนแบบยานยนต์เล็ก เช่น มอเตอร์ ไซด์ รถยนต์สี่ลอ้ ขนาดเล็ก
ยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตรกรรม ฝึ กการออกแบบในการดัดแปลงหรื อปรับปรุ งยานยนต์
ขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับงานเฉพาะกิจ
5594302 งานทดลองรถจักรยานยนต์
2(1-2)
Motorcycle Practical
การทดลอง หลักการทดลอง และความสึ กหรอของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ทดลอง
ระบบไฟแมคนิ โต ไฟจุดระเบิด ฯลฯ การสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิง อัตราส่ วนผสมระบบ
ขับเคลื่อนระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ฯลฯ
5594401 การออกแบบติดตั้งเครื่องยนต์
3(2-2)
Engines Service and Alignment
ปฏิบตั ิการติดตั้งแท่นเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก Diesel สาหรับรถเกษตรกร การ
ออกแบบติดตั้งระบบกันสะเทือน เบรก ระบบส่ งกาลัง การบังคับเลี้ยว มุมล้อ การทรงตัว
ของรถในทางตรงและทางโค้ง หรื อการดัดแปลงเปลี่ยนเครื่ องยนต์ในรถยนต์ การ
ดัดแปลงลงแท่นเครื่ อง แท่นเกียร์ และเพลากลาง
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น(ท-ป)

5594402 ระบบเครื่องล่างและการส่ งกาลัง
3(2-2)
Suspension and Transmission Systems
ศึกษาและปฏิบตั ิการซ่ อมและถอดประกอบลูกหมาก คันชัก คันส่ ง โช้คอัพ
แหนบสปริ ง ปี กนก เพลา ลูกปื น เกียร์ คลัตช์ เฟื องท้าย การปรับแต่งระบบบังคับเลี้ยว มุม
ล้อ การถ่วงล้อ และการซ่อมระบบเบรกต่าง ๆ
5594403 พลาสติกและไฟเบอร์ กลาส
2(1-2)
Plastic and Fiber Glass
ประเภทของพลาสติก วัสดุที่ใช้ทาพลาสติก ยางและไฟเบอร์ กลาส กระบวนการ
ผลิต การทดลองผลิตชิ้นงาน ประเภทของพลาสติก ยางและไฟเบอร์ กลาส
5594404 ไฟเบอร์ กลาส
3(2-2)
Fiber Glass
ศึกษาถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาไฟเบอร์กลาส สารเคมีที่ใช้ในไฟเบอร์กลาส การ
ออกแบบไฟเบอร์ กลาสเป็ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการขึ้นรู ปไฟเบอร์ กลาส
รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาออกแบบสร้างโมลด์ (Mold) ไฟเบอร์กลาสจาก
โลหะและอโลหะ
5594405 พลาสติก
3(2-2)
Plastics
กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ที่ทาจากพลาสติก วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การทาแม่พิมพ์สาหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ปฏิบตั ิการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกี่ยวกับงานเครื่ องกล

284

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5594501 การทาโมลด์ และผลิตชิ้นงาน
3(2-2)
Molding and Producing
กรรมวิธีการทาโมลด์ดว้ ยปูนพลาสเตอร์ การทาโมลด์ดว้ ยอีปอกซี่ การผลิต
ชิ้นงานด้วยโมลด์ เช่น การอัดขึ้นรู ปพลาสติก การหล่อไฟเบอร์ กลาสตามแบบของโมลด์
และการเป่ าแก้วตามแบบโมลด์
5594502 การส่ งผ่านความร้ อน
3(2-2)
Heat Transfer
การส่ งถ่ายความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี วัสดุฉนวน ตัวนาความ
ร้อน สภาพการนาและการวัดอุณหภูมิ การพาความร้อนในลักษณะต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน
ความร้อนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
5594503 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0)
Renewable Energy Resources
ศึกษาแหล่งพลังงานของโลกและแหล่งพลังงานภายในประเทศ
โดยเน้น
รายละเอียดของการศึกษาทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยศึกษาถึงความรู ้พ้นื ฐานและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชี วมวล พลังงานลม พลังน้ า พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานจากอุณหภูมิแตกต่างของน้ าทะเล พลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง รวมทั้งศักยภาพของ
พลังงานดังกล่าว
5594504 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3(3-0)
Fuel and Combustion
วิเคราะห์อุณหภูมิและพลังงาน วิเคราะห์สภาพการเผาไหม้ สภาพทางฟิ สิ กส์และ
เคมีของเชื้ อเพลิง เตาเผาแบบต่าง ๆ การเผาไหม้ของเครื่ องยนต์สันดาปภายในและแก๊ส
เทอร์ ไบน์ การไหลของแก๊สและไอ การไหลผ่านหัวฉี ด และไหลผ่านใบเบลดของกังหัน
ค่าความร้อนจาเพาะของเชื้อเพลิง
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น(ท-ป)

5594506 เทคโนโลยีการส่ งถ่ ายกาลัง
2(1-2)
Power Transmission Technology
ศึกษาคุณลักษณะของการเคลื่อนที่และแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลใน
ขณะที่อยูก่ บั ที่หรื อขณะทางาน เช่น Dinkage ลูกเบี้ยว เฟื อง โซ่ สายพาน คับปลิ้ง ชิ้นต่อ
โยงที่ ยืดหดได้ ฯลฯ การสมดุลของแรงเครื่ องจักรกล การนากระบวนการส่ งถ่ายกาลัง
ไปใช้งาน
5594507 การทดลองทางวิศวกรรม
2(1-2)
Engineering Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับเรื่ องการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ ว พื้นที่ ปริ มาตร
น้ าหนัก อัตราการไหล การวัดกาลัง การทดสอบคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของวัสดุ การ
ทดลอง คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ และทางกลของเชื้ อเพลิงและสารหล่อลื่น การทดลอง
เครื่ องยนต์สันดาปภายใน การทดลองกลศาสตร์ ของไหล เช่น การไหลในท่อ orifices,
pump, turbine และการ สัน่ สะเทือน
5594508 วิศวกรรมยานยนต์
3(2-2)
Vehicle Engineering
หลักการพื้นฐาน ระบบรอปรับ โครงรถและตัวถังรถ ระบบเบรค ระบบบังคับ
เลี้ยว เรขาคณิ ตเกี่ยวกับการบังคับเลี้ยว ระบบส่ งกาลัง อุปกรณ์ต่าง ๆ และสมรรถณะ
ของยานยนต์
5594509 พลังงานแสงอาทิตย์
3(3-0)
Solar Energy
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5593707 การถ่ ายเทความร้ อน
ศึกษาเรื่ องการส่ งพลังงานโดยการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ การนาเอาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในทางอุตสาหกรรมและสิ่ งของเครื่ องใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน การคานวณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์
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น(ท-ป)

5594510 การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Energy Conservation in Factory
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ า
การสู ญเสี ยพลังงานความร้อนในระบบการเผาไหม้ การใช้ฉนวนกันความร้อน การ
ประหยัดพลังงานในอากาศ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ าและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่าง การนาระบบความร้อนร่ วมมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
5594601 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนต์
3(2-2)
Automotive Electrical and Electronics
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เช่นวงจร
จุดระเบิด วงจรควบคุมหัวฉี ดเชื้ อเพลิงแบบต่าง ๆ วงจรกันขโมย ฯลฯ เป็ นต้น ศึกษา
วิธีการใช้งานและปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของ
เครื่ องยนต์
5594701 วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0)
Automotive Engineering
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่การทางานของชิ้นส่ วนยานยนต์ คานวณหาแรง
ขับเคลื่อนและแรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่ องยนต์ การทรงตัว
และการบังคับเลี้ยวของรถขณะเคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโค้ง พลศาสตร์ ของเบรก
กลไกระบบส่ งกาลังแบบผ่านคลัตช์ และการส่ งกาลังผ่านของเหลว
5594702 การออกแบบเครื่องกล 2
Machine Design 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5593703 การออกแบบเครื่องกล 1

3(3-0)
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น(ท-ป)

5594703 การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
Automatic Control
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ ฟังก์ชนั่ โอนย้าย การหา
ฟังก์ชนั่ โอนย้ายแบบวงรอบปิ ดและวงรอบเปิ ด วิธีวเิ คราะห์การตอบสนองที่ไม่ข้ ึนกับ
เวลา ซึ่งมี Input แบบขั้นบันได แบบอิมพัลส์และแบบแรม วิธีวิเคราะห์การตอบสนอง
แบบขึ้นกับเวลา วิธีวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบโดยวิธีเราธ์ไครทีเรี ยน วิธีโพลพลอท
และวิธีโบดี้พลอท วิธีการควบคุมแบบสัดส่ วน แบบอนุพนั ธ์ แบบรวมและแบบผสม
5594704 กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Mechanics
ศึกษาเรื่ องของแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ
แรงเสี ยดทาน จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่ อย และวิเคราะห์ในชิ้นส่ วนของโครงสร้าง
ชิ้นส่ วนภาพวัตถุของเครื่ องจักรกล
5594705 ต้ นกาลังโรงจักร
3(3-0)
Power Plant Engineering
ศึกษาระบบโรงจักรต้นกาลัง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ท
เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับ
โรงจักรต้นกาลัง (Prime Mover) ต้นกาเนิ ดพลังงาน เครื่ องจักรต้นกาเนิดพลังงานกล
กังหันลม กังหันน้ า เครื่ องยนต์พลังงานความร้อน โรงจักรพลังน้ า โรงจักรกังหันไอน้ า
โรงจักรกังหันก๊าซ โรงจักรพลังงานความร้อนร่ วม (Combined Cycle System) โรงจักร
พลังงานนิวเคลียร์ และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรต้นกาลัง (Power Plant Innovation)
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5594706 พลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Dynamics
ศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิ วตัน แรง การหาความเร็ ว ความเร่ งและแรงที่เกิดจาก
ความเร่ งของอนุ ภาคและวัตถุเกร็ ง
การใช้สมการพลังงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง รวมทั้งศึกษาถึงวิธีหาโมเมนตัม และแรงกระแทกที่
เกิดขึ้นในอนุ ภาคและวัตถุเกร็ ง
5594707 การปรับอากาศ
3(2-2)
Air Condition
ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใช้ไซโครเมตริ กชาร์ จช่วยในการคานวณโหลด การออกแบบและคานวณท่อลม การจ่าย
ลม รวมถึงการเลือกใช้ขนาดของเครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสม
5594708 การประลองทางไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
1(0-3)
Hydraulic and Pneumatic Laboratory
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5593711 ไฮดรอลิกส์
: 5593712 นิวแมติกส์
ทาการทดลองต่อวงจรการทางานทั้งทางด้านไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ในทาง
อุตสาหกรรม เรื่ องของการควบคุมความเร็ ว ความดัน ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ
5594709 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1

1(0-3)
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ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่ องยนต์และผลกระทบต่าง ๆ
ที่ได้จากการวัดกาลังงาน ทดลองศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการทางานของของไหล ปั๊ ม
การทดลองในระบบเครื่ องทาความเย็นและวัสดุวิศวกรรมในห้องปฏิบตั ิการ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5594710 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 2
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนและการนาประโยชน์ของพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ การสั่นสะเทือนทางกลและการถ่วงดุล ฯลฯ ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
5594711 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
3(2-2)
Engineering Drawing 2
ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปที่ทนั สมัยสาหรับสร้างภาพใน
งานวิศวกรรมเครื่ องกล ฝึ กปฏิบตั ิใช้คอมพิวเตอร์ เขียนภาพสองมิติและสามมิติ เกี่ยวกับ
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและออกแบบวิศวกรรมเครื่ องกล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
5594901 การทดลองวิเคราะห์ เครื่องยนต์
2(1-2)
Engines Analysis and Laboratory
ศึกษาวิเคราะห์การทางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซลของเครื่ องยนต์ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ เครื่ องทดสอบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ที่ใช้ระบบธรรมดา ระบบหรื อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้หวั ฉี ด ใช้เครื่ องอัดอากาศและใช้เชื้ อเพลิง ปฏิบตั ิงานซ่อม
ปรับแต่งเครื่ องยนต์ ทดลองติดตั้งและทดสอบโดยใช้เครื่ องมือทดสอบแบบต่าง ๆ
5594902 งานค้ นคว้าทางช่ างยนต์
Independent Study in Automechanics

2(1-2)
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ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่เรี ยนมาในงานช่างยนต์ที่ตนถนัด
และสนใจเป็ นพิเศษภายใต้การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5594903 งานปฏิบัติส่วนบุคคล
3(2-2)
Individual Project
ปฏิบตั ิงานตาม Project เกี่ยวกับงานต่าง ๆ เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่ องยนต์
หรื องานเกี่ยวกับเครื่ องกลต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรื อคณะอาจารย์ผสู ้ อน
5594904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล
2(1-2)
Special Project in Mechanical Technology
การเตรี ยมการทาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่ องกล การทางานเพื่อวิเคราะห์
หรื อวิจยั ในงานที่เกี่ยวกับเครื่ องกล
การแก้ปัญหาและปรับปรุ งคุณภาพของงาน
วิธีดาเนินการ การทดลอง หรื อค้นคว้าสิ่ งใหม่ ๆ การวางแผนงาน การวิเคราะห์งาน
ฯลฯ

291

หมู่วชิ าเทคนิคการผลิต
(561)
หมู่วชิ าเทคนิคการผลิต ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป
(561-1--)
2. การเชื่อมโลหะ และงานโลหะแผ่น
(561-2--)
3. เครื่ องมือกล งานกลึงโลหะ
(561-3--)
4. งานชุบ งานหล่อ งานเคลือบผิว งานโลหะรู ปพรรณ
(561-4--)
5. งานตัวถึง ช่างบริ การ
(561-5--)
6.
(561-6--)
7.
(561-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(561-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(561-9--)
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หมู่วชิ าเทคนิคการผลิต (561)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5611101
5611201
5611202
5611203
5611204
5611205
5611206
5611207
5611208
5611301
5611302
5611401
5611402
5612101
5612102
5612103
5612104
5612201
5612202
5612203
5612204
5612205
5612206
5612301
5612302

ชื่อวิชา
งานโลหะทัว่ ไป
งานโลหะแผ่น 1
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
งานเชื่อมไฟฟ้ า 1
งานเชื่อมก๊าซ 1
งานเชื่อมก๊าซ 2
งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานเชื่อมโลหะ 1
หลักการเชื่อมโลหะ
เครื่ องมือกล 1
เครื่ องมือกล 2
โลหะวิทยา
งานเคลือบผิวโลหะ 1
เขียนแบบแผ่นคลี่ 1
เขียนแบบแผ่นคลี่ 2
เขียนแบบงานท่อ 1
คณิ ตศาสตร์ ช่างโลหะ 1
งานโลหะแผ่น 2
งานโลหะแผ่น 3
งานโลหะแผ่น 4
งานเชื่อมไฟฟ้ า 2
งานเชื่อมก๊าซ 3
งานเชื่อมโลหะ 2
เครื่ องมือกล 3
งานกลึงโลหะ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5612401
5612402
5612501
5612801
5612802
5613101
5613102
5613103
5613104
5613105
5613106
5613201
5613202
5613301
5613501
5613502
5613503
5614101
5614102
5614103
5614104
5614105
5614106
5614107
5614108
5614109
5614201

ชื่อวิชา
งานเคลือบผิวโลหะ 2
งานเคลือบผิวโลหะ 3
งานซ่อมอุปกรณ์ตวั ถัง 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโลหะ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพโลหะ 1
เขียนแบบงานท่อ 2
คณิ ตศาสตร์ ช่างโลหะ 2
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
เทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษช่างโลหะ
การเขียนแบบการผลิต
งานเชื่อมไฟฟ้ า 3
งานเชื่อมก๊าซ 4
การออกแบบเครื่ องมือแม่แบบและอุปกรณ์จบั ยึด
งานซ่อมอุปกรณ์ตวั ถัง 2
งานปะผุและเคาะขึ้นรู ป 1
งานสี ทวั่ ไป
งานออกแบบโครงสร้างเหล็ก
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ
กรรมวิธีการผลิต
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต
การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีแคด-แคม
กลศาสตร์เครื่ องจักรกล
วัสดุวศิ วกรรมอุตสาหกรรม
การเชื่อมและการทดสอบ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5614202
5614203
5614301
5614302
5614303
5614310
5614311
5614312
5614313
5614314
5614401
5614402
5614501
5614901
5614902
5614903
5614904

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
การประลองเครื่ องมือกล
เทคโนโลยีเครื่ องมือกล
ประลองการผลิต
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
การจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต
กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ศึกษาการปฏิบตั ิงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
กรรมวิธีตกแต่งผิวโลหะ
เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
งานปะผุและเคาะขึ้นรู ป 2
งานค้นคว้าทางช่างโลหะ 1
งานค้นคว้าทางช่างโลหะ 2
โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเทคนิคการผลิต (561)
รหัส
5611101

5611201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

งานโลหะทัว่ ไป
2(1-2)
General Metal
กรรมวิธีของงานบัดกรี การออกแบบ การทาแบบคลี่ การเม้ม พับ ม้วน ย้ า
ขึ้นรู ปการใช้หัวแร้งแบบต่าง ๆ น้ าประสาน โลหะ ทองเหลื อง ฯลฯ การออกแบบ
รู ปร่ าง และการประดิษฐ์ของใช้ดว้ ยโลหะเส้นกลม แบน เหลี่ยมและท่อ การเคาะย้ า
ขึ้นรู ป เจาะ ตัด อบ รม ทาสี ทาผิว โดยประดิ ษฐ์ของใช้ต่าง ๆ และการประดิ ษฐ์
เครื่ อ งประดับ ด้ว ยโลหะหลัก การและความรู ้ เ กี่ ย วกับ การเชื่ อ มไฟฟ้ า และก๊ า ซ
เบื้องต้น หลักการกลึงโลหะเบื้องต้น
งานโลหะแผ่น 1
2(1-2)
Sheet Metal 1
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่
ใช้ในงานโลหะแผ่น การร่ างแบบ การถ่ ายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ
ต่าง ๆ งานตัดด้วยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใช้แทนขึ้นรู ป งานบัดกรี งานย้ า
หมุ ด งานเชื่ อ มจุ ด และงานเคาะขึ้ น รู ป โดยเน้น การใช้เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน (Hand
Tools) ได้อย่างถูกต้อง

296

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5611202

งานเชื่อมโลหะเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Basic Welding
หลัก การเชื่ อ มก๊ า ซ คุ ณ สมบัติ ข องก๊ า ซที่ ใ ช้ใ นงานเชื่ อม ลวดเชื่ อ ม น้ า
ประสาน อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่ อมก๊าซ ความปลอดภัย การบารุ งรักษา การประกอบ
และการติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง งานปฏิ บตั ิประกอบด้วยการตัดด้วยก๊าซ การ
แล่นประสาน (Brazing) การเชื่อมเหล็กเหนียวในท่าราบและท่าขนานนอน
หลักการเชื่ อมไฟฟ้ า เครื่ องเชื่ อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้ า ความ
ปลอดภัย และการบ ารุ งรั ก ษา คุ ณสมบัติและการใช้งานของลวดเชื่ อมไฟฟ้ า งาน
ปฏิบตั ิประกอบด้วยการเชื่อมเหล็กเหนี่ยวในท่าราบและท่าขนานนอน

5611203

งานเชื่อมไฟฟ้ า 1
2(1-2)
Electirc Arc Welding 1
เทคนิตการปฏิบตั ิงานเชื่อมไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ โดยอาศัยหลักความต้านทาน
เช่น การเชื่ อมจุด (Spot Welding) การเชื่อมแนว (Seam Welding) ฯลฯ การเชื่อม
ไฟฟ้ า โดยอาศัยหลักการอาร์ ค วิธีปรั บเครื่ องเชื่ อมให้เหมาะสมกับขนาดของธู ป
เชื่อมและความหนาของงาน ฝึ กทักษะการเชื่อมท่าราบและท่าขนานนอน

5611204

งานเชื่อมก๊าซ 1
2(1-2)
Gas Welding 1
ปฏิ บ ัติ ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ก ารเชื่ อ มก๊ า ซได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ฝึ กทัก ษะการ
เชื่อมเหล็กเหนียวในท่าราบ และท่าขนานนอนการบัดกรี แข็ง (Brazing) ฝึ กทักษะ
การตัดด้วยก๊าซ
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5611205

งานเชื่อมก๊าซ 2
2(1-2)
Gas Welding 2
ปฏิบตั ิการติ ดตั้งอุปกรณ์ การเชื่ อมด้วยก๊าซได้อย่างถู กต้อง ฝึ กทักษะการ
เชื่อมเหล็กเหนียวในท่าราบและการบัดกรี แข็ง (Brazing) การเชื่ อมในท่าขนานนอน
รวมถึงการฝึ กทักษะการตัดด้วยก๊าซ
เป็ นวิชาต่อเนื่ องจากงานเชื่ อมก๊าซ 1 เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะในงานเชื่ อมให้
สู งขึ้ นไปอี กให้ทบทวนการเชื่ อมในท่าขนานนอน เน้นการเชื่ อมในท่าตั้ง ศึ กษา
สาเหตุและการแก้ไขรอยเชื่อม ตลอดจนการทดสอบรอยเชื่อม

5611206

งานโลหะแผ่นเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Basic Sheet Metal
ศึกษาคุณสมบัติของโลหะแผ่นชนิดต่าง ๆ เครื่ องมืออุปกรณ์และเครื่ องจักร
ที่ ใช้ในงานโลหะแผ่น กรรมวิธีแปรรู ป และการยึดต่ องานโลหะแผ่น ปฏิ บตั ิ งาน
โลหะแผ่นให้มีทกั ษะอย่างเพียงพอ

5611207

งานเชื่อมโลหะ 1
3(2-2)
Welding 1
คุณสมบัติของก๊าซและอุปกรณ์ วิธีใช้งาน ความปลอดภัย การบารุ งรักษา
การตัดด้วยก๊าซ การเชื่อมก๊าซในท่าราบและท่าขนานนอนความปลอดภัยของเครื่ อง
เชื่อมไฟฟ้ า คุณสมบัติของลวดเชื่อม การเชื่ อมเหล็กเหนียวในท่าราบ และ
ท่าขนานนอน

5611208

หลักการเชื่อมโลหะ
2(1-2)
Principle of Welding
ศึ ก ษาหลัก การเชื่ อ มโลหะด้ ว ยก๊ า ซและไฟฟ้ า เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่ องจักรกลที่ใช้ในงานเชื่ อมโลหะ ปฏิ บตั ิการเชื่ อมโลหะทั้งเชื่ อมก๊าซ และเชื่ อม
ไฟฟ้ าให้มีทกั ษะอย่างเพียงพอ
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5611301

เครื่องมือกล 1
2(1-2)
Machine Tool Operation 1
วิธีการระวังรักษาเครื่ องมือต่าง ๆ เครื่ องกลึ งชนิ ดต่าง ๆ องค์ประกอบของ
เครื่ องกลึ ง ระบบส่ งกาลังภายในเครื่ องกลึ ง มีดกลึ งและวัสดุ มีดกลึ ง ความเร็ วรอบ
และความเร็ ว ตัด ในงานกลึ ง งานปฏิ บ ัติ ป ระกอบด้ว ยงานบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกล
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ฝึ กลับมีดกลึงแบบต่าง ๆ กลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว
กลึ งบ่าฉาก กลึ งเซาะร่ อง กลึ งเกลี ยวนอก งานกลึ งขึ้นรู ป งานกลึ งระหว่างยันศูนย์
การใช้หน้าจานสี่ จบั จับชิ้นงาน

5611302

เครื่องมือกล 2
2(1-2)
Machine Tool Operation 2
เป็ นวิธีที่ต่อเนื่องจากเครื่ องมือกล 1 เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะในงานเครื่ องมือกล
ให้สูงขึ้น งานปฏิบตั ิประกอบด้วยงานกลึงเรี ยว งานตัดเกลียวนอกและเกลียวในงาน
คว้านรู งานขึ้นลาย ผิว และงานกลึงเยื้องศูนย์
หลักการทางานและการบารุ งรักษาเครื่ องไส ความปลอดภัยในการทางาน
การจัดฝึ กงานไสแบบต่ าง ๆ การเลื อกความเร็ วตัดและความเร็ วรอบในงานไส
งานปฏิ บ ตั ิ ป ระกอบด้วย การลับ มี ดไส ส าหรั บ วัสดุ ง านต่ า ง ๆ งานไสล้า งผิว
งานไสลบมุม งานไสร่ องและงานไสปรับประกอบ

5611401

โลหะวิทยา
2(1-2)
Metallurgy
การถลุ งเหล็ก เหล็กดิ บ เหล็กหล่ อชนิ ดต่า ง ๆ เหล็ กอ่ อน เหล็ก กล้า และ
เหล็กกล้าผสม การแปรรู ป คุณสมบัติและการใช้งานเหล็กชนิ ดต่าง ๆ การกาหนด
มาตรฐานเหล็กตามระบบ S.A.E. และ D.I.N. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ได้แก่ ทองแดง
สังกะสี ดี บุก ตะกัว่ อะลูมิเนี ยม และแมกนี เซี ยมเกี่ยวกับการถลุ ง คุณสมบัติและ
การใช้งานในรู ปของโลหะผสม
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5611402

งานเคลือบผิวโลหะ 1
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 1
หลักการเคลื อบผิวแบบต่าง ๆ ได้แก่ การทาสี การพ่นสี การเคลือบผิว ด้วย
น้ ายาเคมี การชุ บเคลือบผิวโลหะ (Enameling) หลักการใช้งาน การบารุ งรักษา
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานเคลือบผิวโลหะ การปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับกรรมวิธี
การเคลือบผิวโลหะแบบต่าง ๆ

5612101

เขียนแบบแผ่ นคลี่ 1
2(1-2)
Sheet Metal Development 1
หลักการเขียนแบบแผ่นคลี่แบบต่าง ๆ เช่น การเขียนตามระบบเส้นขนาน
การโค้งทามุม และระบบสามเหลี่ยม ออกแบบแผ่นคลี่โลหะให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ
เช่น รู ปกรวย ข้อต่อ ข้องอ ท่อในระบบการผลักดันของก๊าซ ท่อเครื่ องทาความเย็น
เป็ นต้น
เขียนแบบแผ่นคลี่รูปทรงโลหะแผ่นโดยวิธีฉายเส้นชิ้ นงานท่อสี่ เหลี่ ยม ท่อ
หลายเหลี่ยม ท่อทรงกระบอก กรวยทั้งรู ปทรงตัดตรงและรู ปทรงตัดเฉี ยง และงาน
แผ่ น คลี่ ชิ้ น งานสวมต่ อ มุ ม ฉากของท่ อ สี่ เหลี่ ย ม ท่ อ หลายเหลี่ ย ม และท่ อ
ทรงกระบอก

5612102

เขียนแบบแผ่ นคลี่ 2
2(1-2)
Sheet Metal Development 2
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่ องจากวิชาเขียนแบบแผ่นคลี่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น
เน้นการเขียนแบบแผ่นคลี่รูปทรงกรวย การเขียนแบบแยกชิ้นเพื่อสวมต่อเป็ นท่อโค้ง
กว้างและโค้งแคบของท่อลักษณะต่าง ๆ เช่ น ท่อโค้งกลมท่อโค้งสี่ เหลี่ ยม หรื อท่อ
โค้งหลายเหลี่ยม
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5612103

เขียนแบบงานท่อ 1
2(1-2)
Piping Drawing 1
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแบบงานท่อเบื้องต้น สัญลักษณ์งานท่อ และ
ระบบท่อประปา ชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ ผังท่อ ระบบท่อประปาที่ใช้ในบ้าน
และอาคารหลาย ๆ ชั้น งานเขียนแบบ ติดตั้งเครื่ องสู บน้ า ถังน้ าสู บและถังน้ าแรงดัน

5612104

คณิตศาสตร์ ช่างโลหะ 1
2(2-0)
Mathematics for Metal Trades 1
วิธีคานวณหาระยะและขนาดความยาว มุม อัตราเรี ยว ขนาดเกลียวชนิดต่าง
ๆ ระยะห่างระหว่างศูนย์ของรู เจาะ การคานวณปริ มาตร พื้นที่ พื้นผิว ความเร็ ว
รอบ ความเร็ วตัด ระบบการส่ งกาลังด้วยสายพาน แบบสายพานลิ่ม เฟื องประกอบ
และเฟื องทด การประกอบเฟื องในงานกลึง ขนาดและสัดส่ วนของเฟื อง การ
คานวณหาเวลาในการทางานของเครื่ องกล ได้แก่ งานเลื่อยกล งานไส งานกลึงเรี ยว
งานเจาะรู งานกัด และงานเจียระไน การคานวณหาความแข็งแรงของวัตถุ เช่น
ความเค้น ความเครี ยด ค่าความปลอดภัย และการคานวณออกแบบชิ้นงานโลหะ

5612201

งานโลหะแผ่น 2
2(1-2)
Sheet Metal 2
ศึ กษาเกี่ ยวกับความปลอดภัย ในการทางาน การใช้เครื่ องมือและอุ ปกรณ์
ที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การร่ างแบบ การถ่ายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ
ต่าง ๆ งานตัดด้วยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใช้แทนขึ้นรู ป งานบัดกรี
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5612202

งานโลหะแผ่น 3
2(1-2)
Sheet Metal 3
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะ วิ ธี ก ารใช้ ง านและการปรั บ แต่ ง เครื่ อ งจัก รและ
อุปกรณ์ที่ใช้กบั งานโลหะแผ่นตลอดจนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโลหะแผ่นเป็ นรู ปทรง
ต่าง ๆ เช่น ถังน้ า กรวย ฯลฯ การเดินท่อลม ท่อน้ า และเทคนิ คการต่องานโลหะแผ่น
แบบต่าง ๆ

5612203

งานโลหะแผ่น 4
2(1-2)
Sheet Metal 4
เป็ นวิช าที่ ต่อเนื่ องจากวิชางานโลหะแผ่น 3 เพื่อเพิ่ม พูนทักษะให้สูง ขึ้ น
โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิธีใช้งานเกี่ยวกับงานโลหะแผ่นรู ปทรงต่าง ๆ เช่น ถังน้ า
ถังแปล ฯลฯ การเดินท่อลม ท่อน้ า เทคนิคการต่องานแบบต่าง ๆ

5612204

งานเชื่อมไฟฟ้ า 2
2(1-2)
Electric Arc Welding 2
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชางานเชื่อมไฟฟ้ า 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น งาน
ปฏิบตั ิเป็ นการทบทวนการเชื่ อมในท่าราบ และท่าขนานนอน เน้นการเตรี ยมงาน
และการฝึ กทักษะการเชื่อมในท่าราบ ท่าขนานนอนและท่าตั้ง

5612205

งานเชื่อมก๊าซ 3
2(1-2)
Gas Welding 3
เป็ นวิชาที่ ต่อเนื่ องจากวิช างานเชื่ อมก๊ าซ 2 เพื่ อเพิ่มทักษะให้สูงขึ้ น การ
ปฏิ บ ตั ิ เป็ นการทบทวนฝึ กการเชื่ อมท่ า ราบ ท่ า ขนานนอน ท่ า ตั้ง การบัดกรี แ ข็ ง
(Brazing) และการตัดด้วยก๊าซ เน้นการฝึ กทักษะท่าขนานนอนท่าตั้งการบัดกรี แข็ง
และการตัดด้วยก๊าซ ฝึ กงานภาคสนาม่จากงานที่ปฏิบตั ิจริ ง
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5612206

งานเชื่อมโลหะ 2
3(2-2)
Welding 2
การเชื่ อมโลหะประเภทเหล็กหล่ อ อะลู มิเนี ยม และทองเหลื อง งานเชื่ อม
เหล็กเหนียว ประเภทงานท่อ งานเชื่อมละเอียดที่ตรวจสอบด้วยเอกซ์เรย์ ชนิ ดของ
ธู ปเชื่ อม อิทธิ พลของฟลักซ์ เทคนิ คการเชื่ อมในงานชนิ ดต่าง ๆ ปาดหน้า กลึ ง
ปอกผิว กลึ งบ่ าฉาก กลึ งเซาะร่ อง กลึ งเกลี ย วนอก งานกลึ ง ขึ้ นรู ป และการกลึ ง
ระหว่างยันศูนย์

5612301

เครื่องมือกล 3
2(1-2)
Machine Tool Operation 3
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่ องจากเครื่ องมือกล 2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเจียระไน การ
บารุ งรักษาเครื่ องเจียระไน ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการทางานก่อน
เจียระไน และวิธีจบั ยึดงาน งานปฏิบตั ิประกอบด้วยการเจียระไนวัสดุต่าง ๆ ได้แก่
เหล็กเหนี ยว เหล็กหล่ อ งานเจียระไนรู ปทรงต่าง ๆ งานเจี ยระไนชิ้ นส่ วนอุ ปกรณ์
สร้างเครื่ องจักรกล

5612302

งานกลึงโลหะ
3(2-2)
Machine Tool Operation
ส่ วนประกอบของเครื่ องกลึง ระบบส่ งกาลังภายในเครื่ องกลึง มีดกลึ ง วัสดุ
มีดกลึง ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัดในงานกลึง การลับมีดกลึงแบบต่าง ๆ การกลึงปาด
หน้า กลึงปอกผิว กลึงบ่าฉาก กลึงเซาะร่ อง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรู ป และ
การกลึงระหว่างยันศูนย์
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5612401

งานเคลือบผิวโลหะ 2
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 2
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ ก ารชุ บ เคลื อบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีไ ฟฟ้ า เช่ น การชุ บ
ทองแดง การชุ บทองเหลื อ ง การชุ บ โครเมี่ ย ม การชุ บสั งกะสี การชุ บ โรเดี ย ม
การชุบเงิน การชอบทอง และการตรวจสอบน้ ายาชุบต่าง ๆ

5612402

งานเคลือบผิวโลหะ 3
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 3
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่ องจากงานเคลื อบผิวโลหะ 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้ น
โดยเน้นการชุ บเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ า เช่น การชุ บทองแดง การ
ชุบทองเหลือง การชุ บโครเมี่ยม การชุ บสังกะสี การชุ บโรเดียม การุ ชบเงิน การ
ชุบทอง และการตรวจสอบน้ ายาชุบชนิดต่าง ๆ

5612501

งานซ่ อมอุปกรณ์ ตัวถัง 1
2(1-2)
Auto Body Maintenance 1
ปฏิบตั ิการถอดประกอบ ปรับแต่ง กระจกรถนัง่ กลอนประตู บานพับ มือจับ
การเปลี่ยนยางขอบประตู การบุเบาะรถยนต์ และกรุ ภายในรถยนต์ ฯลฯ

5612801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโลหะ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Metals 1
จัดให้มีกจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พในด้านการรับรู้ ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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5612802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพโลหะ 1
3(250)
Field Experience in Metals 1
จัดให้นักศึกษาออกฝึ กงานในสถานประกอบการ ภายใต้การควบคุ มดูแล
และการ นิเทศการฝึ กงานจากอาจารย์ ตลอดระยะเวลาที่มีการฝึ กงาน

5613101

เขียนแบบงานท่อ 2
2(1-2)
Piping Drawing 2
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแบบท่อน้ าทิ้ง ท่ออัดลม ท่อก๊าซ เชื้ อเพลิง
และแบบพิเศษ ได้แก่ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ า โถส้วม เครื่ องทาน้ าร้อนและเครื่ อง
ทาน้ า เย็น วิธีต่อท่ อเพื่อความสวยงามส าหรั บ ห้องน้ า สมัยใหม่ งานติ ดตั้งเครื่ อง
สู บน้ าที่ใช้กบั อาคารหลายชั้น ได้แก่ ถังสู ง ถังแรงอัด ถังลมอัด วิธีต่อท่อเพื่องาน
บริ การจ่ายน้ า วิธีติดตั้งอุปกรณ์ และกลไก การจ่ายน้ า เช่ น งานต่อท่ออาบสังกะสี
ท่อปูน ท่อ พี. วี. ซี ฯลฯ

5613102

คณิตศาสตร์ ช่างโลหะ 2
2(2-0)
Mathematics for Metal Trades 2
ไฮครอลิกของน้ า ระบบท่อน้ าประปา วิธีคานวณ จานวน “หน่วยน้ า” วิธี
กาหนดขนาดท่อเมน ท่อแยก และท่อจ่ายที่ใช้กบั บ้านและอาคารหลายชั้น วิธี
คานวณเกี่ยวกับ ขนาดของเครื่ องสู บน้ าและอัตราการสู บ ระบายน้ า ถังน้ าแรงดัน
อัตราบริ โภคน้ าของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และแหล่งบริ โภคน้ าอื่น ๆ
ระบบน้ าทิง้ ที่เป็ นน้ าสกปรก และน้ าฝน วิธีคานวณโหลดของท่อน้ าทิง้ และ
วิธีกาหนดขนาดของท่อน้ าทิ้ง
วิธีการคานวณความแข็งแรงของแนวเชื่อมในเหล็ก โครงสร้างหลาย ๆ
ลักษณะทั้งเชื่อมก๊าซและเชื่อมไฟฟ้ า
วิธีคานวณขนาดของแผ่นเหล็กและหมุดย้า ตลอดจนงานคานวณซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานโลหะแผ่น
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5613103

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลหะแผ่ น
2(1-2)
Sheet Metal Production Design
ศึกษาหลักการออกแบบและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามชนิ ด
และลักษณะของงาน เช่น งานออกแบบเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ เน้นการออกแบบ
และปฏิบตั ิงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อให้เกิดรู ปแบบที่แปลกและ
ใหม่ โดยคานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุ การประหยัด ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย

5613104

เทคโนโลยีการผลิตเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Production Technology
ศึ ก ษาการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์โลหะ และชิ้ นส่ วนเครื่ องกลด้วยกระบวนการ
แปรรู ปโลหะแบบต่าง ๆ เช่นงานขึ้นรู ปโลหะแผ่น งานเชื่อมโลหะ การแปรรู ป
โลหะด้วยเครื่ องมือกล และการหล่อโลหะ

5613105

ภาษาอังกฤษช่ างโลหะ
2(2-0)
English for Metal Trades
ส่ งเสริ มให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามแนวทางของสาขาวิชาช่างโลหะ
โดยเน้นการสอนในเรื่ องพัฒนาทักษะ การอ่านให้เข้าใจหนังสื อช่ างและข้อความ
ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะในการพูดเขียนพอสมควร

5613106

การเขียนแบบการผลิต
2(1-2)
Production Drawing
การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO) ทั้งระบบอเมริ กนั (American
Projection or Type A) และระบบยุโรป (European Projection or Type E) การเขียน
แบบรู ป (Pictorial Drawing) ทั้งภาพ Isometric Obilque และ Perspective การ
กาหนดขนาด (Dimensioning) ทั้งขนาดและตาแหน่ง, ค่าพิกดั ความคลาดเคลื่อน
(Tolerance), ค่าพิกดั ส่ วนประกอบ (Allowance) และค่าพิกดั พื้นผิว (Roughness
Value) การเขียนแบบยึดตรึ ง (Fastener) ทั้งเกลี ยว หมุดย้ า และลิ่ ม การเขียนแบบ
สั่งงาน (Detail Drawing)
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5613201

งานเชื่อมไฟฟ้ า 3
2(1-2)
Electric Arc Welding 3
เป็ นวิชาที่ ต่อเนื่ องจากวิชางานเชื่ อมไฟฟ้ า 2 เพื่ อเพิ่ ม พูนทัก ษะให้สู ง ขึ้ น
การปฏิบตั ิเป็ นการทบทวนการเชื่อมในท่าขนานนอน เน้นการฝึ กทักษะในท่าตั้งและ
ท่าเหนือศรี ษะ จนได้แนวเชื่อมมาตรฐาน ศึกษาสาเหตุและการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
รอยเชื่อม ตลอดจนการตรวจสอบรอยเชื่อม

5613202

งานเชื่อมก๊าซ 4
2(1-2)
Gas Welding 4
เป็ นวิชาที่ ต่อเนื่ องจากวิช างานเชื่ อมก๊า ซ 3 เพื่ อเพิ่ม พูนทัก ษะให้สูง ขึ้ น
การปฏิบตั ิเป็ นการทบทวนการเชื่อมในท่าขนานนอน ท่าตั้ง ท่าเหนื อศีรษะ ฝึ กการ
ตัดด้วยก๊าซ ฝึ กการเชื่ อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ศึกษาสาเหตุและการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของรอยเชื่อม ตลอดจนการทดสอบรอยเชื่อมและฝึ กงานภาคสนามของจริ ง

5613301

การออกแบบเครื่องมือแม่ แบบและอุปกรณ์จับยึด
3(3-0)
Tool, Dies, Jig and Fixture Design
วิเคราะห์ส่วนประกอบพื้นฐานและหน้าที่ของเครื่ องมือในงานผลิต ระบบ
กลไก และการถ่ายกาลัง การคานวณแรงกระทบในลักษณะต่าง ๆ การเลือกใช้และ
การปรับปรุ ง คุณภาพของวัสดุ การออกแบบเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการผลิต

5613501

งานซ่ อมอุปกรณ์ ตัวถัง 2
2(1-2)
Auto Body Maintenance 2
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่ องจากวิชางานซ่ อมอุปกรณ์ ตวั ถัง 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความชานาญให้สูงขึ้น ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวกับงานซ่ อมอุปกรณ์ ตวั ถัง
ฯลฯ
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5613502

งานปะผุและเคาะขึน้ รู ป 1
2(1-2)
Auto Body Repair 1
วิธีการซ่อม การปะเชื่ อมเฉพาะจุด เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในงานเคาะขึ้นรู ป
หลัก การและวิธี ก ารเคาะขึ้ นรู ป ลัก ษณะต่ า ง ๆ การตัด การดึ ง ฝึ กหัดการปะและ
เคาะขึ้นรู ป

5613503

งานสี ทวั่ ไป
2(1-2)
Painting
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ส่ ว นประกอบและชนิ ด ของสี ป ระเภทต่ า ง ๆ เช่ น สี พ้ื น
สี ทบั หน้า ทินเนอร์ สี โป๊ ว พลาสติก สี โป๊ วแห้งเร็ ว ศึกษาอุปกรณ์ในงานพ่นสี เช่ น
เครื่ องอัดอากาศ การพ่นสี เครื่ องควบคุมอากาศ ศึกษาการเอาสี เก่าออกจากชิ้นส่ วน
ปฏิบตั ิการปิ ดกระดาษ กาว การขัดสี การพ่นสี การเทียบสี ฯลฯ

5614101

งานออกแบบโครงสร้ างเหล็ก
3(3-0)
Structural Steel Design
วางพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง รวมทั้งรู ้ถึงการวิเคราะห์
ในการออกแบบในการใช้งานโครงสร้ างโลหะ ชนิ ดและประเภทต่าง ๆ ของเหล็ก
แนะนาให้รู้ถึงทฤษฎีโครงสร้างหลัก และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของ
โลหะ การยืด หยุ่นของโลหะ และความเค้น ของคานแบบต่ า ง ๆ ที่ ป ระกอบใน
โครงสร้าง

5614102

การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Industrial Product Design
ศึกษาหลักการ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อิทธิพลของสี วัสดุ และเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยโลหะและ
อโลหะ
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5614103

การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเป็ นมาของผลิ ตภัณฑ์บรรจุหีบ และความต้องการในการใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หี บ ห่ อ การออกแบบหี บ ห่ อ และภาชนะเพื่ อ ใช้ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะ
ประเภท ศึกษาเรื่ องรู ปทรง รู ปแบบโครงสร้ าง สี ภาพคลี่ หี บห่ อผลิ ตภัณฑ์ ฝึ ก
ปฏิบตั ิออกแบบหี บห่ อบรรจุผลิตภัณฑ์ทาให้มีขนาดมาตรฐาน และสัดส่ วนสัมพันธ์
กับลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

5614104

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0)
Manufacturing Process
ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตขั้นมูลฐาน คุณสมบัติของ
โลหะและการทดลองการวางแผนการผลิต และปั จจัยทางเศรษฐกิจ เครื่ องมือ
เครื่ องกลสาหรับการผลิต

5614105

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบและเขียนแบบการผลิต
3(2-2)
Computer for Drawing and Design
ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อนาประโยชน์มาใช้ในการ
ออกแบบเขียนแบบ โดยฝึ กหัดการจาลองภาพและสร้างภาพแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความชานาญจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริ ง

5614106

การควบคุมระบบการผลิตด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer Aid Manufacturing Control
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุ ม
เครื่ องมือกลอัตโนมัติในระบบการผลิต
การควบคุมเครื่ องมือด้วยระบบตัวเลข
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบตัวเลข หุ่นยนต์อุสหกรรมและระบบการผลิตแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (F.M.S.)
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น(ท-ป)

เทคโนโลยีแคด-แคม
3(2-2)
CAD-CAM Technology
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับขอบข่ายของ CAD- CAM เช่น คาสั่งในการ
เขียนภาพ 2 มิติ, 3 มิติ และเขียนภาพที่ผิว (Surface) การ Generation เป็ นข้อมูล
NC และการใช้ Post Process การกาหนดเงื่อนไขการตัดเฉื อน (Cutting Condition)
การเลือกใช้วสั ดุ (Tool) ตลอดจนการเชื่ อมต่อระบบ (Interface) กับเครื่ องมือกล
CNC ในงานอุ ตสาหกรรมและทดลองโปรแกรม CAD-CAM บน PC หรื อ
Workstation กับเครื่ องมือกลขั้นพื้นฐาน
กลศาสตร์ เครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะกลไกเบื้องต้นของชิ้ นส่ วน คานวณการเคลื่ อนที่ของ
ลูกเบี้ยวเฟื อง กลไกต่าง ๆ การเคลื่อนที่ของจุด เส้น ชิ้นส่ วน ความเร็ ว ความเร่ งของ
เครื่ องจักรกล การวิเคราะห์หาแรงสถิต แรงเฉื่ อย การเคลื่อนที่ของกลไก ในระบบ
2 มิติ และ 3 มิติ การถ่วงสมดุลของเครื่ องจักรกล
วัสดุวศิ วกรรมอุตสาหกรรม
3(3-0)
Mechanics of Materials
ศึกษาพื้นฐานทัว่ ไปของวัสดุ เมื่อถูกแรงดึง แรงอัดและแรงเฉื อน วิเคราะห์
ความเค้น ความเครี ยด ความเค้นผสม ทฤษฎีแตกหัก และการเปลี่ยนแปลงของ
เหล็กชนิดที่มีคาร์ บอนผสม การปรับปรุ งคุณภาพในด้านความแข็ง ไดอะแกรมใน
การชุปแข็งเหล็ก ต่าง ๆ การเพิ่มผิวแข็งกัดกร่ อน และการป้ องกันการกัดกร่ อน
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5614201

การเชื่อมและการทดสอบ
3(2-2)
Welding and Testing
การประเมินผลงานเชื่อม วิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของงาน
เชื่ อมข้อบกพร่ องและปั ญหาในการเชื่ อม การทดสอบแบบไม่ทาลาย เช่ น Tensile
Test, Bending Test, Impact Test, Hardness Test การทดสอบแบบไม่ทาลาย เช่น
Visual, Magnetic Particle, Liquid Penetrantes, Radiographic, Ultrasonic Eddy
Currents and Leak Test เป็ นต้น

5614202

เทคโนโลยีการเชื่ อมโลหะ
2(1-2)
Welding Technology
ศึกษาและปฏิ บตั ิ การเชื่ อม ด้วยกรรมวิธีเชื่ อมก๊าซและเชื่ อมไฟฟ้ าทั้งเชื่ อม
แผ่นและเชื่ อมท่อในทุกตาแหน่ งการเชื่ อม การบากงาน การเซาะร่ องงาน ตลอดจน
การเชื่อมโลหะผสมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

5614203

เทคโนโลยีงานโลหะแผ่ น
2(1-2)
Sheet Metal Technology
ศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะทัว่ ๆ ไปของงานโลหะแผ่น ตลอดจนทราบถึง
คุณสมบัติของโลหะแผ่น รู ้ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่ องจักรกลที่ใช้กบั โลหะแผ่น ทราบ
ถึ ง กฎทัว่ ไปในการท างานขึ้ นรู ป แผ่นโลหะเพื่ อให้ไ ด้ผ ลงานที่ ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

5614301

การประลองเครื่องมือกล
3(2-2)
Mechanics Tools Laboratory
ศึกษาถึงการทดสอบและบารุ งรักษาเครื่ องจักรต่าง ๆ เช่น เครื่ องกลึง เครื่ อง
ไส เครื่ องกัด เครื่ องเจาะ เครื่ องเจียระไน และเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก รวมทั้งการ
ประลองหาแรงม้าของคมตัด ความเรี ยบของพื้นผิว อายุการใช้งาน การหากาลังม้า
ความเร็ วและเวลาในการผลิต
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5614302

เทคโนโลยีเครื่องมือกล
2(1-2)
Machine Tools Technology
การทดลองปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวกับกรรมวิธีแปรรู ปโลหะ โดยใช้เครื่ องมื อกล
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่ องกลึง เครื่ องไส เครื่ องเจาะ เครื่ องกัด เครื่ องเจียระไน เป็ น
ต้น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม และสามารถน าไปใช้ ก ั บ
เครื่ องจักรกลได้เหมาะสมกับงาน

5614303

การประลองการผลิต
2(1-2)
Production Laboratory
ประลองงานเครื่ องมือกล การแปรรู ปโลหะด้วยเครื่ องมือกลประเภทต่าง ๆ
งานเชื่ อ มโลหะ เชื่ อ มโลหะแผ่ น การออกแบบรอยต่ อ ฯลฯ ให้ ไ ด้ผ ลงานตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ศึกษาโครงสร้างและศึกษาคุณสมบัติของโลหะ โลหะผสม
และพลาสติก กรรมวิธีในการปรับปรุ งโครงสร้างของโลหะและ โลหะผสม การสึ ก
กร่ อ นและการควบคุ ม ปฏิ บ ัติก ารโครงสร้ า งวัส ดุ วิศ วกรรม การบันทึ ก และการ
สรุ ปผลการทดสอบโครงสร้างวัสดุวศิ วกรรม

5614310

การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Quality Control
การวางผังควบคุ มคุ ณภาพและวิธีการปรับผังควบคุ มคุณภาพ การควบคุ ม
คุ ณ ภาพโดยใช้หลัก สถิ ติ เทคนิ ค การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ความสั ม พัน ธ์ ข องการ
ควบคุ มคุ ณภาพกับการออกแบบการผลิ ตและการตรวจรั บ การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณภาพต่าง ๆที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
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5614311

การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
วางแผนการผลิ ต และควบคุ ม ระบบการผลิ ต เทคนิ ค การพยากรณ์ เ พื่ อ
วางแผนและควบคุ มระบบการผลิ ตสิ นค้าคงคลัง ความต้องการวัสดุ การกาหนด
งานและจัดลาดับงาน ตลอดจนการบริ หารโครงการ

5614312

การจัดการด้ านอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Management
ศึ กษาโครงสร้ างการปฏิ บตั ิ และหลักการจัดองค์การให้สอดคล้องกับการ
กาหนดนโยบาย การบริ หารบุ คคลและกฎหมายแรงงาน การวิจยั ประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาการวางแผน ควบคุมงบประมาณการเงินและการตลาด

5614313

กระบวนการผลิตทางด้ านอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Production Process
ศึ กษาระบบและกระบวนการผลิ ตแบบต่าง ๆ ในระบบอุ ตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานอุตสาหกรรมการผลิต เลือกใช้เทคโนโลยี
เครื่ องมือ และเครื่ องจักรให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตด้านอุตสาหกรรม

5614314

ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Work Study
ศึกษาเทคนิ คความเคลื่อนไหวและเวลาที่ใช้ในการทางานแบบต่าง ๆ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การสุ่ มตัวอย่างงาน เวลา
มาตรฐานและการจ่ายค่าแรงงาน
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5614401

กรรมวิธีตกแต่ งผิวโลหะ
2(1-2)
Metal Finishing
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการเคลื อบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การชุ บ
เคลื อบผิ วโลหะด้ว ยกรรมวิธี ท างไฟฟ้ า น้ า ยาเคมี ความร้ อน พลาสติ ก และการ
ตกแต่งผิวโลหะ โดยการใช้สี ฝึ กปฏิ บตั ิ การชุ บเคลื อบผิวตามกระบวนการต่าง ๆ

5614402

เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3(2-2)
Foundry Technology
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ เตาหล่อ เครื่ องมือ อุ ปกรณ์ ในงาน
หล่อกระสวนและการออกแบบงานหล่อไส้แบบ (Core) ทรายหล่อและการทดสอบ
คุณสมบัติทรายหล่อ แบบหล่อ (Mold) ระบบป้ อนจ่ายน้ าโลหะ การหลอมและการเท
น้ าโลหะ ตลอดจนค้นหาจุดบกพร่ องและวิธีการแก้ไข

5614501

งานปะผุและเคาะขึน้ รู ป 2
2(1-2)
Auto Body Repair 2
เป็ นวิชาที่ต่อเนื่ องจากวิชางานปะผุและการเคาะขึ้นรู ป 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความชานาญให้สูงขึ้น

5614901

งานค้ นคว้าทางช่ างโลหะ 1
2(1-2)
Individual Study in Metal Work 1
ศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมจากประสบการณ์ ที่เรี ยนมาในงานช่ างโลหะที่ ตน
ถนัด และสนใจเป็ นพิเศษ ภายใต้การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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น(ท-ป)

5614902

งานค้ นคว้าทางช่ างโลหะ 2
2(1-2)
Individual Study in Metal Work 2
ค้นคว้าออกแบบ และประดิษฐ์งานที่มีคุณค่าทางด้านการเรี ยนการสอนหรื อ
เป็ นงานที่มุ่งให้เกิดความคิดริ เริ่ มในสาขาที่เรี ยน โดยทาเป็ นรู ปโครงการที่สมบูรณ์
และโครงการนั้นได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

5614903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
2(1-2)
Special Project
ออกแบบงานที่ ส มบู ร ณ์ เ กี่ ย วกับ การผลิ ต โดยเขี ย นเป็ นรายการอธิ บ าย
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานที่ออกแบบ และอ้างอิงทฤษฎีหรื อข้อควรปฏิบตั ิ
ในการทามาด้วย งานที่จะทา ผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการ

5614904

การสั มมนางานอุตสาหกรรมการผลิต
2(1-2)
Industrial Production Seminar
ศึ ก ษาปั ญหาและรวบรวมข้อมู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อนาไปใช้ใ นการวางแผนและ
แก้ปัญหางานอุตสาหกรรมการผลิต

315

หมู่วชิ าเทคโนโลยีการพิมพ์
(562)
หมู่วชิ าเทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทัว่ ไป
(562-1--)
2. เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
(562-2--)
3. การพิมพ์
(562-3--)
4. เทคโนโลยีหลังพิมพ์
(562-4--)
5. การออกแบบ การประเมินราคา
(562-5--)
6. การบริ การ
(562-6--)
7.
(562-7--)
8. การฝึ กงาน
(562-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(562-9--)
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หมู่วชิ าเทคโนโลยีการพิมพ์ (562)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5621101
5621102
5621201
5621202
5621203
5621301
5622201
5622301
5622302
5622401
5622402
5622501
5622503
5622601
5622602
5622801
5622802
5623301

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น
วัสดุทางการพิมพ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
การถ่ายภาพงานพิมพ์
การทาแม่พิมพ์
การพิมพ์พ้นื นูน
การแยกสี
การพิมพ์ออฟเซต
การพิมพ์สกรี น
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
การบารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์
การออกแบบทางการพิมพ์
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
การประเมินราคางานพิมพ์
การบริ หารการพิมพ์และกฎหมายการพิมพ์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการพิมพ์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพิมพ์ 1
การพิมพ์

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(250)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเทคโนโลยีการพิมพ์ (562)
รหัส

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5621101

เทคโนโลยีการพิมพ์เบือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Printing Technology
ความหมายของการพิมพ์ ประวัติการพิมพ์และวิวฒั นาการของการพิมพ์
ศึ ก ษาการพิ ม พ์ใ นระบบต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ระบบการพิ ม พ์พ้ื น นู น ระบบการพิ ม พ์
พื้นราบ ระบบการพิมพ์พ้นื ลึก ระบบการพิมพ์พ้นื ฉลุ ระบบการพิมพ์ไร้แรงกด
งานหลังพิมพ์ ตลอดจนวัสดุพิมพ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์

5621102

วัสดุทางการพิมพ์
3(2-2)
Printing Materials
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
ที่ ใ ช้ใ นการพิ ม พ์และการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เช่ น หมึ ก พิ ม พ์ น้ า ยาฟาวเท่ น ผ้า ยาง
แม่พิมพ์ วัสดุไวแสงทางการพิม พ์ วัสดุอื่นที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งวัสดุรองรับ
การพิมพ์ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก สิ่ งทอ แก้ว การเลือกใช้ประเภทของ
วัสดุที่เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน รวมทั้งการเปรี ยบเทียบและประเมินผลการ
ทดสอบคุณภาพของวัสดุพิมพ์ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดอันเป็ นผลมาจากวัสดุพิมพ์และ
วิธีการแก้ไข

5621201

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
3(2-2)
Prepress Technology
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทางการพิมพ์ การเลือกระบบการ
พิมพ์ที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น ระบบพื้นนูน พื้นราบ พื้นลึก พื้นฉลุ
และอื่น ๆ การวางแผนการปฏิบตั ิงานก่อนพิมพ์ เช่น การเลือกใช้ขนาด และชนิด
ของกระดาษรู ปแบบการวางดัมมี่ การเตรี ยมต้นฉบับ การควบคุมคุณภาพงานก่อน
พิมพ์ รวมทั้งปั ญหาในการดาเนินการและวิธีแก้ไข
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น(ท-ป)

5621202

การถ่ ายภาพงานพิมพ์
3(2-2)
Reproduction Photography
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายเพื่อการพิมพ์ วัสดุไวแสง
ในการถ่ายภาพต้นฉบับสาหรั บการถ่ ายภาพทางการพิมพ์ กล้องถ่ายภาพการพิมพ์
ชนิดต่าง ๆ สารเคมีที่ใช้ในการถ่ายภาพ การถ่ายและการล้างฟิ มล์ ชนิ ดและประเภท
ของฟิ ล์ม การทดลองถ่ายภาพด้วยสกรี นแบบต่าง ๆ เทคนิ คการทางานในห้องมืด
คอนแทกต์สกรี น การผลิตภาพลายเส้นและฮาล์ฟโทน การถ่ายฟิ ล์ม เนกาทีฟและ
การกลับฟิ ล์มเป็ นโพลีทีฟ การแยกสี ดว้ ยกล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ การควบคุม
คุณภาพของภาพถ่าย การแก้และตกแต่งฟิ ล์มหลังการถ่าย

5621203

การทาแม่ พมิ พ์
3(2-2)
Plate Making
ศึกษาวิธีการทาแม่พิมพ์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการพิมพ์พ้ืนนูน ระบบ
การพิมพ์พ้ืนราบ ระบบการพิมพ์พ้ืนลึก ระบบการพิมพ์พ้ืนฉลุ และอื่น ๆ เช่น การ
ทาบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร์ การทาเพลท การทาแม่พิมพ์สีเดียว 2 สี 4 สี และ
มากกว่า 4 สี การประกอบฟิ ล์ม ในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขในการทาแม่พิมพ์

5621301

การพิมพ์ พนื้ นูน
3(2-2)
Relief Printing
ศึกษากระบวนการพิมพ์พ้ืนนู น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ความเป็ นมา
ของการพิมพ์พ้ืนนูน หลักการพิมพ์พ้ืนนูน ขั้นตอนและกระบวนการผลิ ตงานพิมพ์
เลตเตอร์ เพรส การพิมพ์โดยใช้ตวั เรี ยงโลหะ การใช้บล็อกโลหะ บล็อกโพลี เมอร์
การพิมพ์ภาพลายเส้น การพิมพ์ภาพสกรี น การใช้เครื่ องพิมพ์เลตเตอร์ เพรสในแบบ
ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เลตเตอร์ เพรส งานพิมพ์
เฟล็ก โซกราฟี งานปั๊ มนู น งานปั๊ มตัด งานประทับรอยร้ อนด้วยโลหะเปลว งาน
พิมพ์ตวั เลข ตลอดจนงานพิม พ์อื่นที่ ใช้แม่ พิมพ์แบบนู น รวมถึ ง การแก้ปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการพิมพ์พ้นื นูน
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น(ท-ป)

5622201

การแยกสี
3(2-2)
Colour Separation
ศึกษาทฤษฎีสีและแสง เครื่ องมือวัดทางแสงและสี การรับรู้สี การวัดสี
กระบวนการแยกสี ทางการพิมพ์ ทั้งงานที่เป็ นสองสี สี่ สี มากกว่าสี่ สี การแยกสี
ด้วยเครื่ องกราดแยกสี ประเภทต่าง ๆ ประเภทของเครื่ องกราดแยกสี หลักการทางาน
ของเครื่ องกราดแยกสี การแยกสี จากต้นฉบับชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการปรับแต่งสี
และภาพด้วยคอมพิวเตอร์

5622301

การพิมพ์ออฟเซต
3(2-2)
Offset Printing
ศึกษาเกี่ยวกับการพิมพ์ระบบออฟเซตในแบบต่าง ๆ หลักการสามโม
การปรับตั้งหน่วยต่าง ๆ ของเครื่ องพิมพ์ การปรับความสมดุลฟุลระหว่างน้ ากับหมึก
การรองหนุนโมเพลท โมยาง เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิกระบวนการขั้นตอนของการ
ผลิตการพิมพ์งานสี เดียวสองสี ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องพิมพ์ในขนาดเล็กและขนาด
กลาง เช่น ขนาดตัด 11 ขนาด ตัด 5 ขนาดตัด 4 ด้วยเครื่ องสี เดียว ตลอดจนการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการพิมพ์ในระบบออฟเซต

5622302

การพิมพ์สกรีน
3(2-2)
Screen Printing
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ หลักการของระบบสกรี น เทคนิคการทาต้นฉบับ
ขั้นตอน การพิมพ์สกรี น การเลือกใช้หมึกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุพิมพ์แต่ละ
ประเภท เช่น กระดาษ ผ้า การตั้งฉาก ฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์ ด้วยมือและเครื่ อง
พิมพ์ ทั้งงานสี เดียวและหลายสี ฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์สกรี นทั้งงานสี
เดี ย วและหลายสี การใช้เครื่ อ งกับ งานที่ เ ป็ นวัส ดุ ใ นแบนราบ เช่ น พิ ม พ์ล งบน
ถ้วยแก้ว ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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5622401

เทคโนโลยีหลังพิมพ์
3(2-2)
Afterpress Technology
ศึกษาการนาสิ่ งพิมพ์ไปทาเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การพับ การเก็บ การเย็บ
เล่ม การเข้าเล่มแบบต่าง ๆ การแปรสภาพหลังการพิมพ์ เช่ น การเคลื อบเงา การ
ปั๊ มนูน การประทับรอยร้อนด้วยโลหะเปลว การปั๊ มตัด ปั๊ มพับ เป็ นต้น

5622402

การบารุ งรักาาเครื่องพิมพ์
3(2-2)
Printing Machine Maintenance
ศึกษาเกี่ยวกับการบารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ชนิ ดต่าง ๆ ระบบการทางานของ
เครื่ องพิมพ์ ระยะเวลาในการดูแลเครื่ องพิมพ์ ชนิ ดและคุณภาพของน้ ามันหล่อลื่นที่
ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ ตรวจสอบแก้ไข ส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องที่ ชารุ ด การป้ องกันการ
ชารุ ดก่อนระยะเวลาอันควร

5622501

การออกแบบทางการพิมพ์
3(2-2)
Graphic Design in Printing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการออกแบบสิ่ งพิมพ์ หลักการออกแบบที่
สัมพันธ์ กับระบบการพิมพ์ สี กบั การออกแบบ การวางรู ปแบบ การจัดทาอาร์ ตเวิร์ก
การเขียนดัมมี่ ภาพประกอบ เพื่อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การสั่งสี บนสิ่ งพิมพ์ วัสดุ
และเครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบ ตลอดจนทดลองปฏิบตั ิ

5622503

เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3(3-0)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ ย วกับ การพิ ม พ์สิ่ ง พิ ม พ์ ระบบเทคนิ ค ตลอดจนอุ ป กรณ์
ทางการพิม พ์ เพื่ อให้สามารถเลื อกใช้ และดาเนิ นการในการผลิ ตสิ่ งพิ มพ์แต่ล ะ
ประเภทได้โดยเน้นหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
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5622601

การประเมินราคางานพิมพ์
3(3-0)
Printing Estimating
ความรู ้เกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่ งพิมพ์ ในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบพื้นนูน
พื้นราบ พื้นลึก พื้นฉลุ และอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านวัสดุ ค่าจ้าง ค่าเสื่ อม
ราคา ค่าสาธารณู ปโภค ค่าประกันภัย ฯลฯ วิธีการคิดและประเมินราคาสิ่ งพิมพ์
การใช้แบบการคิดและประเมินราคาในแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนาคอมพิวเตอร์ มาช่วย
ในการประเมินราคางานพิมพ์

5622602

การบริหารการพิมพ์ และกฎหมายการพิมพ์
3(3-0)
Printing Administration and Printing Laws
ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หาร การจัดการ การจัดองค์การ การบริ หารงาน
บุคคล การจัดการเกี่ยวกับพัสดุทางการพิมพ์ การวางแผนนโยบาย การวางแผนการ
ผลิ ต ความรู ้ เ รื่ อ งกฎหมาย ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ การพิ ม พ์ เช่ น
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติลิขสิ ทธ์ ฯลฯ

5622801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Printing 1
จัดให้มีกิ จกรรมเพื่อเตรี ย มความพร้ อมทั้งด้า นทฤษฎี และการปฏิ บ ตั ิ ข อง
นักศึ กษาก่ อนออกไปฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พจากสถานประกอบการภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้นักศึกษามีทกั ษะ ความรู้ เจตคติ ตลอดจนคุ ณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชี พ ทางการพิมพ์ โดยการกระทาในสถานการณ์ หรื อรู ปแบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งฝึ กปฏิ บตั ิในสถานฝึ กปฏิ บตั ิของโปรแกรมวิชา และมี
แนวในการฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมงปฏิบตั ิการ
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น(ท-ป)

5622802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพิมพ์ 1
3(250)
Field Experience in Printing 1
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนก่ อน : 5622801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพิมพ์ 1
จัดให้ฝึกปฏิบตั ิในสถานประกอบการจริ ง โดยอาจฝึ กปฏิบตั ิในสถาน
ประกอบการภาครัฐหรื อภาคเอกชน โดยสถานประกอบการที่เหมาะกับการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ควรมีการปฏิบตั ิครบวงจร คือ มีท้ งั กระบวนการก่อนพิมพ์ กระบวนการ
พิมพ์ และกระบวนการหลังพิมพ์ นัก ศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ฝึ กปฏิ บตั ิ และต้องมีชวั่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 450 ชัว่ โมงปฏิบตั ิการ
นักศึ กษาต้องเขี ยนรายงานการฝึ กปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นรายบุ คคล รายงานทั้งอุ ปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข รวมถึง ผลการแก้ไข และสรุ ปประมวลความรู้
ที่ ไ ด้รั บ ทั้ง หมดจากการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ (จะต้อ งสอบผ่ า นรายวิ ช า
5622801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพิมพ์ 1 มาก่อน)

5624301

การพิมพ์
3(2-2)
Printing
วิวฒั นาการการพิมพ์ กรรมวิธีการพิมพ์แบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์แบบนูน
การพิมพ์แบบพื้นเรี ยบ การพิมพ์แบบร่ องลึ ก การพิมพ์แบบฉลุ การพิมพ์แบบ
ฉายแสง ฯลฯ การเตรี ยมต้นฉบับ การเย็บเล่ม เข้าปก การทาแม่พิมพ์ชนิ ดต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์
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หมู่วชิ าสถาปัตยกรรมภายใน
(563)
หมู่วชิ าสถาปั ตยกรรมภายใน ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทัว่ ไป
(563-1--)
2. ออกแบบสถาปัตยกรรม
(563-2--)
3. เทคโนโลยีและวัสดุ
(563-3--)
4. ออกแบบสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์และการประมาณราคา
(563-4--)
5.
(563-5--)
6.
(563-6--)
7.
(563-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(563-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(563-9--)
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หมู่วชิ าสถาปัตยกรรมภายใน (563)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5633101
5633102
5633103
5633104
5633105
5633106
5633107
5633201
5633202
5633203
5633301
5633302
5633303
5633304
5633305
5633401
5633402
5633403
5633404
5633405
5634101
5634102
5634103
5634104
5634105
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

แบบอย่างสถาปั ตยกรรมภายในและเฟอร์ นิเจอร์
เกณฑ์และแนวคิดทางสถาปั ตยกรรมภายใน
เครื่ องเรื อนและสถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมภูมิภาคเขตร้อน
ความรู ้พ้นื ฐานทางสถาปั ตยกรรมภายใน
ออกแบบสร้างสรรค์
การยศาสตร์สาหรับสถาปัตยกรรมภายใน
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปัตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีอาคาร
เทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์
การจัดแสงสถาปัตยกรรมภายใน
วัสดุสถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบสภาพแวดล้อม 1
การออกแบบสภาพแวดล้อม 2
การออกแบบภูมิสถาปัตย์
สัญญา ข้อกาหนด และการประมาณราคา
การบริ หารงานสถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบเวที
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาหรับสถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ระบบพิกดั
การออกแบบนิทรรศการ
ศิลปะไทย

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
5634201
5634202
5634203
5634204
5634205
5634206
5634301
5634302
5634303
5634901
5634902
5634903
5634904
-

ชื่อวิชา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
การเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมภายใน
คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 1
คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2
การออกแบบโรงงาน
การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมภายใน
การประหยัดพลังงานในสถาปัตยกรรมภายใน
การอนุรักษ์และสงวนรักษาสถาปัตยกรรม
งานวิจยั สถาปัตยกรรมภายใน
สัมมนางานสถาปัตยกรรมภายใน
โครงการพิเศษสถาปัตยกรรมภายใน
โครงการงานกลุ่มสถาปั ตยกรรมภายใน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าสถาปัตยกรรมภายใน (563)
รหัส
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น(ท-ป)

5633101

แบบอย่างสถาปัตยกรรมภายในและเฟอร์ นิเจอร์
2(1-2)
Interior Architecture and Furniture Style
ศึกษาความเป็ นมาและพัฒนาการทางศิลปะการตกแต่ง การประดับประดา
งานเฟอร์ นิเจอร์ และสถาปั ตยกรรม แบบอย่างของศิลปะ (Style) อารยธรรม ความ
เชื่อ ความคิด สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยต่าง ๆ ที่สาคัญทั้งอดีตและปั จจุบนั เช่น
ยุคอียปิ ต์ โรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ กลุ่มสแกนดิเนเวีย เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น
บาหลี และแนวโน้มในอนาคต ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายในและเฟอร์ นิเจอร์ ในแบบอย่างศิลปะ (Style) ต่าง ๆ

5633102

เกณฑ์ และแนวคิดทางสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architecture Design Criteria and Concept
ศึกษาอิทธิ พลและแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานสถาปั ตยกรรม
ภายใน ทั้งในอดีตและปั จจุบนั การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้เกิด
การผสมผสานของสถาปั ตยกรรมภายในร่ วมกับสถาปั ตยกรรมภายนอกและภูมิส
ถาปั ตย์ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดสรรหรื อกาหนดพื้นที่ภายในอาคาร (Space Planning) การ
วิเคราะห์ การจัดองค์ประกอบทางการออกแบบสถาปัตยกรมภายใน

5633103

เครื่องเรือนและสถาปัตยกรรมไทย
2(1-2)
Furniture and Thai Architecture
ศึกษารู ปแบบอาคารของไทยในภาคต่าง ๆ ที่เกิดจากค่านิ ยมทางวัฒนธรรม
ประเพณี วัสดุ เทคนิควิธีทางสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจนสภาพแวดล้อม เพื่อให้
เกิดสานึกในคุณค่าสถาปั ตยกรรมไทย ฝึ กปฏิบตั ิ การนาสถาปั ตยกรรมไทยมา
ประยุกต์ใช้กบั การออกแบบสถาปั ตยกรรมภายในแบบร่ วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
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5633104

5633105

5633106
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น(ท-ป)

สถาปัตยกรรมภูมิภาคเขตร้ อน
2(2-0)
Tropical Interior Architecture
ศึกษาลักษณะ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ลักษณะวัฒนธรรม การ
วิวฒั นาการที่ก่อให้เกิดศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ในเขตร้อน ศึกษา
ลักษณะแบบอาคารในภูมิภาคเขตร้อน สถานที่ต้ งั การควบคุมอากาศ กระแสลม
อุณหภูมิ วัสดุและการก่อสร้างตลอดจนสภาพแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเขต
ร้อนต่าง ๆ เช่น อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว เขมร พม่า อินเดีย สเปน เม็กซิ กนั ฯลฯ
และนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ความรู้ พนื้ ฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Fundamental in Interior Architecture Design
ศึกษาและเสริ มหลักการพื้นฐานทางสถาปั ตยกรรมภายใน การนาพื้นฐาน
ทางทฤษฎี ศิลป์ แสง สี เงา เส้น ฯลฯ มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภาย
ในการจัดวางพื้นที่ใช้สอย ความสัมพันธ์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน การวิเคราะห์
ที่ต้ งั โครงการระบบภายในอาคารต่าง
ๆ
ออกแบบสร้ างสรรค์
2(1-2)
Creative Design
ศึกษาพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเสริ มทักษะฝี มือ
เพื่อให้สามารถออก ถ่ายทอดความคิดให้เกิดรู ปทรง มิติ ลักษณะต่าง ๆ โดยการ
ค้นคว้าทดลอง แก้ปัญหาในรู ปแบบต่าง ๆ แสวงหาและทดสอบวัสดุ อุปกรณ์มา
สร้างสรรค์ให้เกิดรู ปแบบใหม่
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น(ท-ป)

5633107

การยศาสตร์ สาหรับสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Ergonomics for Interior Architecture
ศึกษาโครงสร้าง ระบบ การรับรู้ การสนองตอบการรับรู้ ความสามารถ
ขีดความสามารถทางกายภาพของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กบั การทางาน เครื่ องมือ
เครื่ องจักร สภาพแวดล้อมและเครื่ องเรื อนต่าง ๆ อย่างมีระบบ เส้นทางสัญจร
เพื่อนาผลของการศึกษาไปเป็ นพื้นฐาน และปรับปรุ งการออกแบบให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน

5633201

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(2-2)
Interior Architecture Design 1
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่อยูอ่ าศัย สานักงานขนาดย่อม ศึกษาปฏิบตั ิ
ออกแบบเขียนแบบ จัดวางเฟอร์ นิเจอร์ อย่างเป็ นระบบ การเลือกใช้สีวสั ดุ เทคนิค
และวิธีการที่เหมาะสมก่อให้เกิดงานออกแบบตกแต่งภายในที่มีประสิ ทธิภาพ

5633202

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(2-2)
Interior Architecture Design 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5633201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
ออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคาร สานักงานธุ รกิจแขนงต่าง ๆ
ออกแบบตกแต่งภายในให้สัมพันธ์กบั แขนงต่าง ๆ การจัดผังบริ เวณ การเลือกใช้สี
วัสดุ เทคนิคอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพทันสมัย ศึกษาการจัดสานักงานหลาย ๆ
รู ปแบบ
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น(ท-ป)

5633203

การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Perspective Drawing
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิงานด้านการเขียนแบบภาพฉาย
ทัศนียภาพ
(Perspective)
ทางสถาปัตยกรรมภายใน
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และ
สถาปั ตยกรรมภายนอก ทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ การแก้ปัญหา
ทางวิธีการและเทคนิคการเขียนทัศนียภาพ การใช้สีในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้าง
จินตนาการแบบบรรยากาศที่สมจริ ง

5633301

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architectural Technology
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นทางออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน เฟอร์ นิเจอร์ การพัฒนาการด้านการตกแต่งภายในอาคาร รู ปแบบของ
สถาปัตยกรรมภายใน (Style) ระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร การเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมภายในและการทา
หุ่นจาลอง

5633302

เทคโนโลยีอาคาร
2(1-2)
Building Technology
ศึกษาลักษณะและชนิดของงานออกแบบโครงสร้างอาคาร
วัสดุอุปกรณ์
เทคนิ คและ วิธีการ การเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ประกอบ
กับการออกแบบสถาปั ตยกรรมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียน
แบบทางสถาปั ตยกรรม
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5633303

เทคโนโลยีเฟอร์ นิเจอร์
2(1-2)
Furniture Technology
ศึกษาชนิดของเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ พัฒนาการของเฟอร์นิเจอร์
ชนิดของวัสดุที่ใช้ทาเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทาเฟอร์ นิเจอร์ ระบบ
กลไกของเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบ เฟอร์ นิเจอร์
ภายในและภายนอกอาคาร

5633304

การจัดแสงสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Lighting Design
ศึกษาแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์
การควบคุ มแสงธรรมชาติเพื่อ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดพลังงาน ฝึ กปฏิบตั ิการเลือกใช้แสงประดิษฐ์
ชนิดของโคม กาลังส่ องสว่างของดวงไฟ การจัดวางแปลนไฟฟ้ า การจัดแสง
ประดิษฐ์เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็ นและประโยชน์ใช้สอย (Function) ให้
เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเสริ มสร้างบรรยากาศภายในอาคาร
วัสดุสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Material Element
ศึกษาคุณสมบัติ ชนิดของวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสถาปั ตยกรรมภายใน เช่น พรม ผ้าม่าน กระเบื้อง กระจก ไม้ แก้ว ฯลฯ ฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิ การเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับงบประมาณ (Budget) ประโยชน์ใช้
สอย (Function) สอดคล้องกับงานระบบวิศวกรรมและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของสถาปัตยกรรมภายใน

5633305
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5633401

การออกแบบสภาพแวดล้อม 1
2(1-2)
Environmental Design 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ
แนวคิดทางออกแบบเนื้อที่ใช้สอย
เนื้ อที่วา่ ง
สถาปั ตยกรรม ภายในและภายนอก ความสัมพันธ์กบั การรับรู ้พฤติกรรมของมนุษย์
ที่มีต่อความงามทางสถาปั ตยกรรมภายใน ภายนอกและภูมิสถาปั ตย์ และเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี

5633402

การออกแบบสภาพแวดล้อม 2
2(1-2)
Environmental Design 2
ศึกษาธรรมชาติของมนุ ษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของแสง สี เสี ยง ความรู้สึก การใช้
วัสดุ
ตกแต่งภายในอาคารเพื่อแก้ปัญหาและเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ฝึ ก
ปฏิบตั ิออกแบบ เขียนแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

5633403

การออกแบบภูมิสถาปัตย์
2(1-2)
Landscape Design
ความเป็ นมาของงานภูมิสถาปั ตย์ การจาแนกชนิดของพันธุ์ไม้ ศึกษาพันธุ์ไม้
ต่าง ๆ การดารงชีวิต การบารุ งรักษา การเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ให้เหมาะสม การเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ การวางผังและเทคนิคการออกแบบภูมิสถาปั ตย์ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ เขียนแบบ สวนหย่อม และการจัดสวนภายในอาคาร
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5633404

สั ญญา ข้ อกาหนดและการประมาณราคา
2(2-0)
Contract, Specification and Cost Estimation
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเงื่อนไข
สัญญา
รายการประกอบแบบ
รายละเอียดทางด้านสถาปั ตยกรรมภายใน การกาหนดเลือกใช้วสั ดุ เทคนิควิธีการสร้าง
งานสถาปั ตยกรรม ภายใน ข้อกาหนดกฎหมายต่าง ๆ พระราชบัญญัติวชิ าชีพที่เกี่ยวข้อง
หลักทัว่ ไปในการประมาณราคา วิธีประมาณราคาแบบคร่ าว ๆ และแบบละเอียด ความ
รับผิดชอบในการทางานให้เป็ นไปตามสัญญา
การวางแนวทางการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน

5633405

การบริหารงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0)
Interior Architecture Management
ศึกษารู ปแบบและการจัดการงานสถาปั ตยกรรมภายใน
การดาเนินงานที่
สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด การกาหนดขอบเขตและขั้นตอนการ
บริ หารงานออกแบบ การคุมงาน และบริ หารโครงการ การประสานกับผูป้ ระสาน
โครงการอื่น ๆ เช่น วิศวกร
โครงสร้าง สถาปนิก วิศวกรงานระบบ (Quantity
Surveyer) ฯลฯ การจัดทารายการประกอบแบบ ราคากลาง ขั้นตอนการจ้าง เงื่อนไข
สัญญา การชาระเงิน ฯลฯ เพื่อส่ งมอบงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของ
งานภายในเวลากาหนด

5634101

การออกแบบเวที
2(1-2)
Stage Design
ศึกษาหลักการทฤษฎี ฝึ กทักษะการออกแบบฉาก และเวทีในลักษณะต่าง ๆ
ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการแสดง เรื่ องราว ศึกษาเทคนิคการสร้างฉาก การจัด
แสดงแสง สี เสี ยง เครื่ องแต่งกายให้เหมาะสมกับงาน
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5634102

การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Furniture Design for Interior Architecture
ศึกษา วัสดุ กรรมวิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่พกั
อาศัย สถานบริ การและสานักงาน ฝึ กปฏิบตั ิโดยเน้นการออกแบบ เขียนแบบ การทา
หุ่นจาลองและ/หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ตน้ แบบให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้การ Reproduct เฟอร์ นิเจอร์ ที่น่าสนใจ

5634103

การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ระบบพิกดั
2(1-2)
Modular System Furniture Design
ศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับงานเฉพาะทาง
ทั้ง
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว เฟอร์ นิเจอร์ ติดตายและเฟอร์ นิเจอร์ ระบบพิกดั (Modular System)
เทคนิ คการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ความสัมพันธ์ของเฟอร์ นิเจอร์ ชนิ ดต่าง ๆ การประยุกต์
เฟอร์ นิเจอร์ ในอดีตมาใช้ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั

5634104

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Exhibition Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทของการ
จัดนิทรรศการ การดาเนินการจัดนิทรรศการ แนวทางในการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง
สิ นค้า การสื่ อความหมาย การประชาสัมพันธ์ ความต้องการของตลาด การวางแผนการ
ทางาน ฝึ กทักษะการออกแบบ เขียนแบบ การทาหุ่ นจาลอง การจัดนิทรรศการให้
สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
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5634105

ศิลปะไทย
2(1-2)
Thai Art
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิศิลปะไทย การเขียนภาพไทย ลวดลายไทยต่าง ๆ การ
ผูกลาย เทคนิคการเขียนภาพไทยบนพื้นผิวต่างๆ เช่น บนฝาผนังอาคาร ผ้าใบ ไม้
กระดาษ ฯลฯ การเขียนภาพลายรดน้ า การสร้างสรรค์งานศิลปะไทยและประยุกต์ใช้
กับงานสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัยและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ

5634201

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
3(2-2)
Interior Architecture Design 3
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5633202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
ออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ และที่ทาการ
สาธารณะอื่น ๆ การออกแบบสถานที่สาธารณะในรู ปแบบผสมผสานหลาย ๆ
ลักษณะ หลาย ๆ สภาพแวดล้อม การเลือกใช้สี วัสดุ เทคนิค อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ทันสมัย การจัดเส้นทางสัญจรที่ดี การจัดวางแปลนที่เหมาะสมและสัมพันธ์กบั
สถาปัตยกรรมภายนอก

5634202

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
3(2-2)
Interior Architecture Design 4
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5633202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
ศึกษาค้นคว้ากระบวนการและแนวความคิด การออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับอาคารทางการศึกษา เช่น โรงเรี ยนอนุบาล โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ ทาการวิจยั หาความต้องการตามพื้นที่ความเป็ น
จริ ง สรุ ปเป็ นภาคเอกสารและการนาเข้าสู่ การออกแบบ เขียนแบบ ตามขั้นตอนการ
จัดทาโครงการ ตั้งแต่ภาคข้อมูล การแสดงแบบ การทาหุ่ นจาลอง
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5634203

การเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architectural Technic Drawing
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิลกั ษณะการเขียนแบบมาตรฐานสากล เช่น การเขียน
แบบเพื่อการแก้ไข ต่อเติมอาคาร การเขียนแบบย่อ ขยาย แยกชิ้นส่ วน การพับเก็บ
การรวบรวมแบบการเข้าเล่มที่ถูกต้อง ฯลฯ ปฏิบตั ิการเขียนแบบสถาปั ตยกรรม
ภายใน การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร เทคนิคการใช้สีแบบต่าง ๆ
การทดลองทาเทคนิคใหม่ในงาน
ทัศนียภาพการสร้างภาพจินตนาการให้เกิด
บรรยากาศที่สมจริ ง

5634204

คอมพิวเตอร์ ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 1
2(1-2)
Computer Application for Interior Architecture 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม งานกราฟิ กฯลฯ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ต่าง ๆ การสร้างสัญลักษณ์ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การนาคอมพิวเตอร์ไป
ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

5634205

คอมพิวเตอร์ ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2
2(1-2)
Computer Application for Interior Architecture 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ เขียน
แบบทางสถาปัตยกรรมภายใน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ลักษณะสองมิติและสามมิติ ฝึ ก
ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ การนาคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5634206

การออกแบบโรงงาน
2(1-2)
Design Workshop
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิงานออกแบบเขียนแบบ โครงสร้างโรงงาน โรงฝึ กงาน
ภายในโรงงานประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่ องมือ วัสดุในการตกแต่งอาคาร การ
ก่อสร้างของโครงการเฉพาะให้สัมพันธ์กบั เครื่ องตกแต่งอาคารและสถาปั ตยกรรม

5634301

การวิเคราะห์ งานสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Interior Architectural Analysis
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป สภาพแวดล้อม ปั ญหาและรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
วิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ความต้องการ ปั ญหา แนวทางการแก้ไขใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การสรุ ปผลข้อมูล สร้างแนวความคิดเพื่อ
แก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ วิธีการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยการ
วิเคราะห์การออกแบบที่สอดคล้องกับงานสถาปั ตยกรรมภายใน ศึกษาการวิเคราะห์
ผลงานสาเร็ จเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบต่อไป

5634302

การประหยัดพลังงานในสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Energy Saving in Interior Architecture
ศึกษาและวิเคราะห์วจิ ยั ถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ อันมีผลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การเลือกใช้วสั ดุเพื่อประหยัดพลังงาน การประเมิน
ค่าการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเหมาะสม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบนั

5634303

การอนุรักษ์ และสงวนรักษาสถาปัตยกรรม
Conservation and Preservation in Architecture

2(2-0)
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ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ทฤษฎี การอนุ รักษ์งานศิลปะ งาน
สถาปั ตยกรรม ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การป้ องกันดูแลและสงวน
รักษาสถาปั ตยกรรม เพื่อให้เกิดความสานึกในคุณค่าของงานทางสถาปั ตยกรรม
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5634901

งานวิจัยสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Research in Interior Architecture
ศึกษาทฤษฎี วิธีการหาข้อมูล การใช้เครื่ องมือในการวิจยั การรวบรวม
ข้อมูล การสรุ ปผลข้อมูล การประเมินผล การอ้างอิง และเทคนิคงานวิจยั ในการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน รวมทั้งการศึกษางานสถาปั ตยกรรมที่มีโครงการอยู่
แล้ว ในด้านเนื้ อหาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การค้นคว้าหาข้อมูลในงาน
สถาปั ตยกรรมภายในจากโครงการต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการงานวิจยั การ
ค้นคว้าข้อมูลแบบต่าง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ โดยอยูใ่ นความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ

5634902

สั มมนางานสถาปัตยกรรมภายใน
3(2-2)
Seminar in Interior Architecture
การแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นและอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสถาปั ตยกรรมภายในสมัยใหม่ และแนวโน้มในอนาคตโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/
หรื อ นักศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ เช่น การแนะนาวัสดุใหม่ ๆ เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและการเสนอรายงาน

5634903

โครงการพิเศษสถาปัตยกรรมภายใน
2(2-0)
Special Project on Interior Architecture Design
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 5634901 งานวิจัยสถาปัตยกรรมภายใน
การเสนอโครงการวิจยั รายบุคคลทางสถาปัตยกรรมภายใน
เพื่อศึกษา
ปั ญหา
แนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์วิจยั การออกแบบ วิธีดาเนินการออกแบบ
สรุ ปผลการออกแบบเป็ นภาคนิพนธ์ การเขียนแบบและการทาหุ่นจาลอง ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
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รหัส
5634904

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

โครงการงานกลุ่มสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
Team Project in Interior Architecture
การเสนอโครงการวิจยั เป็ นกลุ่มทางด้านสถาปั ตยกรรมภายใน การวางแผน
งาน การศึกษาปั ญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา การประสานงานกับผูป้ รึ กษา
โครงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์การออกแบบ การดาเนินการออกแบบ เขียน
แบบ
การสรุ ปผลการนาเสนอผลงานทั้งด้านการออกแบบเขียนแบบเทคนิค
ทัศนียภาพและหุ่นจาลอง
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หมู่วชิ าเทคโนโลยีฟิสิกส์ ประยุกต์ ในอุตสาหกรรม
(564)
หมู่วชิ าเทคโนโลยีฟิสิ กส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป วัสดุช่าง โลหการ การบารุ งรักษา การออกแบบ
และเขียนแบบทัว่ ไป
(564-1--)
2. การประยุกต์ทวั่ ไป เครื่ องกลหนัก การติดตั้งอุปกรณ์
(564-2--)
3. ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป เครื่ องกลเล็ก เครื่ องกลไฟฟ้ า งานก่อสร้างและคอนกรี ต
(564-3--)
4. ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่ ระบบไฟฟ้ ากาลัง โรงจักรต้นกาลัง การควบคุม
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
(564-4--)
5. ฟิ สิ กส์ประยุกต์ ระบบสื่ อสาร ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
การเพิ่มผลผลิต การจัดการ การบริ หาร การขจัดมลพิษ สิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัย
(564-5--)
6. ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ การวัด เครื่ องมือวัดและการคานวณ
(564-6--)
7. อื่น ๆ
(564-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(564-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(564-9--)
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หมู่วชิ าเทคโนโลยีฟิสิ กส์ ประยุกต์ ในอุตสาหกรรม (564)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5643101
5643102
5643103
5643104
5643105
5643106
5643107
5643108
5643109
5643110
5643111
5643112
5643113
5643114
5643201
5643301
5643302
5643303
5643304
5643305
5643306
5643401
5643402
5643403
5643404

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
คณิ ตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า
วัสดุวศิ วกรรม
กระบวนการผลิต
วัสดุศาสตร์วศิ วกรรมโยธา
วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ า
โลหการเชิงวิศวกรรม
โลหการทางกายภาพ
การบารุ งรักษาทางวิศวกรรม
วัสดุการทางและวัสดุก่อสร้าง
การเขียนแบบก่อสร้าง
การเขียนแบบเครื่ องจักรกล
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
กลศาสตร์ของเครื่ องจักรกล
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
แม่เหล็กไฟฟ้ าวิศวกรรม
กลศาสตร์
อุณหพลศาสตร์
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
เครื่ องเป่ า เครื่ องสู บ และเครื่ องอัดของไหล
ฟิ สิ กส์แผนใหม่
ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ 1
ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ 2
ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5643405
5643406
5643407
5643408
5643409
5643410
5643411
5643412
5643413
5643414
5643501
5643502
5643503
5643504
5643505
5643506
5643507
5643508
5643509
5643510
5643511
5643512
5643513
5643514
5643515
5643516
5643517

ชื่อวิชา
กลศาสตร์ควอนตัม
ระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ทฤษฎีสวิตชิ่ง
ยูนิตโอเปอเรชัน่
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ระบบควบคุมด้วยนิวแมติกส์
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล
ทฤษฎีสถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
ทฤษฎีพลศาสตร์วศิ วกรรม
การถ่ายโอนความร้อนและมวล
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย์
การจัดการความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสี ย
การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน
วิศวกรรมเครื่ องกลพื้นฐาน
การยศาสตร์อุตสาหกรรม
การศึกษาการทางานและการวัดการทางานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5643518
5643519
5643520
5643521
5643522
5643523
5643524
5643525
5643526
5643527
5643528
5643529
5643530
5643531
5643532
5643533
5643534
5643535
5643601
5643602
5643603
5643604
5643605
5643606
5643607
5643608
5643609

ชื่อวิชา
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิกส์
กลศาสตร์ปฐพี
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
ทฤษฎีวงจรข่ายไฟฟ้ า
การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้ า
เครื อข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
หลักของระบบการสื่ อสาร
การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กลศาสตร์ของแข็ง
การบารุ งรักษาห้องแช่แข็ง
เทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก
เทคนิคการก่อสร้าง
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
การวัดและเครื่ องมือวัด
การวัดและเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
ปฏิบตั ิการทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 1
ปฏิบตั ิการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
ปฏิบตั ิการไฮดรอลิกส์และกลศาสตร์ของไหล

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)

343
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5643610
5643610
5643612
5643613
5643614
5643615
5643616
5643617
5643618
5643619
5643620
5643621
5643622
5643623
5643624
5643701
5644101
5644102
5644103
5644104
5644105
5644201
5644202
5644203
5644204
5644205
5644206

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการสารวจงานก่อสร้าง
เทคนิคการสารวจ
การรังวัดด้วยภาพถ่าย
ปฏิบตั ิการสารวจและการรังวัดด้วยภาพถ่าย
การทดสอบวัสดุ
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 2
ปฏิบตั ิการสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการกลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
เครื่ องมือทางวิศวกรรม
ทฤษฎีโครงสร้าง
ปฏิบตั ิการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
ปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม 1
ปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม 2
เคมีสาหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
การออกแบบระบบความร้อน
การออกแบบเครื่ องจักรกล
การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล
การออกแบบเครื่ องจักรกลการเกษตร
การติดตั้งไฟฟ้ า
การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้ าและการประมาณราคา
เทคโนโลยีเครื่ องยนต์สันดาปภายใน
กังหันแก๊ส
เทคโนโลยีวศิ วกรรมยานยนต์
วิศวกรรมแทรกเตอร์การเกษตร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5644207
5644301
5644302
5644401
5644402
5644403
5644404
5644405
5644406
5644407
5644408
5644409
5644410
5644411
5644412
5644413
5644414
5644415
5644416
5644417
5644418
5644419
5644420
5644501
5644502
5644503
5644504

ชื่อวิชา
เครื่ องจักรกลการก่อสร้าง
เทคโนโลยีคอนกรี ต
เทคโนโลยีคอนกรี ตอัดแรง
ฟิ สิ กส์ของสารกึ่งตัวนา
สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล
รังสี วทิ ยาและการวัดรังสี
สเปกตรัมอะตอม
การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสี เอกซ์
ระบบควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมความสว่าง
เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้ า
การส่ งกาลังของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้ าแรงดันสู ง
ระบบควบคุม
เทคนิคการป้ องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง
การผลิต การส่ ง และการจ่ายกาลังไฟฟ้ า
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
เทคนิคการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากาลัง
การแปรรู ปพลังงานกลไฟฟ้ า
โรงจักรไฟฟ้ าต้นกาลังและสถานียอ่ ย
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสง
ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ประยุกต์
ฟิ สิ กส์เลเซอร์
ทัศนศาสตร์ประยุกต์

น(ท-ป)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5644505
5644506
5644507
5644508
5644509
5564510
5644511
5644512
5644513
5644514
5644515
5644516
5644517
5644518
5644519
5644520
5644521
5644522
5644523
5644524
5644525
5644526
5644527
5644528
5644529
5644530
5644531

ชื่อวิชา
อุณหพลศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
พลังงานนิวเคลียร์
เทคโนโลยีการผลิต
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมคุณค่า
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
การดาเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ
การจัดการงานก่อสร้าง
การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
วิศวกรรมระบบเสี ยง
เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีวศิ วกรรมคลื่นจุลภาค
เทคโนโลยีระบบการสื่ อสารด้วยดาวเทียม
เทคโนโลยีระบบการสื่ อสารด้วยใยแสง
วิศวกรรมข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก
เทคโนโลยีวศิ วกรรมสายอากาศ
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถี่วทิ ยุ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโทรศัพท์
การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล
เทคโนโลยีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
ระบบการสื่ อสารแบบดิจิตอล
การควบคุมเสี ยงและการสั่นสะเทือน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5644532
5644533
5644534
5644535
5644536
5644537
5644538
5644601
5644602
5644603
5644604
5644605
5644606
5644607
5644608
5644609
5644610
5644611
5644612
5644613
5644614
5644615
5644616
5644617
5644618
5644619
5644620

ชื่อวิชา
วิศวกรรมระบบการเกษตร
เทคโนโลยีเครื่ องปรับอากาศ
การรักษาความปลอดภัยจากรังสี
การกาบังรังสี
เชื้อเพลิงเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูและวัฏจักรเชื้อเพลิง
การออกแบบโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
การบาบัดมลพิษในอากาศ
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์นิวเคลียร์และกลศาสตร์ควอนตัม
ปฏิบตั ิการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกซ์
วิศวกรรมการประปาและสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมการขนส่ ง
วิศวกรรมการทาง
เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
วิธีใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับช่างโยธา
อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน
ปฏิบตั ิการออกแบบโครงสร้างวัสดุเสริ มและการก่อสร้าง
เทคนิคการออกแบบโครงสร้างใต้ดิน
เทคนิคการออกแบบผิวจราจร
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงดันสู ง
ปฏิบตั ิการแปรรู ปพลังงานกลไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมการสื่ อสาร
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 3
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 4
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 5
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)
3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5644621
5644622
5644623
5644624
5644625
5644701
5644702
5644703
5644901
5644902
5644903
5644904
5644905
5644906
5644907
5644908
5644909
5644910
5644911
5644912
5644913
5644914

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบตั ิการกลศาสตร์ปฐพีและวิศวกรรมฐานราก
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมชลศาสตร์ การประปาและสุ ขาภิบาล
ปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม 3
ปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม 4
ทฤษฎีแถวคอย
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม
กฎหมายไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการวิเคราะห์ความวิบตั ิในการก่อส
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์อุตสาหกรรม
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์โครงสร้าง
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ ากาลัง
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ าสื่ อสาร
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์เครื่ องจักรกล
สัมมนาฟิ สิ กส์อุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สัมมนาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
สัมมนาฟิ สิ กส์โครงสร้าง
สัมมนาไฟฟ้ ากาลัง
สัมมนาไฟฟ้ าสื่ อสาร
สัมมนาฟิ สิ กส์เครื่ องจักรกล

1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเทคโนโลยีฟิสิกส์ ประยุกต์ ในอุตสาหกรรม (564)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643101

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Mathematics
อินเวอร์ สของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ ฟังก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิกและอินเวอร์ ส ของ
มัน ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุ พนั ธ์ยอ่ ย อนุ พนั ธ์รวบยอด สมการเชิ งอนุ พนั ธ์
สามัญอันดับ และระดับขั้นต่าง ๆ อินทิกรัลหลายชั้น ลาดับ อนุ กรม เมทริ กซ์
และดีเทอร์มินนั ต์ การวิเคราะห์เวกเตอร์ เกรเดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์ เจนต์ ผลการ
แปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z อนุกรมฟูเรี ยร์ อินทิกริ ลฟูเรี ยร์ ผลการแปลง ฟู
เรี ยร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย อันดับและระดับขั้นต่าง ๆ ปั ญหาค่าขอบเขต
การวิเคราะห์เชิ งซ้อน ฟั งก์ชนั ของตัวแปรเชิ งซ้อน ระเบียบวิธีเชิ งตัวเลข ผลต่าง
สื บเนื่อง ตัวอย่างการประยุกต์ทางวิศวกรรม

5643102

คณิตศาสตร์ สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
ฟังก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิก และอินเวอร์ สของมัน ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์
ย่อย อนุพนั ธ์รวบยอด สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับ และระดับขั้นต่าง ๆ
ลาดับ อนุกรม ผลเฉลยโดยระเบียบวิธีไลบ์นิตซ์-แมกลอริ น โฟรเบนิอุส สมการ
ของเบสเซล ฟังก์ชนั ของเบสเซล สมการของเลอจองด์และพหุ นามเลอจองด์
สมการผลต่างสื บเนื่อง พีชคณิ ตเชิงเส้นและเมทริ กซ์ การวิเคราะห์เวกเตอร์ เกร
เดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนต์ ผลการแปลงลาปาซ ผลการแปลง Z อนุกรมฟูเรี ยร์
อินทิกรัลฟูเรี ยร์ ผลการแปลงฟูเรี ยร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับและระดับขั้นต่าง
ๆ ปั ญหาค่าขอบเขต การวิเคราะห์เชิงซ้อน ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิงซ้อน ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข การแก้สมการผลต่างสื บเนื่อง ตัวอย่าง การประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ า

349
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643103

วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
ศึกษาโลหะที่สาคัญ ๆ การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างแบบ
จุลภาคที่สัมพันธ์กบั คุณสมบัติเชิงกล ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มี
คาร์ บอนผสม การปรับปรุ งคุณภาพในด้านความแข็งแบบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง
ช่วงของการเปลี่ยนแปลง และการใช้ ที.ที.ที. ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็ก
และเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ การชุบแข็ง และอบผงคาร์ บอน การเพิ่มผิวแข็งในการ
แทรกซึมของไนโตรเจน การอบอ่อน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในอุณหภูมิ
ต่าง ๆ กัน โครงสร้างแบบจุลภาคของอัลลอย การกัดกร่ อน และการป้ องกันโดย
วิธีต่าง ๆ ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643104

กระบวนการผลิต
3(3-0)
Manufacturing Process
ศึกษาระบบการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร์
ธรรมชาติและสมบัติของ
วัตถุ การผลิตโลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metals) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(Nonferrous Metals) กระบวนการหล่อแบบต่าง ๆ กรรมวิธีทางความร้อน (Heat
Treatment) การเชื่อม การบัดกรี แข็งและการประสานด้วยกาว (Welding Brazing
and Adhesive Bonding) ศาสตร์ เกี่ยวกับโลหะ (Powder Metallurgy) ศึกษาวัสดุ
ประเภทพลาสติกและ กระบวนการต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการทางงานร้อนของโลหะ
(Hot Working of Metal) และงานเย็นของโลหะ (Cold Working of Metal) งานกด
และเครื่ องมือ องค์ประกอบของเครื่ องมือกลและโครงสร้างของเครื่ องจักร เช่น
เครื่ องเจียระไน เครื่ องกลึง เครื่ องเจาะ เครื่ องคว้าน เครื่ องกัด ฯลฯ การควบคุม
เชิงตัวเลข (Numerical Control) ระบบการแปรรู ป การตัดโลหะ การไส ชนิด
ของเกลียวและเฟื อง กระบวนการพิเศษ และการตกแต่งโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์
(Special Processes and Electronic Fabrication) การจัดการการผลิต การวางแผน
การดาเนินงานและการประมาณราคา
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5643105

วัสดุศาสตร์ วศิ วกรรมโยธา
3(3-0)
Materials Science for Engineers
ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่ม และที่มาของวัสดุ คุณสมบัติทางกลและทาง
อื่น ๆ ของวัสดุ การใช้งานของวัสดุเทคนิคในการปรับปรุ งสมบัติของวัสดุที่เป็ น
อโลหะ เช่น ไม้อดั ไม้ไผ่ ทราย ปูนซี เมนต์ ดิน หิ น ทราย หนังพลาสติก ยาง
เป็ นต้น เทคนิคในการปรับปรุ งสมบัติของวัสดุที่เป็ นโลหะ เช่น กรรมวิธีทาง
ความร้อนของการทาเหล็กกล้า โลหะกลุ่มเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า
ทาเครื่ องมือ อะลูมิเนียม แมกนีเซี ยม ทองแดง สังกะสี ทองเหลือง ตะกัว่ ดีบุก
นิเกิล พลวง วัสดุแข็งใช้ทามีด การวัดความแข็งของวัสดุ ความหยาบของผิว
การเกิดสนิม การกัดกร่ อน โครงสร้างมาตรฐานวัสดุ และการพิจารณาเลือกใช้วสั ดุ
อย่างเหมาะสม

5643106

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical Engineering Materials
โครงสร้างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ การเตรี ยมวัสดุ
คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟ้ า ทางความร้อน ทางแม่เหล็ก ทางแสง และ
ความนาไฟฟ้ ายวดยิง่ ของวัสดุ ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643107

โลหการเชิงวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Metallurgy
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคในการผสมโลหะ การถลุงเหล็ก เหล็กหล่อ เหล็กอ่อน
เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม การแปรรู ป การกาหนดมาตรฐานเหล็กตามระบบ SAE
DIN การชุบแข็ง การเคลือบ และการทดสอบความคงทนในการใช้งาน การถลุง
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง สังกะสี ดีบุก ตะกัว่ อะลูมิเนียม แมกนีเซี ยม
คุณสมบัติและการใช้งานในรู ปโลหะผสม อุปกรณ์ในการหลอม การหล่อ วิธีใช้
และการบารุ งรักษาให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
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5643108

โลหการทางกายภาพ
3(3-0)
Physical Metallurgy
โครงสร้างของโลหะ การวิเคราะห์ผลึกแข็งด้วยรังสี เอกซ์ ข้อบกพร่ อง
ของผลึ ก การแพร่ อัลลอยด์ การวัดอุ ณหภูมิ และการรักษาความร้ อนของ
โลหะและอัลลอยด์ หลักการเปลี่ยนแปลงเฟสของโซลิตสเตท ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างแบบจุลภาค และคุณสมบัติทางกลของโลหะและอัลลอยด์ การ
วัดความแข็งของโลหะ โครงสร้ าง และคุ ณสมบัติของเหล็กชุ บคาร์ บอน เหล็ก
ชุบอัลลอยด์ ทองแดงชุบอัล ลอยด์ อะลูมิเนี ยมชุบ อัลลอยด์และการหาอายุการใช้
งาน

5643109

การบารุ งรักษาทางวิศวกรรม
3(3-0)
Maintenance Engineering
ภาพรวมของการบารุ งรักษา การตั้งหน่วยงานฝ่ ายบารุ งรักษา และการ
ควบคุม การจัดการด้านวัสดุและการสารองวัสดุ ความเชื่อมัน่ และความไม่ยอมรับ
ทางสถิติ การประยุกต์ทฤษฎีการรอคอย เพื่อใช้แก้ปัญหาในการบารุ งรักษา การ
กาหนดเส้นทางวิกฤต การวางแผนในการปฏิบตั ิการ การวัดและการประเมินผล
ในการจัดการ การบารุ งรักษา ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643110

วัสดุการทางและวัสดุก่อสร้ าง
3(2-2)
Highway and Construction Materials
ลักษณะและคุณสมบัติของมวลรวม มาตรฐานเฉพาะและวิธีการทดสอบ
การออกแบบวัตถุดิบ ความมัน่ คงและเสถียรภาพที่พึงประสงค์ ทางวิศวกรรม
การทาง กระบวนการผลิตและคุณสมบัติการใช้งาน และวิธีเก็บรักษาวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซี เมนต์ ปูนขาว หิ น อิฐ ทราย สี วัสดุมุงหลังคา ปูพ้นื
และบุผนัง คุณสมบัติทาง เคมี ฟิ สิ กส์ และความทนทานของวัสดุที่นามาใช้
ประกอบกับงานไม้และงานก่อสร้าง ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม กระจก กาว วัสดุ เคลือบผิว พลาสติก เครื่ องสุ ขภัณฑ์
คอนกรี ต คอนกรี ตอัดแรงและผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ วัสดุฝ้า วัสดุผนัง ให้
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
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5643111

การเขียนแบบก่อสร้ าง
2(1-2)
Construction Drawing
ศึกษารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไม้ และ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้างและหุ่นจาลอง โดย
คานึงถึงความสะดวกสบาย ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ถูกต้องตามเทศบัญญัติ
ระบบการประปาสุ ขาภิบาล ท่ออากาศ อุปกรณ์อาคาร ระบบไฟฟ้ า การเขียนแบบ
แสดงรายละเอียดโครงสร้างเพื่อขอใบอนุญาตปลูกสร้าง และเพื่อเสนอผลงานต่อ
เจ้าของงานหรื อสาธารณชน

5643112

การเขียนแบบเครื่องจักรกล
2(1-2)
Mechanical Drawing
ศึกษาการอ่านแบบ การเขียนแบบภาพฉาย และการแสดงภาพตัดของ
ชิ้นส่ วนของเครื่ องกล การเขียนแบบภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใช้งาน การออกแบบ
ชิ้นส่ วนมาตรฐาน การกาหนดผิวงาน พิกดั ความเผือ่
และการเขียนแบบแยก
ชิ้นส่ วนแบบประกอบ และการทารายการประกอบแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วย
ในการออกแบบเขียนแบบ ให้ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

5643113

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Design
ความหมายของโรงงาน การออกแบบและการวางผังโรงงาน ภาพรวม
ขั้นตอน การออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบทาเล ที่ต้ งั ขนาดของ
ผังและต้นทุน การวิเ คราะห์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละกระบวนการ แบบของผัง โรงงาน
ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ ผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต คลังสิ นค้าและการเก็บ
รั ก ษาของสถานี ทางาน และการบริ ก ารในโรงงาน การขนถ่ า ยวัส ดุ ท าเลที่ ต้ งั
โรงงาน การจัดระบบของโรงงาน เช่น แสง สี เสี ยง การจัดวางอุปกรณ์และ
เครื่ องมือสาคัญในการลาเลียงวัสดุภายในโรงงาน เส้นทางที่ดีที่สุดในการเคลื่อนย้าย
วัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบโรงงาน ทั้งนี้
ให้มี ก ารสาธิ ตและการ
คานวณตามความเหมาะสม
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5643114

เทคโนโลยีคมนาคม
2(1-2)
Technology Telecommunications
การสื่ อ สารแบบต่ า ง ๆ หลัก การท างานของวิ ท ยุ โทรทัศ น์ โทรศัพ ท์
ไมโครเวฟ เรดาร์ ดาวเทียม และอุปกรณ์สาคัญ

5643201

กลศาสตร์ ของเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
ทฤษฎี ของเครื่ องจักรกลเบื้องต้น การทางานของกลไกของเครื่ องจักรกล
เครื่ องต่อลูกเบี้ยว สเปอร์ เกียร์ ชิ้ นต่อโยงที่ยืดหดได้ ขบวนเฟื อง ระบบจลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ ข องเครื่ อ งจัก รกล การกระจัด ความเร็ ว และความเร่ ง
ในเครื่ องจักรกล การนาวิธีวิเคราะห์แรงไปประยุกต์ใช้ สมดุลของมวลที่เคลื่อนที่
และหมุนผลของไจโร

5643301

สนามและคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves
การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้ าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กแปรตามเวลา ความเหนี่ ยวนา การเหนี่ ยวนาทางแม่เหล็ก การแกว่ง
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า กระแสการกระจัด กระแสการพาและการนาสนามแม่เหล็ก
เนื่ องจากกระแสแรงบิ ดที่ กระทาต่อบ่ วงกระแสในสนามแม่เหล็ก สมการของ
แมกซ์ เวลล์ คลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ าในตัวกลางชนิ ดไอโซทอนิ ก และไอโซทรอปิ ก
ในตัว กลางที่ เ ป็ นตัว น าฉนวน ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ความจุ ไ ฟฟ้ า การวัด ขั้ว คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ปรากฏการณ์ของคลื่นระนาบเอกรู ป สมการคลื่น การแพร่ กระจาย
ของคลื่น การสะท้อน การหักเห และการเบี่ยงเบนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า สายส่ ง
สายอากาศ คลื่นนาแสง ท่อนาคลื่น ท่อสั่นพ้อง สมการลาปลาซ สมการของปั วส์
ซอง และเวกเตอร์ พอยน์ติงกับการไหลของพลังงานไฟฟ้ า ให้มีการสาธิ ตตาม
ความเหมาะสม
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5643302

แม่ เหล็กไฟฟ้าวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Electromagnetics
การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของเกาส์ ไดเวอร์ เจนต์ พลังงานสนามแม่เหล็ก
เนื่ องจากกระแสไฟฟ้ า กฎของบิ โอต์ -ซาวาร์ ต หรื อกฎของแอมแปร์ ล าปลาซ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ เปลี่ ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์ สมการของ
ปั วส์ ซอง และสมการของลาปลาซ การแพร่ กระจายของคลื่น คลื่นระนาบใน
ตัวกลางไดอิเล็กทริ ก ตัวนาและคลื่นระนาบในตัวนา โพลาไรเซชันของคลื่น การ
สะท้อน การหักเห การเบี่ยงเบนของคลื่ น เวกเตอร์ พอยน์ติงในการไหลของ
พลังงานและท่อนาคลื่น ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643303

กลศาสตร์
(3-0)
Mechanics
การเคลื่อนที่ในตัวกลางต่าง ๆ การเคลี่อนที่แบบฮาร์ มอนิก (Harmonic
Oscillation) แรงศูนย์กลาง พลวัตของระบอบอนุภาค กลศาสตร์ ของของไหล
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง (Rigid Bodies) พลวัตของไจโรสโคป แรงดึงดูด
ระหว่างมวลสนามโน้มถ่วง อนุภาคพลังงานสู ง กลศาสตร์ แบบลากรานจ์

5643304

อุณหพลศาสตร์
3(3-0)
Thermodynamics
นิยาม มโนทัศน์ และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต คุณสมบัติของสารบริ สุทธิ์
ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริ ง อุณหภูมิกบั การวัด งาน พลังงาน ความร้อน พลังงานกับ
การถ่ ายเทพลังงาน ลัก ษณะแบบมหภาค และแบบจุ ลภาคทางอุ ณหพลศาสตร์
สมดุ ลทางความร้ อน คุ ณสมบัติของสารทางานบริ สุทธิ์ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ สาหรับปริ มาตรควบคุมเอนทาลปี เอน
โทรปี และกระบวนการส าหรั บ ก๊ า ซอุ ดมคติ กฎข้อที่ ส องของอุ ณหพลศาสตร์
สาหรับปริ มาตรควบคุมวัฏจักร ทางอุณหพลศาสตร์ ฏจักรกาลัง วัฏจักรทาความเย็น
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น(ท-ป)

5643305

เครื่องจักกลไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Machines
หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้ า วงจรแม่เหล็กต่อเนื่ อง การแปรรู ปพลังงาน
ไฟฟ้ า เฟสเซอร์ ไ ดอะแกรมและวงจรสมมู ล ของหม้อ แปลง หม้อ แปลงแบบ
อัตโนมัติ หลักการของเครื่ องจัก รกลไฟฟ้ ากระแสตรงและเครื่ องจัก รกลสนาม
แม่เหล็กตัดฉาก การกาเนิดแรงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิ ด
ขดลวดสามเฟส เครื่ องจักรกล ซิ งโครนัสสามเฟส เครื่ องจักรกลเหนี่ยวนาสาม
เฟส คุ ณสมบัติข องเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า และมอเตอร์ แบบต่า ง ๆ หลักการของ
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุ มแรงเคลื่ อนไฟฟ้ า การทางานของ
ซิงโครนัสมอเตอร์ หลักการทางานของมอเตอร์ชนิด เหนี่ยวนาแบบ เฟสเดียว และ
สามเฟส คุณสมบัติของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาแบบต่าง ๆ วิธีการเริ่ มเดินเครื่ อง และ
การนามาใช้งาน

5643306

เครื่องเป่ า เครื่องสู บ และเครื่องอัดของไหล
3(3-0)
Fans, Pumps and Compressors
ศึ ก ษาหลัก การของเครื่ อ งเป่ าอากาศ การท างาน การค านวณเพื่ อ การ
ออกแบบ และการวัด การทางานของเครื่ องสู บลมและน้ าแบบต่าง ๆ การติดตั้ง
เครื่ องสู บน้ า การคานวณหัวสู บน้ าแบบต่าง ๆ หัวความเร็ ว หัวส่ ง หัวไดนามิกส์
กาลังของเครื่ องสู บ ความเสี ยดทานของท่อ หัวต่อ เครื่ องอัดลมแบบต่าง ๆ ท่อลม
ถังเก็บ ระบบควบคุมการใช้และการบารุ งรักษา ให้ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
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5643401

ฟิ สิ กส์ แผนใหม่
3(3-0)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ การแผ่รังสี ของวัตถุดา คุณสมบัติคู่ของคลื่น และ
อนุ ภาค หลักความไม่แน่ นอนของไฮเซนเบิ ร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของ
อะตอม รั งสี เอกซ์ เลเซอร์ รั งสี คอสมิ ก กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้ องต้น อะตอม
โมเลกุ ลของของแข็ง กลศาสตร์ เชิ ง สถิ ติ กัม มันตภาพรั ง สี และอนุ ภาคมู ลฐาน
ตัวนาและสภาพนายวดยิ่ง ฟิ สิ กส์ ของอนุ ภาคและจักรวาลวิทยา ควาร์ ค แผนไขว้
แปดเท่า (Eight-Fold Way) ดาวแคระ ดาวนิ วตรอน แหล่งพลังงานในดาว และ
แหล่งพลังงานในอนาคต

5643402

ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์ 1
3(3-0)
Nuclear Physics 1
นิวเคลียสของอะตอม แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎี
การสลายตัวให้รังสี แอลฟา รังสี บีตา และรังสี แกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัว
ของสาร กัมมันตรังสี สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสี ท้ งั ที่มีในธรรมชาติ
และการ ประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น ตารางนิ ว ไคลด์ แ ละแผนผัง การสลายตัว ของนิ ว เคลี ย ส
ปฏิ กิ ริ ยานิ ว เคลี ย ร์ พลัง งานนิ ว เคลี ย ร์ เครื่ องปฏิ ก รณ์ ป รมาณู เครื่ องวัด รั ง สี
ประโยชน์ โทษ และการป้ องกันอันตรายจากรังสี
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น(ท-ป)

5643403

ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์ 2
3(3-0)
Nuclear Physics 2
นิวเคลียร์ ฟิสิ กส์เบื้องต้น โปรตอน สภาพการสลายตัวในกระบวนการ
รังสี แอลฟา รังสี บีตา และรังสี แกมมานพลังงานที่ได้จากการสลายตัวของนิวเคลียส
กระบวนการเกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร์ (Nuclear Reaction and Nuclear Force)
ปฏิกิริยาแยกสลาย (Fission) เครื่ องเร่ งอนุภาค อันตรกิริยานิวคลีออน-นิวคลีออน
(Nucleon-nucleon interraction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิวเคลียร์
แบบจาลองนิวเคลียส รังสี คอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟิ สิ กส์พลังงาน
สู งเบื้องต้น (Introduction to High Energy Physics)

5643404

ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์
3(3-0)
Nuclear Physics
นิวเคลียสของอะตอม แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิ วเคลียส ทฤษฎี
การสลายตัวในรังสี แอลฟา รังสี บีตา และรังสี แกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัว
ของสารกัม มัน ตรั ง สี สมดุ ล ของการสลายตัว สารกัม มัน ตรั ง สี ท้ งั ที่ มี ใ น
ธรรมชาติ และการประดิ ษฐ์ข้ ึ น ตารางนิ วไคลด์และแผนผังการสลายตัวของ
นิ วเคลียส ปฏิกิริยานิ วเคลียร์ พลังงานนิ วเคลี ยร์ เครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่ องวัด
รั งสี ประโยชน์โทษ และการป้ องกันอันตรายจากรั ง สี สภาพการสลายตัวใน
กระบวนการ ชั้น พลัง งานที่ ไ ด้จ ากการสลายตัว ของนิ ว เคลี ย ส กระบวนการ
เกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร์ (Nuclear Reaction and
Nuclear
Force)
ปฏิกิริยาแยกสลาย (fission) เครื่ องเร่ งอนุ ภาค อันตรกิริยานิ วคลีออน- นิวคลีออน
(Nucleon-nucleon Interaction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิ วเคลียร์
แบบจาลองนิ วเคลี ยส รังสี คอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟิ สิ กส์พลังงานสู ง
เบื้องต้น (Introduction to High Energy Physics)
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น(ท-ป)

5643405

กลศาสตร์ ควอนตัม
3(3-0)
Quantum Mechanics
มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ ควอนตัม สมการคลื่น
ของ Schrodinger ฟั งก์ชนั Probability Density Harmonic และระดับพลังงาน
การประยุกต์ใช้ สมการคลื่ นกับ อะตอมของไฮโดรเจนสเปกตรั ม ของไฮโดรเจน
(Quantization of Angular Momentum Zeeman Effect Spin Orbit Interaction
อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน (Atom with Many Electron) หลักแห่ งความไม่แน่นอน
Complementarity Wave Packets Operators เลขควอนตัม สมการ Schrodinger ที่
ขึ้นกับเวลา การเคลื่อนที่ของอนุภาคใน มิติเดียวและสามมิติ โมเมนตัมเชิ งมุม
และสปิ น วิธีการประมาณ (Approximation methods) ทฤษฎีเพอร์ เทอร์ เบชันที่ไม่
ขึ้นกับเวลาและหลักการเปลี่ยนแปลงการแผ่กระจายระบบที่มีหลายอนุ ภาค ปั ญหา
จิ นตนาการของกลศาสตร์ ควอนตัม สมการคลื่ นในเชิ งสั มพันธภาพ (Relativity
Wave Equation) และปัญหาของการกระเจิง (Scattering Problems)

5643406

ระบบอัตโนมัติ
3(3-0)
Automation Systems
ศึกษาเครื่ องมือทางนิวแมติกส์ชนิดต่าง ๆ การผลิตขั้นพื้นฐาน และระบบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตปริ มาณมาก ออโตเมตโฟลว์ไลน์ ระบบการประกอบ
ผลิตภัณฑ์และการทาไลน์บาลานซิ่ ง แบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตที่ควบคุมด้วย
ตัวเลข เอ็นซี พาร์ ทโปรแกรมมิ่ ง โปรแกรมหุ่ นยนต์ การขนถ่ ายวัสดุ และการเก็บ
กรู๊ ฟเทคโนโลยี การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ ระบบการ วาง
แผนการผลิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ หลักการของแคด/แคม ให้มีการสาธิ ตตาม
ความเหมาะสม
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5643407

เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0)
Electrical Power System Technology
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้ า โครงสร้างของระบบไฟฟ้ ากาลัง ข้อกาหนด
พื้นฐานระบบเปอร์ ยนู ิต ลักษณะของโหลด ระบบสายส่ ง อิมพีแดนซ์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแส การปรับแรงดัน การสู ญเสี ยในโครงข่ายการ
สร้ างสายส่ งและสายส่ งจ่ายอุปกรณ์ ของระบบหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง มาตรฐาน
ของอุปกรณ์และความปลอดภัย การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากาลัง สมการของระบบ
การไหลผ่ า นโหลด การปฏิ บ ั ติ ก ารระบบไฟฟ้ าก าลั ง ด้ ว ยความประหยัด
ส่ วนประกอบสมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ ากาลังอย่างง่ าย อุ ปกรณ์ ป้องกันระบบการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ า
กาลังด้วยคอมพิวเตอร์

5643408

อิเล็กทรอนิกส์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Electronics
ศึกษาระบบอนาลอกและวงจรเชิงเส้น วงจรออปแอมป์ เทคนิคการนา
ออปแอมป์ ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็ นดิจิตอล และ
ดิจิตอลเป็ นอนาลอก การเปลี่ยนกระแสเป็ นแรงดัน การเปลี่ยนความถี่เป็ นแรงดัน
และแรงดันเป็ นความถี่ วงจรรวม วงจรดิจิตอล โวลต์มิเตอร์และการเทียบปรับ
สเกลวัดอุปกรณ์โซลิตสเตท ทรานสดิวเซอร์ ในทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจจับ
แสง อุ ณหภูมิ แรงดัน ความถี่ วงจรหน่ วงเวลา วงจรเรคติ ไฟเออร์ หลายเฟส
ชนิดโซลิตสเตท การประยุกต์ใช้ไทริ สเตอร์ แมกเนติกส์แอมปลิไฟเออร์ การขยาย
กาลัง การออกแบบแหล่งจ่ายกระแส และแหล่งจ่ายแรงดัน หลักการทางเทคนิ คใน
งานวางแผนแบบ และออกแบบ กลไกทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ใช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรมและงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมแสงสว่าง ควบคุมสวิตซ์
อัตโนมัติ การควบคุ มแบบซี เควนเชี ยลและเชิ งตัวเลข อุ ปกรณ์ ป้องกันอุ บตั ิเหตุ
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5643409

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
3(2-2)
Engineering Control Systems
เมตริ กซ์เวกเตอร์ ผลการแปลงลาปลาซ ค่าไอเกนระบบไดนามิกส์แบบ
จาลองทางคณิ ตศาสตร์ การวิเคราะห์สถานะ เวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ความสามารถควบคุมและสังเกตได้ท้ งั ระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ทฤษฎีรบกวน
(Perturbation Theory) และเสถี ยรภาพของระบบควบคุมผังสัญญาณและกราฟ
สัญญาณ คุณสมบัติของกระบวนการ การออกกแบบเชิงเส้นของระบบควบคุมแบบ
ป้ อนกลับ การเลื อกและการปรับเครื่ องควบคุ ม เส้นทางรากของระบบควบคุ ม
การวิ เ คราะห์ ผ ลการตอบสนองความถี่ การแก้ไ ขระบบควบคุ ม การควบคุ ม
กระบวนการ และกระบวนการตอบสนอง ย้อนกลับ ระบบควบคุมแบบหลายวงจร
การควบคุมแบบป้ อนล่วงหน้า การควบคุมสัดส่ วนการไหล การควบคุมแบบปรับได้
การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเข้า
และหลายตั ว แปรออก การ
ควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน หลักการควบคุมที่เหมาะสม

5643410

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ กาลัง
3(3-0)
Power Electronics Technology
คุณสมบัติของสวิตชิ่งไดโอดกาลัง BJT. VMOS, SCR ทรานซิสเตอร์
ไทรี สเตอร์ ฯลฯ วิเคราะห์วงจรไดโอดด้วยรี แอคตีฟโหลด วิเคราะห์วงจรที่ใช้
เป็ นดีซี การเปลี่ยนดีซีเป็ นเอซี การเปลี่ยนเอซีเป็ นดีซี
การทางานของ
เอสซีอาร์ไทรแอค ทรานสดิวเซอร์ สเตรนเกจ อุปกรณ์โฟโต้อิเล็กทริ ก การใช้งาน
ทางอุตสาหกรรมของ อุปกรณ์แอคตีฟไทรี สเตอร์ ทรานซิ สเตอร์ กาลัง บทบาท
ของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ
การนาไปใช้ เพื่อป้ องกันการทางานผิดพลาดของระบบไฟฟ้ า วงจรรี เลย์ คุณสมบัติ
และการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์การขยาย การขยายในย่านและ
แบบต่าง ๆ คอนเวิร์ตเตอร์ บางชนิด และการนาไปใช้งาน ตัวอย่างวงจรไฟฟ้ า
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643411

ทฤษฎีสวิตชิ่ง
3(3-0)
Switching Theory
ศึกษารู ปคลื่นชนิดต่าง ๆ และรู ปคลื่นสี่ เหลี่ยม RC อินทิเกรเตอร์ RC
ดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์ วงจรตัดคลื่น และวงจรปรับระดับคลื่น อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์
วงจรกลับสัญญาณ มัลติไวเบรเตอร์ ทริ กเกอร์ ชมิตทริ กเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ลอจิก
และแซมปลิงเกต ทั้งนี้ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643412

ยูนิตโอเปอเรชั่ น
3(3-0)
Unit Operations
ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย มิติ ของของไหล ของไหลสถิต และการประยุกต์
การไหลตามรางหรื อท่อ ความเสี ยดทาน การวัดอัตราการไหล แรงลากอนุ ภาค
ทางกล หลัก การแยกสารโดยการตกตะกอน การออกแบบอุ ปกรณ์ ก ารแยก
การแยกโดยแรงโน้มถ่วง แรงหนี ศู นย์กลาง การท าให้เป็ นของไหลจากแก๊ ส การ
กรอง การลดขนาดของแข็งโดยการใช้ลม โดยการถ่ายเทความร้ อน โดยเครื่ อง
แลกเปลี่ ยนความร้ อน โดยการถ่ ายเทมวล โดยการผลิ ตไอน้ า การละลาย การ
ระเหย การกลัน่ การตกผลึก ริ เวิร์สออสโมซิ ส อัตราพิล-เตรชัน การดูดซึม การ
ดูดซับ การอบแห้ง การสกัด หรื อหลายวิธีรวมกัน การผสมและการกวน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643413

ระบบไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
3(3-0)
Hydraulics and Pneumatics Systems
ระบบไฮดรอลิก หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก
ชุ ด ต้นก าลัง ไฮ
ดรอลิก ท่อน้ ามันไฮดรอลิ กและข้อต่อถังพัก การซี ลในระบบไฮดรอลิ ก ปั๊ ม ไฮด
รอลิก การปรับค่าแรงบิดหรื อแรงดันของอุปกรณ์ทางาน การควบคุมทิศทาง และ
ความเร็ วของอุปกรณ์ ทางาน
การออกแบบวงจรและการกาหนดขนาดของ
อุปกรณ์ วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม น้ ามัน ไฮดรอลิ กและการบารุ งรักษาตามความเหมาะสม
ความรู ้ เบื้องต้นของระบบนิ วแมติก เครื่ องอัดลม การทาความสะอาด ลมอัด
การจ่ายลมอัดและการเลือกจนาดต่ออุปกรณ์ ทางานของระบบนิ วแมติกวาล์วและ
สั ญ ลัก ษณ์ หลัก การเขี ย นและออกแบบวงจรนิ ว แมติ ก วงจรนิ ว แมติ ก แยก
สัญญาณควบคุม วงจรนิวแมติกควบคุมการทางานด้วย ลอจิ ก การควบคุ มการ
ท างานของระบบนิ วแมติ ก ด้วยไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ในระบบนิ วแมติ ก การ
บารุ งรักษาระบบนิวแมติก ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643414

ระบบควบคุมด้ วยนิวแมติกส์
3(3-0)
Pneumatics Control System
ความรู ้เบื้องต้นของระบบนิวแมติก เครื่ องอัดลม การทาความสะอาด
ลมอัด การจ่ า ยลมอัดและการเลื อ กขนาดต่ อ อุ ป กรณ์ ท างานของระบบนิ วแมติ ก
วาล์ว และสัญลักษณ์ หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก วงจรนิวแมติก
แยกสัญญาณควบคุม วงจรนิวแมติกควบคุมการทางานด้วยลอจิก การควบคุมการ
ท างานของระบบนิ ว แมติ ก ด้ว ยไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ในระบบนิ ว แมติ ก การ
บารุ งรักษาระบบนิวแมติก ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643501

ทฤษฎีกลศาสตร์ ของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics Theory
คานิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตร์ ของไหล ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ หลักอาร์ คีมีดีส ความดันที่ระดับต่าง ๆ หลักของปาสคาล คณิ ตศาสตร์
สาหรับของไหล
สมการพื้นฐานสาหรั บ การวิเคราะห์ เชิ งปริ มาตรควบคุ ม
การวิเคราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องของไหลเชิ ง อนุ พ นั ธ์ ความดัน ของสายกระแส
การไหลของของไหลในอุดมคติ สมการลอยเลอร์ สมการเบอร์นูลลี กฎของพอยซิ ล
กฎของสโต๊กส์ ตัวเลขของเรโนลด์ สนาม แห่ ง การไหล การวิ เ คราะห์ มิ ติ และ
ความคล้า ยคลัง กัน การไหลของของไหลที่ มี ค วามหนื ด แบบยุ บ ตัว ไม่ ไ ด้ใ น
ช่องทางปิ ดภายใน การไหลของของไหลในอุดมคติ การไหลรอบนอก การไหล
ในช่องทางเปิ ด และการไหลแบบยุบตัวได้ในสภาวะสม่ าเสมอ ให้มีการสาธิ ตตาม
ความเหมาะสม

5643502

ทฤษฎีสถิตยศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Statics Theory
หลักพื้นฐานและระบบแรง ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสมดุลของเรง
โมเมนต์ สัญลักษณ์ของโครงสร้าง การคานวณหาแรงในโครงถักโดม
(Method of Joints, Method of Section และ Graphical Method แรงกระทาเป็ น
บริ เวณ ความเสี ยดทาน สัมประสิ ทธิ์ ของความเสี ยดทาน โบ้ลท์ สกรู เพลา แบริ่ ง
สายพาน โครงสร้ า งที่ รั บ แรงดัด สู ต รเกี่ ย วกับ แรงดัด (Flexural Formula)
โครงสร้างที่รับแสงตามแนวแกน แรงดัดร่ วมกัน งานเสมือน และโมเมนต์ความ
เฉื่ อยของพื้นที่
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643503

ทฤษฎีพลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Dynamics Theory
เวกเตอร์กลศาสตร์ ลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค
จลนศาสตร์ของระบบอนุภาค และจลนศาสตร์ของวัตถุเกร็ งในระนาบ
จลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็ งในระนาบ

5643504

การถ่ ายโอนความร้ อนและมวล
3(3-0)
Heat and Mass Transfer
การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การนา การพา และการแผ่รังสี สมการที่ใช้
เกี่ยวกับการนาความร้อน ในสภาวะสม่าเสมอและไม่สม่าเสมอแบบมิติเดียวและ
หลายมิติ สมการพื้นฐานเกี่ยวกับการนา การพาความร้อน การถ่ายเทความร้อน
จากพื้นที่ซ่ ึ งเพิ่มขึ้นหรื อครี บ การควบแน่ น และการระเหยอุปกรณ์ แลกเปลี่ ยน
ความร้อน การถ่ายเทความร้อนระหว่างที่ของเหลวกาลังเดือด กระบวนการแพร่
ในการถ่ า ยเทมวล สมการอัตรา ส่ วนประกอบวัตถุ ผสม ทฤษฎี การถ่ า ยเทมวล
กฎของ Fick เกี่ยวกับการแพร่ สัมประสิ ทธิ ของการแพร่ ของมวล การอนุ รักษ์สาหรับ
ปริ มาตรควบคุม สมการการแพร่ ของมวลเงื่อนไขเริ่ มต้น และขอบเขต การแพร่ มวล
โดยปราศจากปฏิ กิริยาเคมีเอกพันธุ์ และโดยปฏิ กิริยาเคมีเอกพันธุ์ การแพร่ แบบ
ไม่สม่าเสมอ องค์ประกอบการไหลแบบเรย์โนลด์ ชมิดนัมเบอร์ และเลวิสนัมเบอร์
การคานวณการถ่ ายเทความร้ อนและมวล ด้วยการประยุกต์ไปสู่ การระเหย การ
ดูดกลื นและการสันดาป โดยพิจารณาพร้ อมกันทั้งสองเฟส ให้มีการสาธิ ตตาม
ความเหมาะสม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643505

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical Circuit Theory
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง โครงสร้าง
สัญลักษณ์ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ R, L และ C ในวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง ค่าคงตัวเวลา (Time Constant) การวิเคราะห์วงจร แม่เหล็กไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนอง
ของ RL, LC, RC และหม้อแปลงในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณ
ไฟฟ้ าที่ไม่เป็ นรู ปไซน์ ฮาร์ โมนิกฟังก์ชนั และกราฟของสัญญาณไฟฟ้ าพารามิเตอร์
ของสัญญาณพัลส์ การแปลงรู ปสัญญาณไฟฟ้ าแบบลิเนียร์ อินทิเกรเตอร์ และดิฟ
เฟอร์เรสซิเอเตอร์

5643506

อิเล็กทรอนิกส์ ทวั่ ไป
3(2-2)
General Electronics
ทฤษฎีและการใช้งานเกี่ยวกับตัวนา ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนา
โครงสร้างสัญลักษณ์แบบและชนิดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา รี เลย์
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของสิ่ งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
ไดโอด วงจรกรองกระแส
(Rectifier) แบบต่าง ๆ Operating point กราฟลักษณะสมบัติ ค่าพารามิเตอร์ และ
ค่าสาคัญ ๆ ที่บอกไว้ในคู่มือของไดโอด และทรานซิ สเตอร์ วงจรทรานซิ สเตอร์
แบบ CB, CE และ CC การไบแอสทรานซิ สเตอร์ แบบต่าง ๆ Load Line
ไอซี ออปแอมป์ การวัดและการทดสอบไอโอด สารกึ่งตัวนา วงจรกรองกระแส
แบบต่าง ๆ โดยใช้ออสซิ ลโลสโคป และมัลติมิเตอร์ การต่อวงจร การไปแอสวงจร
ทรานซิ สเตอร์ วงจรออปแอมม์ วงจรกาเนิ ดความถี่ และวงจรเครื่ องขยายสัญญาณ
หลักการ แผนแบบ และการออกแบบวงจร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small
Signal Amplifier) งจรขยายกาลังแบบต่าง ๆ วงจรชมิททริ กเกอร์ จรมัลติไวเบรเตอร์
ชนิ ดต่าง ๆ ความถี่ การไบแอสเอฟ อี ที โครงสร้างและคุณสมบัติ ยู เจ ที และ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643507

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Digital Electronics
วงจรเกทพื้นฐาน พีชคณิ ตบูลลีน วงจรคอมบิเนชัน่ ผังคาร์ โนท์ วงจรเข้า
รหัส วงจรแปลงรหัส วงจรเลขคณิ ต การเลือกข้อมูล การกระจายข้อมูล
เกทชนิดอินพุทชมิตท์ วงจรพัลส์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ ชนิดต่าง ๆ วงจรนับและ
หาร วงจรนับซิงโครนัสและแบบอซิงโครนัส เกทชนิด 3 สถานะ บัสและการ
เชื่อมต่อระบบบัส วงจรซี เควนเชียล วงจร A/D และ D/A สเตทแมชีน
ไมโครโปรเซสเซอร์ เบื้องต้น และหน่วยความจาชนิดต่าง ๆ ให้มีการปฏิบตั ิการตาม
ความเหมาะสม

5643508

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0)
Microprocessors Systems
โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อไมโคร
โปรเซสเซอร์ กบั หน่วยความจา โปรแกรมมอนิ เตอร์ สาหรับไมโครคอมพิวเตอร์
แผ่นพิมพ์เดี่ ยว การติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์ กบั อุปกรณ์ I/O การใช้
ชิพซัพทอร์ท (Chip Support) กับไมโครโปรเซสเซอร์ การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
ในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ แบบไอซี ตวั เดียว (Single Chip Microcomputer)
ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643509

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
3(2-2)
Solar Cells Technology
ศึกษาเซลล์แสงอาทิต ย์ และการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ บทวน คุณสมบัติ
ของสารกึ่งตัวนา เทคโนโลยีการสร้างและการปรับปรุ งเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้งาน
เซลล์แสงอาทิตย์ ให้มีการสาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
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5643510

การจัดการความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมในอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Safety and Environmental Management
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในโรงงาน ผลเสี ย อัน เกิ ด จากอุ บ ัติ เ หตุ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาความ
ปลอดภัย การออกแบบอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล สิ่ งแวดล้อมใน
โรงงานที่ อาจก่ อให้เกิ ดอันตรายขณะปฏิ บตั ิ งาน การใช้เครื่ องกาบัง การวางผัง
โรงงาน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ การวางแผน
และการวางมาตรการเพื่อลดอุบตั ิเหตุให้เกิดน้อยที่สุด
การควบคุมและป้ องกัน
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กิ ด จาอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ที่ เ ป็ นมลพิ ษ เช่ น น้ า เสี ย ดิ น เสี ย
อากาศเสี ย ฝุ่ นละออง สารตะกั่ว ควันพิ ษ มลพิ ษ จากเครื่ องกล จากธาตุ
กัมมันตรังสี จากระดับความเข้มเสี ยง แสง ความร้อน อั ค คี ภั ย แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดหน่วยงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรักษา
ความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ให้มีการสาธิ ตและการคานวณด้วย

5643511

การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสี ย
3(3-0)
Pollution Control and Waste Treatment
ความหมายของมลพิษ ชีวอนามัย ความปลอดภัย และการยศาสตร์
(Ergonomics)
เทคโนโลยีในการควบคุ มมลพิษจากระบบนิ เวศวิทยา สถาน
ประกอบการเรื อนกระจก มลพิษเกิ ดขึ้นในธรรมชาติ เช่น มลพิษจากความร้อน
รังสี แสง เสี ยง อากาศ น้ า ดิ น ที่ เ ป็ นอนุ ภาค เป็ นก๊ า ซและไอ ระบบระบาย
อากาศ มลพิษจากเครื่ องมือ เครื่ อ งมือกล เครื่ องจักรกล รถยนต์ เครื่ องจักรต้น
กาลัง หม้อน้ า ภาชนะรับความดัน ภาชนะบรรจุก๊าซ และการขจัดของเสี ยที่ได้
จากระบบนิ เวศวิทยาสถานประกอบการ การเกษตรกรรม และสถานที่ อื่น ๆ ที่
ก่อให้เกิดมลพิษ ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม
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5643512

การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม
3(3-0)
Money Resource for Industrial Investment
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจอุตสาหกรรม ตลอดจน
เป้ าหมายและความสาคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน
การจัดสรรเงินทุนภายในธุ รกิจ
การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินการ
ของธุ รกิจอุตสาหกรรม การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการการขยาย
กิจการบริ ษทั เงินทุนและหลักทรัพย์ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาทัว่ ไป ที่เกิดขึ้น
ในการดาเนินการทางด้านการเงินของธุ รกิจกับระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาถึงแหล่ง
เงินทุนของธุ รกิจ เครดิตและหลักการให้เครดิต แอลซีทางการค้า กลยุทธ และ
เทคนิคในการจัดหาเงินทุนของธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว การเพิ่มทุน โดยออกหุ น้ สามัญ
หุ น้ ปุริมสิ ทธิ์ และหุ น้ กู้
การเช่าค่าของทุนตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายในการจัดสรรกาไรและเงินปั นผล

5643513

วิศวกรรมไฟฟ้ าพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental of Electrical Engineering
ระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงต่า อุปกรณ์ตดั ตอน การคานวณโหลด อุปกรณ์ไฟฟ้ า
สาหรับอาคาร แนวทางการลดค่าไฟฟ้ า มาตรฐานของสายไฟฟ้ า การต่อสายไฟฟ้ า
ด้วยท่อร้อยสาย การเลื่อนอุปกรณ์ตดั ตอนกระแสไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้ า
มอเตอร์ไฟฟ้ า กระแสตรง กระแสสลับ ฟิ วส์ เครื่ อ งกลไฟฟ้ า เบรกเกอร์
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้ า 1 เฟส
และ 3 เฟส วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เครื่ องมือไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ
หาค่าและการบารุ งรักษา ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม
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5643514

วิศวกรรมเครื่องกลพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental of Mechanical Engineering
อุณหพลศาสตร์ การทางานของเครื่ องยนต์สันดาปภายใน เครื่ องยนต์แบบ
ต่าง ๆ เช่น เครื่ องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซล ระบบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบน้ ามัน เชื้อเพลิง ฝาสู บ ลิ้น ลูกสู บ แหวน กระบอกสู บ
ก้านสู บ เพลา ข้อเหวีย่ ง แบริ่ ง การเปลี่ยนซี น การบริ การระบบต่าง ๆ ในเครื่ องยนต์
ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น เฟื องชุด สายพาน เครื่ องปรับอากาศในรถยนต์
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ การตรวจช่วงล่าง การหล่อลื่น เครื่ องกลการเกษตร
และการบารุ งรักษา ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643515

การยศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Ergonomics for Industrial
ศึ ก ษาความหมายของเออร์ กอนอมิ ก ส์ วิ ศ วกรรมมนุ ษยปั จจั ย
กายวิภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ โครงสร้ า ง และขนาดของร่ า งกายมนุ ษ ย์ ในงาน
วิศวกรรม ระบบการเคลื่อนไหวของร่ างกายมนุ ษย์ เช่น กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้ อ ชี
วกลศาสตร์ และสรี รวิทยา ในการทางาน เมตาโบลิ ซึม ระบบประสาท การวัด
สภาพร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมขณะทางาน อุณหภูมิ ความชื้ น แสง
เสี ยง การสั่นสะเทือน การออกแบบเครื่ องมือ ที่นงั่ คันโยก การออกแบบงาน และ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งการตรวจตรา องค์ ป ระกอบของมนุ ษ ย์ เช่ น ความ
เมื่อยล้า อายุ ความจา การรับรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน และแรงจูงใจ การ
ออกแบบ และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน การยกย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้
มือและแรงกาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เครื่ องจักร ให้มีการสาธิ ตตามความ
เหมาะสม
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5643516

การศึกษาการทางานและการวัดการทางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Work Study and Work Measurement
การวิเคราะห์วธิ ี การทางาน วิธีวดั เวลาทางาน การลดส่ วนของงานและ
เวลาไร้ประสิ ทธิภาพ สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการทางาน การลด
ความเมื่อยล้า การสร้างแผนภูมิการปฏิบตั ิการผลิต เช่น แผนภูมิไซโม่ การบันทึก
ตรวจตราและพัฒนาหลักการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ของคนงานในบริ เวณที่
ปฏิบตั ิงาน การขนถ่ายวัสดุ การสุ่ มงาน วิธีการทางานให้ง่ายขึ้น การเลือก และ
การจับเวลาของงาน การกาหนดมาตรฐานในกระบวนการออกแบบ วิเคราะห์งาน
การหาเวลามาตรฐานของการทางานของคนกับเครื่ องจักร ความเมื่อยล้าและการ
พักผ่อนขณะปฏิบตั ิงาน เวลามาตรฐานแบบพรี ดีเทอร์ มีน การประเมินทางเลือกที่ดี
ที่สุด ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643517

เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Economy
หลักเศรษฐศาสตร์ ดอกเบี้ยทบต้น ต้นทุน และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์
จุดต้นทุน มูลค่าเทียบเท่าประจาปี มูลค่าเทียบเท่าปี ปั จจุบนั มูลค่าอนาคต การ
เปรี ยบเทียบอัตรา ผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่าง ๆ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าสุ ด
อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การคัดเลือกโครงการเพื่อการลงทุน การทดแทน
และการจาหน่ายทรัพย์สิน ค่าเสื่ อมราคาและภาษีอากร การวิเคราะห์ความไว
ภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์คุณค่าในส่ วนซึ่ งไม่สามารถ
ประเมินเป็ นตัวเลขแท้จริ งได้
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การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาหลักการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารทัว่ ไป หลักการ
และหน้ า ที่ ส าคัญ ในการบริ หาร ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนประกอบด้ ว ย การตัด สิ นใจ
ประกอบการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดกาลังคนในสายงาน การสั่งการ
และดาเนินการ การ ควบคุ ม และการเพิ่ ม ผลผลิ ต การติ ด ตามผล ตลอดจน
ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเลื อ ก ท าเล ที่ ต้ ัง การจัด องค์ก ารการผลิ ต ของ
สาธารณะและ อุตสาหกรรม วิธีการจูงใจให้บุคคลในหน่ วยงานอื่นมาร่ วมทางาน
การจัดระบบและการวิเคราะห์ เพื่ อนาไปสู่ ระบบการผลิ ตที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์เพื่อการผลิต การออกแบบงานและกระบวนการผลิต
มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การฝึ กงาน สุ ข ภาพ สภาพการท างาน ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม การวัดผลการทางาน การลดต้นทุน การควบคุมคุณภาพ กฎหมายเชิ ง
พาณิ ชย์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมเบื้ องต้น การเงิ น การตลาด การโฆษณา การ
บริ หารการเงินและบริ หารโครงการ การบารุ งรักษาเครื่ องจักรและโรงงาน การจูง
ใจคนงานค่าแรงงานพิเศษ การแบ่งปั นผลประโยชน์ กรณี ศึกษาในการแก้ปัญหา
การบริ หารปัญหา ข้อขัดแย้งภายในและภายนอกองค์กร กฎหมายและประเพณี การ
ปฏิบตั ิทวั่ ไปในวงการ อุตสาหกรรม
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5643519

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0)
Strength Of Materials 1
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุก หน่วยของแรงและความเค้น
ความเครี ยด การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ภาชนะอัดความดัน และการเชื่อมต่อ การต่อ
ด้ว ยหมุ ดย้ า ส่ ว นของโครงสร้ า งรั บ แรงบิ ด และรั บ แรงดัด แรงเฉื อ น และ
โมเมนต์ดดั ในคาน คานที่ ทาด้วยวัตถุ ส องชนิ ด ความเค้นดัด ความเค้นตรง
ความเค้นเฉื อนในคาน ความเค้นผสมและการโก่งของคาน ส่ วนของโครงสร้างรับ
แรงอัด ส่ วนของโครงสร้ างรับแรงตามแนวแกนและแรงดัดร่ วมกัน ส่ วนของ
โครงสร้ า งรั บ แรงตามแนวแกน แรงดัด และแรงบิ ด คานเชิ ง ประกอบ การต่ อ
โครงสร้าง การดัดรอบสองแกนหลัก คานแบบอินดีเทอร์มิเนท และส่ วนของ
โครงสร้ า งรั บ น้ า หนัก เคลื่ อ นที่ ดี เ ฟล็ ก ชัน ของคาน เสาสู ง ค่ า คงที่ ข องความ
ยืดหยุน่ การทดสอบวัสดุประกอบโลหะและอโลหะที่ใช้ทาโครงสร้างและ
ส่ วนประกอบ ของเครื่ องจักรกล ค่า ความปลอดภัยในการออกแบบเครื่ องกล
ให้สาธิตตามความ
เหมาะสม

5643520

ระบบควบคุมด้ วยไฮดรอลิกส์
3(3-0)
Hydraulics Control System
ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้งานระบบไฮดรอลิก หลักการ
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก ชุดต้นกาลังไฮดรอลิก ท่อน้ ามันไฮดรอลิกและ
ข้อต่อถังพัก และ การปรั บ สภาพของน้ า มัน ท่ อ ทาง และซี ล ในระบบไฮดรอลิ ก
ปั๊ ม ไฮดรอลิ ก การปรั บค่ า แรงบิ ดหรื อแรงดันของอุ ป กรณ์ ท างาน การควบคุ ม
ทิศทาง และความเร็ วของอุปกรณ์ทางาน การออกแบบวงจรและการกาหนดขนาด
ของอุปกรณ์วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม น้ ามันไฮดรอลิกและการบารุ งรักษา
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5643521

กลศาสตร์ ปฐพี
3(3-0)
Soil Mechanics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ดิ น ส่ วนประกอบทางเคมี และทางกายภาพ การทับ ถม
ของดิ น ดิ นชนิ ดต่า ง ๆ การเจาะส ารวจดิ น คุ ณสมบัติของดิ นทางวิศ วกรรม
สถียรภาพของความลาด การพังทลาย การขุดตักดิน การหาแรงในดิน การบด
อัดดิ น การวิเคราะห์ การทรุ ดตัวของดิ น การปรั บ ปรุ ง ชั้นดิ นอ่ อน ส ารวจดิ น
กาแพงกันดินและตอม่อของสะพาน ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643522

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0)
Hydraulics Engineering
ศึกษาทฤษฎีทางชลศาสตร์ คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต หลักการ
เกี่ยวกับการไหลของของไหล จลนศาสตร์ ของการไหลของของไหลจริ ง หลักการ
ไหลของของไหล การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วย และความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์
การไหลของของไหลในท่อ การไหลในทางน้ าเปิ ด การไหลไม่คงที่ของของไหล
การไหลของน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ การไหลของน้ าหลาก การซึ ม และการกระจาย
ของน้ าใต้ดิน การวัดอัตราการไหลของน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า สมการของ
พลังงานและโมเมนตัม การออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ทางระบายน้ าล้น ประตูน้ า
และโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่ งจ่ายน้ า การระบายน้ าและวิธีการป้ องกัน
อุทกภัย ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643523

วิศวกรรมไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Engineering
ศึกษาวงจร DC วงจร AC เฟสเดียวและสามเฟส กฎของเคอร์ซอฟฟ์ และ
หลักของแมกซ์เวลล์ วิธีโหนด และเมซ ทฤษฎีเทวินิน นอร์ตนั ทฤษฎีทบั ซ้อน
กาลังสู งสุ ด กาลังเชิงซ้อน วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้ า ประสิ ทธิภาพและการ

374
เชื่อมโยง ลักษณะและการทางานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงและมอเตอร์
การใช้และการควบคุมความเร็ ว การหมุนของสนามของมอเตอร์เหนี่ยวนาเฟสเดียว
และสามเฟส การสู ญเสี ย และประสิ ทธิภาพของมอร์เตอร์เหนี่ยวนา การสตาร์ท
มอเตอร์เหนี่ยวนา
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5643524

ทฤษฎีวงจรข่ ายไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical Network Theory
ตัวแปรเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์โครงข่าย
เบื้องต้น
ทฤษฎีโครงข่ายวงจร และหลักการที่เป็ นประโยชน์ สัญลักษณ์
โดยเมตริ กซ์ อุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายขั้ว การวิเคราะห์โครงข่ายอันดับหนึ่ง ฟังก์ชนั
พิเศษที่ควรสนใจ การวิเคราะห์วงจรที่มีอนั ดับสู งในโดเมนของเวลา ผลการแปลง
ลาปลาซ การวิเคราะห์สถานะคงตัวของวงจรที่ใช้คลื่นไซน์
นัยทัว่ ไปของการ
วิเคราะห์วงจรภายใต้สถานะคงตัวของคลื่นรู ปไซน์ อนุกรมฟูเรี ยร์ และการแปลง
ฟูเรี ยร์ การวิเคราะห์โครงข่ายวงจรไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์

5643525

การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronics Communication
วิวฒั นาการของสื่ อสาร ความหมายของข้อมูล วงจรเครื่ องขยายแบบปรับ
คลื่น การผสมและการแปลงความถี่ การผสมแอมพลิ จูดและการวัด หลักการ
ผสมคลื่น การแยกคลื่นแบบต่าง ๆ และการวัด การส่ งสัญญาณแบบต่าง ๆ วงจร
และหลักการทางานของเครื่ องรับชนิ ดซูเปอร์ เฮทเทอโรดายน์ ความถี่และการผสม
เฟส คลื่นแทรกแซงและคลื่นรบกวน การลดเสี ยงรบกวน การผสมพัลส์ ระบบ
รหัส การแพร่ กระจายคลื่ นวิทยุผ่านบรรยากาศ ระบบเครื่ องสื่ อสารผ่านดาวเทียม
การสื่ อ สารใยแสง วงจรสร้ า งความถี่ วงจรดิ จิ ต อลในเครื่ อ งส่ ง และเครื่ องรั บ
ระบบมัลติเพล็ก วงจรเครื่ องรับและเครื่ องส่ ง สัญญาณทางวิทยุ เรดาร์ ไมโครเวฟ
เลเซอร์ การสื่ อสารระบบอนาลอกและดิจิตอล ระบบการสื่ อสารแบบต่าง ๆ เช่ น
โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร และระบบสื่ อสัญญาณดิจิตอลด้วยเคเบิลใย
แสงความเร็ วสู ง (S.D.H.) ให้มีการสาธิตตามความ เหมาะสม
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5643526

ทฤษฎีการวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronics Circuit Analysis Theory
วิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายป้ อนกลับออสซิเลเตอร์
วงจรขยายกาลัง
วงจรแรงดันคงที่
การวิเคราะห์ขอบข่ายของความถี่และ
ขอบข่ายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ การออกแบบ และการชดเชยระบบควบคุม
การแทนชุดวางซ้อน ในภาคการต่อแบบอนุกรมของระบบควบคุม

5643527

การวิเคราะห์ วงจรข่ ายไฟฟ้า
3(3-0)
Electrical Network Analysis
ค าจ ากัด ความ นิ ย าม การค านวณโครงข่ า ยวงจรไฟฟ้ า สั ญ ญาณและ
ฟงก์ชนั อุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายขั้ว การวิเคราะห์วงจร First Order และ Second Order
ผลการแปลงลาปลาซ ตัวแปรสถานะ วงจรไฟฟ้ ากาลัง 1 เฟส 3 เฟส การ
คานวณโดยใช้ระบบ Per Unit การวิเคราะห์วงจรภายใต้ส ถานะคงตัวของคลื่นรู ป
ไซน์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน และกระแสในระบบส่ ง-จ่าย TwoPort Network ฟูเรี ยร์ อินทิก รัล การแปลงฟูเรี ยร์ การจาลองวงจรไฟฟ้ าด้วย
คอมพิวเตอร์

5643528

เครือข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(3-0)
Communication Networks and Transmission Lines
โครงข่ายอิมเมจและอิตเตอร์ เรทีฟพารามิเตอร์ วงจรกรองความถี่ วงจรปรับ
จานวนเท่า และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎี เกี่ ยวกับสายส่ ง สมการทัว่ ไปของ
สาย ส่ ง คลื่ นกระแสและแรงดัน แรงดันในสายส่ ง ค่ า คงที่ ข องสายส่ ง การวัด
แรงดันและกระแสภายในสาย การสะท้อนกลับ ค่าเอสดับบลิวอาร์ สมิทชาร์ ท
และอิมพีแดนซ์แมทชิ่ง ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
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5643529

หลักของระบบการสื่ อสาร
3(3-0)
Principles of Communication Systems
ประวัติของการสื่ อสารทางไฟฟ้ า การวิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณ
การรวมคลื่นแบบดิจิตอลและลอจิก ระบบการวัด การลดเสี ยงรบกวน หลักของ
ระบบการสื่ อสารธรรมดา หลักการผสมคลื่น และการส่ งแบบต่าง ๆ การผสมพัลส์
ระบบรหัสการแพร่ กระจายคลื่นวิทยุผา่ นบรรยากาศ
ระบบสื่ อสารผ่านดาวเทียม
การสื่ อสารด้วยเคเบิลใยแสง และระบบการสื่ อสารต่าง ๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์
โทรสาร ฯลฯ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643530

การลดสั ญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Noise Reduction in Electronics Circuits
สัญญาณรบกวน การป้ องกันการรบกวนในตัวนา ผลที่แสดงเป็ นตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนาของตัวนาไฟฟ้ า
ผลของสนามแม่เหล็กตัวประกอบ
การป้ องกันสัญญาณรบกวน
การป้ องกันสัญญาณรบกวนแบบไขว้สายและแบบ
อื่น ๆ การกราวน์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ การป้ องกันสัญญาณรบกวนของ
วงจรขยายสัญญาณ การแยกวงจรโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้ า การเชื่อมโยงโดยใช้
อุปกรณ์ทางแสง การป้ องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ชนิดของเคเบิลและ
ตัวเชื่อม การสมดุล การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ประเภทแพสซี ส การป้ องกันการสึ ก
กร่ อนของหน้าสัมผัส การออกแบบวงจรแผ่นพิมพ์ให้ปฏิบตั ิการตามความ
เหมาะสม
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5643531

กลศาสตร์ ของแข็ง
3(3-0)
Mechanics of Solids
แรงและน้ าหนักบรรทุก สมดุลของแรง ความเค้น ความเครี ยด ภาชนะอัด
ความดันและการเชื่ อมต่ อ การต่ อด้ว ยหมุ ด ย้ า และสลัก เกลี ย ว การบิ ด แผนผัง
แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั ความเค้นตั้งฉากในคาน ความเค้นเฉื อนในคาน
การเปลี่ยนรู ป ความเค้น การเบี่ยงเบนของคานโดยการอินทิเกรด และโดยวิธี
พื้นที่โมเมนต์ เสาสู ง พลังงาน ความเครี ยด ทฤษฎีคานโค้ง คานซึ่ งไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักสถิตยศาสตร์ ทรงกระบอก ผนั ง หนาและแผ่ น กลมหมุ น
โมเมนต์ของความเฉื่ อย โครงสร้ างรับน้ าหนักเคลื่อนที่ การทดสอบวัสดุประกอบ
โลหะและอโลหะ ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ทาโครงสร้าง และส่ วนประกอบของ
เครื่ องกล และค่ าความปลอดภัยในการออกแบบเครื่ องกล ส่ วนของโครงสร้ า ง
รับแรงแบบต่าง ๆ โดยให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643532

การบารุ งรักษาห้ องแช่ แข็ง
3(3-0)
Freezing Preservation
ศึกษาโครงสร้างของห้องแช่แข็ง วัฏจักรการทาความเย็น ระบบการทา
ความเย็นแบบต่าง ๆ และคุ ณสมบัติของสารทาความเย็น
การคานวณภาระ
ความเย็นในห้องแช่แข็ง วัสดุที่ใช้ในการบารุ งรักษาและวิธีการบารุ งรักษาห้อง แช่
แข็งอย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643533

เทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก
3(3-0)
Foundation Engineering Technology
ชนิดของฐานราก แบบของฐานราก การส่ งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ ดิน
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และเสถียรภาพ การออกแบบฐานที่ใช้และไม่ใช้เสาเข็ม ชั้นทรายร่ วน ชั้นดินตื้น
การทรุ ดตัวของฐานราก และวิธีทดสอบเสาเข็มชนิดต่าง ๆ น้ าหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม การเจาะสารวจดิน กาแพงกันดิน และตอม่อของสะพาน ให้มีการสาธิ ต
ตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643534

เทคนิคการก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Technology
ศึกษาลักษณะโครงสร้างอาคารแบบต่าง ๆ เทคนิคการก่อสร้างอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก การหล่อในที่ เทคนิคการสร้างแบบหล่อคอนกรี ต คอนกรี ต
สาเร็ จรู ป การทานัง่ ร้าน การติดตั้งโครงสร้างไม้และเหล็ก การก่อสร้างอาคาร
สาเร็ จรู ป การก่อสร้างระบบพื้นไร้คาน การใช้เครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง เทคนิ ค
การจัดระบบงาน การหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การปรับแต่ง
สถานที่ การสร้างอาคาร ชัว่ คราว การวางผัง การตอกเข็ม การสร้างฐานราก
เสาตอม่อ คาน พื้ น บันได โครงหลังคา การทามุ มหลัง คา ฝา ผนัง ประตู
หน้าต่าง ฝ้ าเพดาน อุปกรณ์ตกแต่งผนัง การเก็บวัสดุ และการบารุ งรักษาเครื่ องมือ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643535

ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0)
Strength of Materials 2
การวิเคราะห์คานต่อเนื่ อง แกนรวมในแนวราบ การคดงอ ความเครี ยด
เฉือน เส้นโค้งของ Mohr การโค้งงอของเสา คานรวม การโค้งงอที่ไม่สมมาตร
โครงสร้างหลัก เพื่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องโหลด การประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการออกแบบ
โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

5643601

การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0)
Measurement and Instrumentation
การวิเคราะห์อุปกรณ์ในรู ปของระบบย่อยและชิ้นส่ วน ลักษณะของชิ้นส่ วน
ในอุป กรณ์ มาตรฐาน การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่ อน การออกแบบอุ ปกรณ์
ระบบของอุปกรณ์ ความสามารถและขีดจากัดของอุปกรณ์ การวัดและการใช้

379

รหัส

อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม การวัดปริ มาณ ระดับและการวัดปริ มาณเชิงวิเคราะห์ เช่น
การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริ มาณการไหล ระดับของของไหล ความเป็ นกรดเป็ น
ด่างของสาร ความชื้น ความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ สภาพการนาทาง
ไฟฟ้ า มลพิ ษ ทางอากาศ น้ า ดิ น การวัด และการส่ ง สั ญ ญาณเพื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิ ต การท างานของตัว ควบคุ ม โดยระบบไฟฟ้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ไฮดรอลิกและนิวแมติก ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5643602

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Measurements and Instrumentation
หน่วยและเครื่ องมือวัดมาตรฐาน หลักการ และการทางานของเครื่ องวัด
ทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ และการ ใช้งานที่ถูกต้อง การวัดโวลเตจ
กระแสความต้านทาน การวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ไฟฟ้ า อิมพิแดนซ์ที่มีความถี่ต่า
และสู ง ค่าผิดพลาดในการวัด มาตรฐานและโครงสร้างของเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
ทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ เช่น เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า เครื่ องวัดความ
ต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่ องวัดพลังงานไฟฟ้ า เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ า
ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงตัวเลข สัญญาณ
รบกวน เทคนิคในการทาให้อตั ราส่ วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีข้ ึน การ
ซี ลด์ เครื่ องวัดความเร็ วรอบ เครื่ องวัดความถี่ เครื่ องกาเนิดสัญญาณ เครื่ องวัดแบบ
บริ ดจ์ ออสซิ ลโลสโคป มิเตอร์ แบบดิจิตอลชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643603

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(2-2)
Numerical Method Analysis for Engineers
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคานวณเชิงตัวเลข โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และ
การ วิเคราะห์ความผิดพลาด รากของสมการ ระบบของสมการเชิงเส้น การหา
รากสมการที่ไม่เป็ นเชิงเส้น การคานวณโฟลตติ้งพอยต์ เคิร์บฟิ ทติ้ง การประมาณ
ค่าในช่วงโดยพหุ นามและความผิดพลาด การหาค่าของอนุ พนั ธ์และการอินทิเกรต
เชิ งตัวเลข วิธีการอิทเทอเรทีฟ การประมาณค่าแบบกาลังสองน้อยที่สุด และ
การประมาณค่าเป็ นช่ วงโดยพหุ นามดี กรี สาม การหาคาตอบของสมการที่ไม่เป็ น
เชิ งเส้ น การหาคาตอบของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ สามัญและสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ย่อย
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การโปรแกรมเชิ งเส้น การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การคานวณค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ การใช้โปรแกรมย่อยสาเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์ และทางฟิ สิ กส์ ให้
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643604

ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
1(0-3)
Electrical Circuit Theory Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
การวิเคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้ า และทฤษฎีวงจรข่ายไฟฟ้ า ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5643605

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3)
Electrical and Electronics Instrument Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการวัด และ
เครื่ องมือวัด การวัดและเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป การใช้
เครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ พร้อมการคานวณไม่นอ้ ยกว่า 10 การ
ทดลอง

5643606

เทคนิคการวิเคราะห์ โครงสร้ าง
3(3-0)
Structural Analysis Technique
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีอีลาสติกโหลด พลังงาน
สะสม Slope-Deflection Moment-Distribution อินฟลูเอนซี ไลน์สาหรับคาน
ต่อเนื่องและกรอบการวิเคราะห์โดยวิธีอีลาสติก การวิเคราะห์อย่างประมาณของ
กรอบโครงสร้าง การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่ น
Conjugate-Beam Statically Indeterminate Structures Three-Moment Equation
วิเคราะห์โครงสร้างโดยเมทริ กซ์ และการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

5643607

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1

1(0-3)

381
ให้ทาการทดลอง
โดยออกแบบการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอุณห
พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง โดยเน้นการใช้เครื่ องมือ และ
เทคนิคในการนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643608

ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
1(0-3)
Strength of Materials Testing Laboratory
ให้ทาการทดลอง โดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวัสดุศาสตร์ วัสดุ
วิศ วกรรม วัส ดุ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และวัส ดุ ศ าสตร์ ช่ า งโยธา การทดสอบวัส ดุ
ความแข็งแรงของวัสดุ เช่น เหล็กกล้า ท่อนไม้ อิฐ เสา คาน และเหล็กหล่อ ฯลฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5643609

ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ และกลศาสตร์ ของไหล
1(0-3)
Hydraulics and Fluid Mechanics Laboratory
ให้ทาการทดลองการวัดความดันของไหล การไหลผ่านท่อ ฝาย ทานบ
เขื่อน ขนาดของแรงที่ทาให้ไหล การวัดอัตราการไหลในหลอดหรื อท่อ การไหลใน
ช่องทางเปิ ด และการไหลอย่างสม่าเสมอ ฯลฯ ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5643610

วิศวกรรมการสารวจงานก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Surveying Engineering
การสารวจที่เกี่ยวข้องโปรแกรมงานวิศวกรรม สถาปั ตยกรรมซึ่ งจาเป็ น ต่อ
การวางแผนงานก่ อสร้ าง งานรังวัดกาหนดวางจุด และแนวพื้นดิ น การวางแผน
ก่อสร้างอาคาร กาหนดความลาดชันและความโค้งของการวางแนวถนน และทาง
งานท่อน้ าทิ้ง ท่อระบายน้ า ทางรถไฟ ทางหลวง คลอง ท่อประปา สายส่ ง งาน
รังวัดเพื่อคานวณหาพื้นที่และปริ มาตร การควบคุมงาน การตรวจงานให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การทารายงานการก่อสร้าง และผลการสารวจวัสดุ

382
การรั ก ษาความปลอดภัย ตามหลั ก วิ ศ วกรรม และความงามตามหลั ก ของ
สถาปัตยกรรม ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643611

เทคนิคการสารวจ
3(3-0)
Surveying Technique
ศึกษาหลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักการสารวจ เทคนิคการใช้เครื่ องวัด และ
ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งวัด ตามหลัก ของวิ ช าการ วิ ธี ท าแผนที่ ด้ว ยโต๊ ะ แผนที่
หลักการสารวจด้วยเทป เข็มทิศกลับ กล้องวัดมุม การทาวงรอบ การหาพื้นที่ การ
หาระดับ การวัดมุ มหาระยะ การหาปริ มาตรดิ นตัด ดิ นถม การวางผัง การอ่านค่า
จากสเกรน การอ่านระดับจากสเกรน การรั บผิดชอบเครื่ องมื อวัดขณะปฏิ บตั ิงาน
เช่ น การนาออกไปใช้ การติ ดตั้งส่ วนประกอบ การเคลื่ อนย้าย การปฏิ บตั ิ งานที่
ถู กต้อง การท าความสะอาดเลนส์ การบารุ ง รั ก ษา และการเก็บ เครื่ องวัดแต่ล ะ
ลักษณะงานให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643612

การรังวัดด้ วยภาพถ่ าย
3(3-0)
Photogrammetry
ประวัติการพัฒนา และการประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพ กล้องถ่ายภาพสาม
มิ ติ แ ละการใช้ ถ่ า ยภาพ การปรั บ ปรุ งกล้ อ ง การวางแผนการบิ น การควบคุ ม
ภาคพื้ นดิ น ภาพสามมิ ติ และการมอง เครื่ องมื อวัดพื้นฐาน การอ่า นแผนที่ จาก
ภาพถ่ายทางอากาศ การขยายภาพ และการฝังเสาหลัก การังวัดด้วยภาพถ่ายบนพื้น
โลก และหลักการวิเคราะห์ภาพถ่าย ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5643613

ปฏิบัติการสารวจและการรังวัดด้ วยภาพถ่ าย
Surveying and Photogrammetry

1(0-3)
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ให้อาจารย์ผสู ้ อนออกแบบการทดลองโดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการสารว
และการรังวัดด้วยภาพถ่าย ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643614

การทดสอบวัตถุ
3(3-0)
Materials Testing
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณสมบัติ ข องวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้ า ง ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละ
พฤติกรรม การรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ศึ กษาวิธีก ารตรวจสอบคุ ณสมบัติ วิธี การทดสอบ การสุ่ ม ตัวอย่าง วัสดุ เพื่ อนามา
ทดสอบในการรับแรงอัดแรงดึง แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว

5643615

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ า
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า และ
ศึกษาเกี่ ยวกับการติดตั้งไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอุปกรณ์การติดตั้ง ได้แก่
ท่อร้ อยสายไฟฟ้ า รางเดิ นไฟฟ้ า ทางเดิ นบัส การเลื อกอุ ปกรณ์ ป้องกัน การติ ดตั้ง
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า การออกแบบเพื่อการติดตั้งให้ได้มาตราฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 10 การ
ทดลอง

5643616

ปฏิบัติการวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3)
Electronics Circuit Analysis Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้ อหาวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร

5643617

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

1(0-3)
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Mechanical Engineering Laboratory 2
ให้ทาการทดลอง โดยการออกแบบการทดลองเกี่ ยวกับเนื้ อหาวิชาไฮดรอ
ลิกส์ นิวแมติกส์ โดยเน้นการใช้เครื่ องมือและเทคนิ คการนาไปใช้งานอุตสาหกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643618

ปฏิบัติการสนามและคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
1(0-3)
Electromagnetics Field and Wave Laboratory
ให้ท าการทดลองโดยออกแบบให้ค รอบคลุ ม เนื้ อหาวิช าสนามและคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ไม่นอ้ ยกว่า 8 การทดลอง

5643619

ปฏิบัติการกลศาสตร์ และกลศาสตร์ ของการไหล
1(0-3)
Mechanics and Fluid Mechanics Laboratory
ปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่ในแนวเส้นตรง ความเร่ งเนื่ องจากค่าคงที่
สากล (Universal constant) การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุนและ
แบบกลิ้งโมเมนต์ของความเฉื่ อย การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิ ก เพนดูลมั เชิ งประกอบ
เพนดูลมั การบิด กฎของปาสคาล กฎของแบร์นูลลี่ กฎของพอยซิล กฎของสโตกส์
ความหนืดและการไหลแบบต่าง ๆ

5643620

เครื่องมือทางวิศวกรรม
3(3-0)
Tool Engineering
หลักการตัดโลหะ เครื่ องมือในการใช้ตดั โลหะ น้ ามันหล่อเย็น มาตรฐานวัด
มาตรวิทยา ลักษณะผิวเนื้อโละ เครื่ องมือกล ความถูกต้องเที่ยงตรงในการวัด ตัวเกาะ
(Jigs) และตัวจับ (Fixture) เครื่ องมือทางวิศวกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมการตัด
ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5643621

ทฤษฎีโครงสร้ าง
Theory of Structures

3(3-0)
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ศึกษาเกี่ยวกับแรง แรงดึง แรงเฉื อน ความเค้น และความเครี ยดจากแรงตาม
แนวแกน โมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์ มิ เนท เส้นอิทธิ พล การวิเคราะห์ความเครี ยด
ใน ข้อหมุ น โครงสร้ า งหลัก เพื่ อ การเคลื่ อนที่ ของโหลด ความเค้น ในคาน การ
วิเคราะห์ โครงสร้างแบบง่าย และแบบยากที่รับน้ าหนักคงที่ การคานวณหาแรงใน
โครงข้อหมุนหรื อโครงถัก โดยวิธีต่าง ๆ การคดงอของคาน และกรอบ โดยวิธีงาน
เสมือนและพลังงานความเครี ยด ไดอะแกรมของ Williot Mohr การวิเคราะห์โครง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สร้ างที่รับแรงตามแนวแกนและแรงตัดร่ วมกัน การวิเคราะห์โครงสร้ างแบบดี เทอร์
มิเนท และอินดีเทอร์ มิเนทที่รับน้ าหนักคงที่ สมการ Three Moment พฤติกรรมของ
โครงสร้าง การวิบตั ิของโครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรี ต
5643622

ปฏิบัติการระบบไมโคโปรเซสเซอร์
1(0-3)
Microprocessors Systems Laboratory
ให้ ป ฏิ บ ัติก ารเกี่ ย วกับ สถาปั ต ยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ การต่ อ เชื่ อ ม
ไมโครโปรเซสเซอร์ กบั หน่วยความจา การติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์ I/0
การใช้ชิพซัพพอร์ ท กับไมโครโปรเซสเซอร์ การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ในงาน
อุตสหกรรม

5643623

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1
1(0-3)
Industrial Laboratory 1
ให้ปฏิ บตั ิการ โดยออกแบบให้ครอบคลุ มเนื้ อหาวิชาการออกแบบโรงงาน
การศึกษา การทางาน การวัดการทางาน และการยศาสตร์อุตสาหกรรม

5643624

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2
1(0-3)
Industrial Laboratory 2
ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ารโดยออกแบบให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าการวางแผน และ
ควบคุมการผลิต การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ ทฤษฎี แถวคอย การดาเนิ นงานในโรงงาน

386
อุตสาหกรรม เครื่ องมือทางวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ยูนิต
โอโปเรชัน การวัดและเครื่ องมือวัดระบบอัตโนมัติ ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643701

เคมีสาหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์
3(3-0)
Chemistry for Nuclear Technology
โครงสร้างอะตอม พันธุ เคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ปฏิกิริยา
เคมี กรด เบส เกลื อ การวิเคราะห์สารเคมี สารอนิ นทรี ยท์ ี่พบในธรรมชาติ ถ่านหิ น
น้ ามัน ธาตุ โลหะ โลหะผสม สารกึ่ งตัวนา สารกัมมันตรังสี โดยเน้นการเขียนสู ตร
ของสารประกอบที่มีธาตุกมั มตรังสี ปนอยู่ พร้อมทั้งการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ทางเคมีของ
สารกัมมันตรังสี เหล่านั้น

5644101

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเป็ นมาของผลิ ตภัณฑ์บรรจุหีบห่ อ และความต้องการในการใช้
ผลิ ตภัณฑ์หีบ ห่ อ การออกแบบหี บห่ อ ภาชนะเพื่อใช้กบั ผลิ ตภัณฑ์แต่ ละประเภท
ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป ทรง รู ป แบบ โครงสร้ า ง สี ภาพคลี่ หี บ ห่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ฝึ กปฏิ บ ัติ
ออกแบบหี บ ห่ อ บรรจุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ข นาดมาตรฐาน และสั ด ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ับ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

5644102

การออกแบบระบบความร้ อน
3(3-0)
Thermal Systems Design
หลักการออกแบบระบบความร้อน ศึกษากฎและกระบวนการทางอุณหภูมิ
พลศาสตร์ วัฏจักรของเครื่ องจักรกลความร้อน การถ่ายเทความร้อน เชื้อเพลิง และ

387
การสันดาป การออกแบบเครื่ องจักรไอน้ า หม้อน้ า กังหันไอน้ า กังหันแก๊ส
และเครื่ องควบแน่น ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม
5644103

รหัส

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanical Design
ศึกษาปรั ชญาของการออกแบบ พื้นฐานของผูอ้ อกแบบเครื่ องกล ขั้นตอน
ของการออกแบบ ค่ า ความปลอดภัย คุ ณ สมบัติ ท างโลหวิ ท ยาของวัส ดุ เ กี่ ย วกับ
ความแค้น ผสมและทฤษฎี ค วามเค้น เสี ย หาย การออกแบบส าหรั บ การแตกหัก
เนื่ องจากความล้า ความเครี ยด มอดูลสั พิกดั ความปลอดภัยของวัสดุ ชิ้ นส่ วนของ
เครื่ อง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
จักรกลขั้นพื้ นฐานซึ่ งมี รอยต่อด้วยหมุ ดย้ าและสลักเกลี ยว การยึดด้วยหลักเกลี ย ว
หมุดย้า ลิ่ม สลัก สปริ ง แบริ่ ง คลัช คับปลิ้ง เบรก การเชื่ อมต่อสายพาน และโซ่ เฟื อง
ตรง เฟื องเฉี ยง เฟื องดอกจอก ชุดเฟื องหนอน เจอร์ นลั แบริ่ ง และการหล่อลื่น โรลลิ่ง
แบริ่ ง ทาโครงการออกแบบเครื่ องกลที่ มีค วามซับซ้อน ให้มีก ารสาธิ ตตามความ
เหมาะสม

5644104

การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่องจักรกล
3(3-0)
Design of Machine Elements
ศึกษาหลักการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่ องกล ลาดับขั้นในการออกแบบ
ข้อที่ ต้อ งพิ จารณา ตัว ประกอบของความปลอดภัย มาตรฐานและรหัส และการ
วิเ คราะห์ ความเค้น วัส ดุ แ ละคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ การออกแบบส าหรั บ ความ
แข็งแรงสถิ ต ความ แข็งแรง ความแข็งแรงต่อความล้า การออกแบบส่ วนประกอบ
ของเครื่ องจักรกล เช่น เกลียว เพลา ลิ่ม สปลายน์ สลัก แบริ่ ง คลัช คับปลิ้ง สายพาน
โซ่ เฟื องตรง เฟื องเฉี ยง เกียร์ ลิ้นกับกลับ ลิ้นนิรภัย ลิ้นนาทาง เครื่ องช่วยแรงแบบนิ ว
แมติกและไฮดรอลิ ก และชิ้ นส่ วนอื่น ๆ ของเครื่ องจักรกล ให้มีการสาธิ ตตามความ
เหมาะสม

5644105

การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural Machinery Design

3(3-0)
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หลักการออกแบบเครื่ องจักรกล ลักษณะและโครงสร้ างพื้นฐาน หน้าที่ ที่
ต้องการใช้ในการปฏิ บตั ิงาน การปรับปรุ งเครื่ องจักรกลการเกษตร ชนิ ดของการ
ออกแบบและการจัด การ ก าลัง ที่ ต้อ งการโดยค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และการ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลในทุ่งนา การออกแบบเครื่ องจักรกลช่วยในการดานา เครื่ อง
สู บน้ า รถไถ เครื่ องปลูก เครื่ องเกี่ยวข้าว เครื่ องนวดข้าว เครื่ องหว่านเมล็ด เครื่ องยก
ย้า ยข้า ว เครื่ อ งจัก รกลส าหรั บ การเก็ บ เกี่ ย วทั่ว ไป พร้ อ มทั้ง การซ่ อ มท่ อ ข้อ ต่ อ
ประตูน้ า เกลียวท่อ และการเดินท่อน้ า

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644201

การติดตั้งไฟฟ้า
2(1-2)
Electrical Installations
การติดตั้งไฟฟ้ าภายในอาคาร การติดตั้งดภายนอกอาคารคุณสมบัติและการ
ใช้ง านของอุ ปกรณ์ ชนิ ดต่า ง ๆ สวิตซ์ เกี ย ร์ รี เลย์ป้ องกันเครื่ องกลไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
ป้ องกันฟ้ าผ่า อุปกรณ์ ป้องกันการลัดวงจร การวางแผนสร้ างตูส้ วิตซ์บอร์ ดการวาง
แผนการ เดินสาย การปั กเสาพาดสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า และปฏิบตั ิงาน
ตามรายวิชา

5644202

การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา
3(2-2)
Electrical System Installations Design and Cost Estimation
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สั ญลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย มาตราฐานการติ ดตั้ง การเลื อ ก
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า การออกแบบระบบแสงสว่างในบ้าน ระบบไฟฟ้ ากาลังในโรงงาน
อุตสาหกรรม การคิดค่าแรงงาน การประมาณราคา และการปฏิบตั ิงานตามรายวิชา

5644203

เทคโนโลยีเครื่องยนต์ สันดาปภายใน
3(3-0)
Internal Combustion Engines Technology
วัฎจักรอากาศมาตรฐาน และวัฎจักรอากาศจริ ง เชื้อเพลิงสันดาปภายใน พิกดั
สาคัญเครื่ องยนต์ เครื่ องยนต์จุดประกายไฟ เครื่ องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด วัฎจักร
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อากาศเชื้อเพลิงอุดมคติ ซูเปอร์ ชาร์ จ การน็อค และอัตราการน็อค ส่ วนผสมไอดี การ
บรรจุ ไ อดี และการคายไอเสี ย โครงสร้ างและองค์ประกอบของเครื่ องยนต์ การ
ทดสอบ การหล่อลื่น ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม
5644204

รหัส

กังหันแก๊ส
3(3-0)
Bas Turbine
วัฎจักรทางอุ ณหพลศาสตร์ ของกังหันแก๊ส การทางาน และประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องยนต์ของเครื่ องบิน กังหันแก๊สแบบใบพัด เครื่ องยนต์กงั หันไอพ่น เครื่ องยนต์
ไอพ่นแบบลัดผ่าน(Bypass) เครื่ องยนต์กงั หันไอพ่นแบบความเร็ วมากกว่าความเร็ ว
ของเสี ยง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5644205

เทคโนโลยีวศิ วกรรมยานยนต์
3(3-0)
Automotive Engineering Techology
ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะ หน้าที่ การทางานชิ้ นส่ วนยานยนต์ ตัวรถและแท่น
เครื่ อง ระบบเบรค ระบบพวงมาลัย การคานวณหาแรงขับเคลื่อน ระบบแหนบ และ
แรงต้านทานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่ องยนต์ การทรงตัว ล้อ
หน้ า และการบัง คับ เลี้ ยวของรถขณะเคลื่ อ นที่ ไ ปในทิ ศ ทางตรง และทางโค้ง
พลศาสตร์ ของเบรค กลไกและระบบส่ งกาลังแบบส่ งผ่านคลัช และการส่ งกาลังผ่าน
ของเหลว อุปกรณ์ยานยนต์ และองค์ประกอบในการทางาน

5644206

วิศวกรรมแทรกเตอร์ การเกษตร
3(3-0)
Agricultural Tractors Engineering
หลัก การออกแบบเครื่ องจัก รกล หน้าที่ ที่ ต้องการเกี่ ย วกับ สร้ า ง และการ
ปฏิ บ ัติ ง านในฟาร์ ม ของแทรกเตอร์ โดยเน้ น กลไกของโครงสร้ า ง พร้ อ มทั้ง
เครื่ องยนต์และล้อ ระบบการส่ งถ่ายของแทรกเตอร์ ระบบการควบคุ มด้วยไฮดรอ
ลิกส์

5644207

เครื่องจักรกลการก่อสร้ าง
Construction Machinery

2(1-2)
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ศึกษาประเภทและชนิ ดของเครื่ องจักรกลการก่อสร้ าง ลักษณะการทางาน
ความสามารถในการทางาน การเลือกใช้เครื่ องจักรกลในการก่อสร้าง วิธีใช้อุปกรณ์
การบ ารุ ง รั ก ษา ความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติ ง าน เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เกี่ ย วกับ
เครื่ องจักรกล การก่อสร้าง และการจัดการบริ หารเครื่ องจักรกลการก่อสร้าง ให้มีการ
สาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644301

เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-2)
Concrete Technology
ศึกษาชนิ ดและองค์ประกอบคอนกรี ต การยกย้ายและการเก็บ การทดสอบ
เพื่อตรวจรับ ข้อกาหนดมาตราฐานเฉพาะ คุณสมบัติคอนกรี ต การใช้งานของซี เมนต์
มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ การควบคุมดภาพ คอนกรี ต คอนกรี ตชนิดพิเศษ
สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริ มคอนกรี ต การออกแบบ ส่ วนผสมคอนกรี ตให้เหมาะสม
กับงานเทคอนกรี ตขนาดใหญ่ การเทคอนกรี ตใต้น้ า รอยต่อ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ขอ
งานอัดฉี ดน้ ายาเมื่อเกิดรอยร้าว การทดสอบคอนกรี ต และองค์ประกอบคอนกรี ต วิธี
พิเศษของงานคอนกรี ต ให้ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

5644302

เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
Pre-stressed Concrete Technology
ความหมายคาว่า “คอนกรี ตอัดแรง” ศึกษาคุณสมบัติวสั ดุที่ใช้ผลิต ระบบ
การอัด การสู ญเสี ยแรงอัด การวิเคราะห์ และการออกแบบส่ วนที่โค้งงอ แรงเฉื อน ตัว
ยึดและตาแหน่งที่ต้ งั ความโก่งและความนูน วิธีการออกแบบโครงสร้าง กรรมวิธีการ
ผลิตคอนกรี ตอัดแรงชนิ ดดึงลวดก่อน (Pre-tension) และการดึงลวดภายหลัง (Posttension) วัสดุสาคัญที่ใช้ในการผลิตคอนกรี ตอัดแรง ศึกษาการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรี ต อัดแรง เพื่อกันแรงดัด แรงเฉื อน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว
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5644401

รหัส

ฟิ สิ กส์ ของสารกึง่ ตัวนา
3(2-2)
Semiconductor Physics
สถานะผลึก แนวความคิดทางกลศาสตร์เชิงควอนตัม อิเล็กทรอนิกส์ในผลึก
การนาไฟฟ้ าของผลึก การวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการทางสถิติ ระดับเฟอร์ มิตวั ให้
และ ตัวรั บอิ เล็กตรอน ความหนาแน่ น ของประจุ พาหะในสภาวะที่ สมดุ ลและไม่
สมดุ ล รอยต่ อ พี -เอ็น การน าไฟฟ้ าของผลึ ก เมื่ อมี ส นามไฟฟ้ าต่ า และสู ง
ผิวหน้าต่าง ๆ ของสารตัวนา แถบพลังงาน และประจุนาพาหะในสารกึ่ งตัวนา
ประจุ ส่ วนเกิ น ในสารกึ่ ง ตัวน าไดโอด จัง ชั่น ไดโอดทันแนล ไดโอดแสดงหรื อ
แอลอี ดี ทรานซิ ส เตอร์ ส องขั้ว ทรานซิ ส เตอร์ ผ ลสนาม และทรานซิ ส เตอร์ ม อส
ไดโอดยูเจที
และไดโอดพีเอ็น วงจรไอซี กบั การออกแบบและการวิเคราะห์ ให้มีการสาธิ ตและ
ปฏิบตั ิการตามเหมาะสม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

5644402

สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล
3(3-0)
Molecular Spectroscopy
ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากการเกิด Electron Transition แถบรังสี
วิทยา ที่ เกิ ดจากการสั่นสลัด (Vibrational Soectriscopy) แถบรังสี วิทยาของ
Microwave, Ekectrib Spin, Resonance และ Nuclear Spin Resonance ให้มีการ
สาธิตตามความเหมาะสม

5644403

รังสี วทิ ยาและการวัดรังสี
3(2-2)
Radiology and Radiation Measurement
ศึกษาเกี่ยวกับ Basic Wave Mechanics หลักการแผ่รังสี การตรวจวัดปริ มาณ
รั ง สี โดยมุ่ ง ให้ เ ข้า ใจประโยชน์ ข องรั ง สี ที่ มี ต่ อ การแพทย์ การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมกิจกรรมนิ วเคลียร์ ผลผลิ ต โทษของรังสี การป้ องกัน และปั ญหาทาง
รั งสี วิทยากับสภาวะแวดล้อม และชี วิต ทฤษฎี ต่างๆ คลื่ นเป็ นอนุ ภาคได้ Planck’s
Quantum Theory of Black Body Radiation ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริ รังสี เอกซ์
X – ray Diffraction
ปรากฎการณ์ ควอนตัม อนุ ภาคพื้นฐานต่างๆ การ
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ประยุ ก ต์ใ ช้ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ การวัด รั ง สี ใ ห้ มี ก ารสาธิ ต และปฏิ บ ัติ ก ารตามความ
เหมาะสม
5644404

รหัส

สเปกตรัมอะตอม
3(3-0)
Atomic Spectra
ศึ กษาแถบรั งสี ของอะตอมที่ เกิ ดจากธาตุ ช นิ ด Two Valence Electrons
การศึกษารู ปชั้นพลังงานแบบ Fine Structure, Hyperfine Structure ผลกระทบแบบซี
มาน (Zeeman Effect) ผลกระทบแบบ Parshen-Back แถบรังสี แบบผสมจาก
อะตอม (Complex Spectra Radiation) ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644405

การวิเคราะห์ ผลึกด้ วยรังสี เอกซ์
3(3-0)
X-ray Crystallography Analysis
รังสี เอกซ์ในธรรมชาติ และที่ประดิษฐ์ข้ ึน พลังงานของรังสี เอกซ์ที่มีความ
ยาวคลื่นขนาดต่างๆ การดูดกลืนรังสี เอกซ์ ความปลอดภัย และการป้ องกันรังสี เอกซ์
หลักการเลี้ยวเบน (X – ray Diffraction) กฎของแบรกก์ ดัชนี มิลเลอร์ ทฤษฎีการ
เลี้ยวเบนเชิ งเรขาคณิ ตของรัสีเอกซ์ Reciprocal Lattice, Direct and Reciprocal ให้มี
การสาธิตตามความเหมาะสม ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5644406

ระบบควบคุมการผลิตด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer Aided Manufacturing Control Systems
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการผลิต ด้วยการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่ องมือกล
อัตโนมัติในระบบการผลิต การควบคุมเครื่ องมือกลด้วยระบบตัวเลข หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S.) Cad Cam Pert และ C.P.M.
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5644407

รหัส

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
Automatic Control Technology
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการควบคุ มอัตโนมัติ การวิเคราะห์ การตอบสนองที่
ขึ้นกับช่ วงเวลาและความถี่ เช่ น ไฮโดรเจนและนิ วแมติ ก ความร้ อน ไฟฟ้ าและ
เครื่ องกล การวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น การเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ
ฟั งก์ชันโอนย้าย การหาฟั งก์ชนั่ โอนย้ายแบบ วงรอบปิ ด และวงรอบเปิ ด วิธี
วิเคราะห์การตอบสนอง ที่ไม่เสถียรภาพของระบบ โดยวิธีเราธ์ไครทีเรี ยน วิธีโพลา
พลอทและวิธีโบเดพลอท วิธีการควบคุมแบบสัดส่ วน แบบอนุพนั ธ์ แบบรวมและ
แบบผสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644408

เทคโนโลยีวศิ วกรรมความสว่าง
3(3-0)
Illumination Engineering Technology
พฤติกรรมของแสง การกาเนิ ดแสง กฎการส่ องสว่าง การวัดการส่ องสว่าง
แหล่งกาเนิดแสงและองค์ประกอบ การส่ องรังสี จากไฟฟ้ าที่มีไส้หลอด การนาแก๊ส
หลอดเรื องแสง ความเหมาะสมของความสว่าง การเลื อกใช้งาน ชนิ ดและหน้าที่
ของดวงโคม คุ ณสมบัติทางแสงของวัสดุ ที่ ใช้ทาอุปกรณ์ การคานวณ และการ
ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอก
อาคาร

5644409

เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้ า
3(3-0)
Electrical Systems Design Technique
ชนิ ด ของระบบไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าในประเทศไทย การวางผัง หลัก การ
ออกแบบระบบไฟฟ้ ากาลัง ข้อกาหนดพื้นฐาน เฟเซอร์ ไดอะแกรม อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า
สัญลักษณ์ และวงจร ระบบแสงสว่างสาหรับอาคาร มอเตอร์ และการควบคุมหม้อ
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แปลงไฟฟ้ าก าลั ง การออกแบบระบบไฟฟ้ าโดยวิ ธี ท ั่ว ไป และโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ สาหรับที่พกั อาศัย ธุ รกิจการค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึงความปลอดภัย ประหยัดสวยงาม และมีประสิ ทธิ ภาพ ให้มีการ
สาธิตตามความเหมาะสม
5644410

รหัส

การส่ งกาลังของเครื่องจักกลไฟฟ้ า
3(3-0)
Electric Drives
การพัฒนาการส่ งกาลังไฟฟ้ า กาลังที่ทาให้เกิ ดการหมุนเพื่อส่ งกาลังไฟฟ้ า
ชนิดและหน้าที่การทางาน วิธีการหยุดมอเตอร์ พลังงานที่ใช้ในการหยุดและการเริ่ ม
เดิ นเครื่ องการคานวณ การหมุนมอเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์และวิธีกราฟ ชนิ ดของ
มอเตอร์ที่สาคัญ ๆ วงจรควบคุมและวิธีควบคุมมอเตอร์ การคานวณการใช้งานของ
มอเตอร์ไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644411

เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0)
Feedback Control Systems Technology
คาจากัดความ ผลการแปลงลาปลาซ ระบบควบคุ มแบบแบบปิ ดและเปิ ด
การแทนระบบ และการจาลองระบบทางคณิ ตศาสตร์ แผนภาพ กราฟ การไหล
ผลตอบสนอง ช่ ว งเวลา การวิ เคราะห์ เ สถี ย รภาพ ช่ ว งความถี่ โ ดยวิธี Nyauist,
Routh-Hurwitx Critenrion สัดส่ วนต่อเนื่ อง การวิเคราะห์เสถียรภาพ และผลตอบ
สอนงจากช่ วงความถี่ การสร้ า งและวิเคราะห์ เส้ นทางราก โดยวิธี ของโบด และ
แผนภูมิ Nichol กิริยาการควบคุมเบื้องต้นและค่าชดเชยในการแก้ไข

5644412

เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้าแรงดันสู ง
3(3-0)
High Voltage Engineering Technology
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง การผลิตไฟฟ้ าแรงสู ง และการใช้
ประโยชน์ เทคนิคการวัดแรงดันสู ง สนามไฟฟ้ าและเทคนิคการฉนวน ดีสชาร์ จใน
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ก๊าซเบรคดาวน์ ในไดอิ เล็ กทริ ก เหลวและไดอิ เล็ก ทริ กแข็ง การใช้ฉนวนสาหรั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ฟ้ าผ่าและการป้ องกัน การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง
5644413

รหัส

ระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems
ทบทวนเมตริ กซ์ เวกเตอร์ สเปซเชิ งเส้น ไอเกนเวกเตอร์ ระบบไดนามิกส์
ศึกษาวิธีป้อนสัญญาณกลับและการประยุกต์ วิธีการจาลองแบบบล็อคไดอะแกรม
กราฟ การไหลของสัญญาณโบเดพลอท ไนควิสไดอะแกรม หลักการของการ
ควบคุ มและ การสังเกตความมัน่ คงของระบบเชิ งเส้นและไม่เป็ นเชิ งเส้น ทฤษฎี
เราธ์ การวิเคราะห์ เวลาต่ อเนื่ อ งและดิ ส ครี ต วงจรปิ ด คุ ณ สมบัติก ารป้ อนกลับ
ข้อกาหนดของการทางาน ผลสนองตอบความถี่ วิธีเส้นทางรกสาหรับการวิเคราะห์
และการออกแบบ รวมทั้ง การ ชดเชย การแปรสภาวะต่ า งๆ การออกแบบระบบ
ควบคุมป้ อนกลับเชิงเส้น ระบบควบคุมที่ดี และให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644414

เทคนิคการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0)
Electric Power System Protection Technique
ปั ญ หาทั่วๆ ไปในระบบ หลัก การเบื้ อ งต้น และองค์ป ระกอบของการ
ป้ องกันหลักการปฏิบตั ิการการประยุกต์ใช้รีเลย์ ระบบการป้ องกันเมื่อไฟฟ้ าลัดวงจร
เครื่ อ งมื อ ป้ องกัน การก าหนดค่ า รี แ อคแตนซ์ ฟิ วส์ รี เลย์ส ถิ ต หลัก การและ
คุ ณลักษณะของวงจรเบรคเกอร์ และการออกแบบ การป้ องกันระบบจ่าย ระบบส่ ง
และอุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่าแรงดันก่อเกิดกระแสวิง่ ไหลลงดินและลัดวงจร ทฤษฎีการ
แยกวงจร วงจรเบรคเกอร์ แบบแอร์ บสั การพัฒนาวงจรเบรคเกอร์ ข้อควรพิจารณา
ในการออกแบบวงจรเบรคเกอร์ การทดสอบวงจรเบรคเกอร์และการบารุ งรักษา

5644415

การผลิต การส่ ง และการจ่ ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0)
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
ระบบไฟฟ้ าก าลัง ระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า ประเภทของโรงงานไฟฟ้ า
หลักการและการทางานของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และหม้อแปลงไฟฟ้ า การควบคุ ม
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และป้ องกันระบบการผลิตไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ การคานวณโหลด และค่าคงที่ในระบบ
สายส่ ง การแก้ส มการและการใช้ต ารางเพื่ อแก้ปั ญหาต่ า ง ๆ ระบบส่ ง จ่ า ยและ
จาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า การวางผังสถานี ไฟฟ้ าย่อย การเดิ นสายในระบบส่ งกาลัง
ของแรงดัน ขนาดต่ า ง ๆ โดยค านึ ง ถึ ง ระยะทาง พารามิ เ ตอร์ ข องสายส่ ง ไฟฟ้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขนาดต่าง ๆ โดยคานึ งถึ งระยะทาง พารามิ เตอร์
ของสายส่ งไฟฟ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในสายส่ งพลังงานไฟฟ้ า
ต้นทางและ ปลายทาง การออกแบบเพื่อการผลิต สายจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า สาย
เคเบิลใต้ดิน
รี แ อกซ์ แตนซ์ ไ ดอะแกรม ระบบเปอร์ ยูนิ ต การตรวจสอบและการบ ารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์แบบต่าง ๆ
5644416

รหัส

ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3(3-0)
Digital Control Systems
ศึกษาสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital) สมการผลสื บเนื่อง การแปลงลา
ปลาซการแปลงฟูเรี ยร์ การแปลงดีสครี ต การแปลงฟาสท์ฟูเรี ยร์ โครงสร้างดิจิตอล
ฟิ ลเตอร์ การออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบควบคุม และความคลาดเคลื่อน
การประยุกต์ ใช้งานของการประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิตอลในด้านการสื่ อสาร
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การควบคุมในงานทางอุตสหกรรม และอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและทันสมัย ให้มีการ
สาธิตตามความเหมาะสม

5644417

เทคนิคการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0)
Electric Power System Analysis Technique
ศึกษาความเป็ นมาของระบบไฟฟ้ ากาลัง การผลิตพลังงานไฟฟ้ า การส่ งจ่าย
ไฟฟ้ า การป้ องกันระบบ กาลังไฟฟ้ าในวงจร AC เฟสเดียว กาลังไฟฟ้ าสมดุลใน
วงจร AC สามเฟส ปริ มาณต่อหน่วย อิมพีแดนซ์ของสายส่ ง ชนิดของตัวนา นิยาม
ของ อิมพีแดนซ์ อิมพีแดนซ์ของลวดสองเส้นเฟสเดียว คาปาซิ แตนซ์ของสายส่ ง
สนาม ไฟฟ้ าของตัวนาเส้นตรงยาว ความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุด เนื่องจาก
ประจุคาปาซิแตนซ์ของลวดสองเส้น ผลของการเอิร์ธในคาปาซิแตนซ์ของสายส่ ง
สามเฟส ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและโวลเตจในสายส่ ง การจาลองแบบของ
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ระบบ การคานวณโครงข่าย การแก้ปัญหาและการควบคุมโหลดโฟลว์ การ
ดาเนินการทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ ากาลัง ข้อบกพร่ องของสมมาตรของ
ไฟฟ้ าสามเฟส องค์ประกอบของการสมมาตร ข้อบกพร่ องของความไม่สมมาตร
การป้ องกันระบบ และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ ากาลัง
5644418

รหัส

การแปรรู ปพลังงานกลไฟฟ้า
3(3-0)
Electromechanical Energy Conversion
แรงแม่เหล็ก แรงเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี่ยวนา กระแสอลวนและ ฮิส
เทอริ ซิสหลักการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ การหมุน
ของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ การพันขดลวด คุณลักษณะ
ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ และ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าแบบซิ งโครนัส คุณลักษณะของมอเตอร์ เหนี่ยวนาเฟสเดียวและ
สามเฟส หลักการเริ่ มเดินเครื่ องของการแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟ้ าของมอเตอร์
เหนี่ยวนาและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644419

โรงจักรไฟฟ้ าต้ นกาลังและสถานีย่อย
3(3-0)
Electric Power Plant and Substation
ระบบโรงจักรต้นกาลัง
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน การพิจารณาโหลด
การเลือกชนิดของโรงจักรและจานวนหน่วยผลิต โรงจักรไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ ได้แก่
โรงจักรดีเซล โรงจักรกังหันไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซ โรงจักรพลังงานความร้อน
ร่ วม โรงจักร พลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังงานน้ า กังหันลม กังหันน้ า การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟ้ า การร่ วมกันจ่ายโหลดของโรงจักรไฟฟ้ าไอน้ าและพลังน้ า
อุปกรณ์หลักของโรงจักร อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อโรงจักร อุปกรณ์ป้องกัน
โรงจักร เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับโรงจักรต้นกาลัง นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน

5644420

วิศวกรรมโรงจักรต้ นกาลัง

3(3-0)

398
Power Plant Engineering
ระบบโรงจักรต้นกาลัง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน การพิจารณาโหลด
การเลือกชนิดของโรงจักรและจานวนหน่วยผลิต โรงจักรไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ ได้แก่
โรงจักรดีเซล โรงจักรกังหันไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซ โรงจักรพลังงานความร้อน
ร่ วม โรงจักร พลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังงานน้ า กังหันลม กังหันน้ า การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟ้ า การร่ วมกันจ่ายโหลดของโรงจักรไฟฟ้ าไอน้ าและพลังน้ า
อุปกรณ์หลักของโรงจักร อุปกรณ์ควบคุมและการเชื่อมต่อโรงจักร อุปกรณ์ป้องกัน
โรงจักร เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับโรงจักรต้นกาลัง นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน อุปกรณ์และการ ควบคุมโรงจักรไฟฟ้ าต้นกาลัง ให้มีการสาธิ ต
และปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644501

อิเล็กทรอนิกส์ ทใี่ ช้ แสง
3(2-2)
Opto – Electronics
พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบต่าง ๆ
แหล่งกาเนิดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสี กบั สสาร กฎการแผ่รังสี
การนาไฟฟ้ าด้วยแสงออปติคอลไฟเบอร์ เวฟไกด์ ไดโอดแปล่งแสง ผนึกเหลวโฟ
โตโอด โฟโตทรานซิ สเตอร์ หลักการของเลเซอร์ แสงโคฮีเรนท์ เลเซอร์ แก๊ส
เลเซอร์ ของแข็ง เลเซอร์ ก่ ึงตัวนา การประยุกต์ใช้เลเซอร์ ดา้ นต่าง ๆ ให้มีการ
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

5644502

ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์ ประยุกต์
Applied Nuclear Physics

3(2-2)
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การประยุกต์ทฤษฎีการกระเจิง ลักษณะ สมบัติของหัววัดรังสี ชนิดต่าง ๆ
และการประยุกต์ หลักการของการวัดการแผ่รังสี ของนิวเคลียร์ การประยุกต์ฟิสิ กส์
นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม ให้มีการสาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
5644503

รหัส

ฟิ สิ กส์ เลเซอร์
3(2-2)
Laser Physics
แสงและการเกิดแสงเมื่อถูกกระตุน้ ออปติคอลเรโยเนเตอร์ เลเซอร์ แบบ
ต่าง ๆ เลเซอร์ กาลังสู ง การรวมลาแสงเลเซอร์ โฮโลกราฟี่ การมอดดูเลชัน่ การนา
เลเซอร์ ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์และการสื่ อสาร การแผ่รังสี โดยการ
ดูดกลืน และการปล่อยสัมประสิ ทธิ์ ของไอสไตน์ ให้มีการสาธิ ตและปฏิบตั ิการตาม
ความเหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644504

ทัศนศาสตร์ ประยุกต์
3(2-2)
Applied Optics
ศึ ก ษาสมบัติทางแสงของฟิ ล์มบางของโลหะและสารไดอิ เล็ก ทริ ก การ
ประยุกต์ในทัศนศาสตร์ การวัดและการตรวจสอบความหนาของฟิ ล์มบาง ฮโลกราฟี
และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ให้มีการสาธิ ตและปฏิบตั ิการตามความ
เหมาะสม

5644505

อุณหพลศาสตร์ ประยุกต์
3(2-2)
Applied Thermodynamics
กระบวนการที่สมดุล และไม่สมดุลในแก๊สอุณหภูมิสูงที่ใช้กบั ระบบที่มี

400
ปฏิกิริยาทางเคมี การถ่ายเทพลังงาน ปั ญหาการเคลื่อนย้าย คุณสมบัติกายภาพของ
เลเซอร์ การวิเคราะห์แถบคลื่นแสงของเปลวไฟ และอื่น ๆการระเหย การกลัน่ ตัว นิ
วคลีเอชัน่ การเกิ ดฟอง การระเหิ ด การไหลแบบ 2 สถานะ ให้มีการสาธิ ตและ
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
5644506

เทคโนโลยีเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Refrigerator and Air Conditioner Technology
หลักการทาความเย็น วัฎจักรการทาความเย็น ระบบวงจรเครื่ องทาความเย็น
แบบต่าง ๆ คุณสมบัติของสารทาความเย็น ห้องเย็นและห้องแช่เย็น คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ ชุ ดควบคุ มน้ ายา อีวาพอเรเตอร์ อุปกรณ์ ของระบบน้ ายา
และ
น้ ามันหล่อลื่ น pH ไดอะแกรม ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่ ระบบไฟฟ้ า หม้อแปลงมอเตอร์
วงจรไฟฟ้ า และอุปกรณ์ ควบคุ ม หลัก การของเครื่ องปรับอากาศ วงจรอากาศ
ไซโครเมตริ ก ชนิดของเครื่ องปรับอากาศและการคานวณขนาดเครื่ องปรับอากาศ
และภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ ท่อทางเดินน้ ายาและการต่อท่อ การติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องมือซ่ อมการแก้ไขข้อบกพร่ อง การซ่ อม และบริ การ ให้มี
การสาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644507

นิวเคลียร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Nuclear Electronics
ทฤษฎี การวัดอนุ ภาคนิ วเคลี ยร์ หัววัดรังสี แบบต่าง ๆ และการทางานของ
หัววัด ระบบวัดเพื่ออ่านค่าปริ มาณความเข้มรังสี
ระบบวัดเพื่อวิเคราะห์ระดับ
พลังงาน อุปกรณ์ วัดนิวเคลียร์ อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น
แหล่งจ่ายศักย์ไฟฟ้ าสู ง
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ อุปกรณ์นบั และเวลา เรทมิเตอร์ อุปกรณ์วิเคราะห์ระดับ
พลังงาน เครื่ องวัดนิวเคลียร์แบบเคลื่อนที่ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5644508

พลังงานนิวเคลียร์
Nuclear Energy

3(2-2)

401
ฟิ สิ กส์ของนิวเคลียร์ ปฎิกิริยานิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกาลังงาน
นิวเคลียร์ คุณและโทษของพลังงานนิวเคลียร์ การแตกตัวของนิวเคลียร์ การรวมตัว
ของนิวเคลียร์ และการจัดสัมมนา ให้มีการสาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
5644509

เทคโนโลยีการผลิต
3(3-0)
Production Technology
ศึกษาการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์โลหะ และชิ้ นส่ วนเครื่ องกลด้วยกระบวนการ
แปรรู ปโลหะแบบต่าง ๆ เช่น งานขึ้นรู ปโลหะแผ่น งานเชื่อมโลหะ การแปรรู ปด้วย
เครื่ องมือกลและการหล่อโลหะ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5644510

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3(3-0)
Operations Research
ความหมาย แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร โปรแกรม
เชิงเส้น ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดหางาน ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ทฤษฎี
การตัดสิ นใจ กระบวนการมาร์ คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการแทนที่ ทฤษฎีเกมส์
ทฤษฎี พสั ดุคงคลัง การจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข่ายงาน การกาหนด
ขั้นตอนของงาน การจัดสายบริ การ การเขียนโปรแกรมเพื่อปฏิบตั ิการ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644511

วิศวกรรมคุณค่ า
3(3-0)
Value Engineering
ศึกษาวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า และรู ้จกั ประยุกต์ใช้เทคนิคของวิชานี้ เพื่อ
การออกแบบผลผลิ ตทางอุ ต สาหกรรมอย่า งมี ข้ นั ตอน ทั้ง นี้ เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์
สู งสุ ดในการผลิต เช่น สามารถลดต้นทุนการผลิต แต่คุณภาพ
ยังดีเลิศ การใช้วศิ วกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรม

5644512

การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
Feasibility Study in Project

3(3-0)

402
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญอย่างจริ งจังเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรม การวางแผนทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางวิศวกรรม
การทดสอบแผน ศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ การวัดผลทางเศรษฐศาสตร์ ฐานะ
การเงินและการเตรี ยมการรายงานโครงการแบบกลุ่ม
5644513

รหัส
5644514

การดาเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Operations
ศึกษาหน่วยของการดาเนินงานแบบต่าง ๆ ที่พบในงานผลิตทัว่ ไป และใน
โรงงาน เครื่ องกลสันดาปภายในปั๊ ม การกรอง การไหลรั่ว การแยกแยะเครื่ องมือ
ที่ใช้ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Quality Control
ประวัติเบื้องต้น คาจากัดความและความหมาย การรวบรวมข้อมูล
หลักการเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ นาเอาเทคนิ คทางวิชาสถิ ติเข้ามาช่วย การ
ตรวจสอบผลการผลิต การเขียนไดอะแกรม และฮิสโตแกรมว่าอยูใ่ นช่วงที่เสี ยหรื อ
ดี จากแผนการ สุ่ มตัวอย่างแบบต่าง ๆ การใช้เทคนิ คในการบารุ งขวัญคนงานเพื่อ
เพิ่มคุ ณภาพในการผลิ ต ตลอดจนแผนการบริ หาร การออกแบบ ค่าความเชื่ อมัน่
การหาค่าความเชื่ อมัน่ วิธีการควบคุมคุณภาพแบบ TPM, TQC, TQM, ISO, QS,

403
MIL, Reengineering และให้จดั กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุ มคุ ณภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น กิจกรรม 5 ส.และ QCC
5644515

รหัส
5644516

การวิเคราะห์ ต้นทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ
3(3-0)
Industrial cost Analysis and Budgeting
ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน จานวน และกาไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิ จ
การอุตสาหกรรม วิธีการคิดต้นทุนสิ นค้าที่ส่งไปสู่ โรงงาน ต้นทุนวัตถุทางตรง การ
คิ ดค่ าแรงงานทางตรง ค่ า ใช้จ่า ยโรงงาน ก าลัง การผลิ ต ต้นทุ นแปรได้ ต้นทุ น
วัตถุดิบ ต้นทุนงานสั่งทา ต้นทุนช่ วงการผลิ ตตามกระบวนการ ต้นทุนแบ่งสรร
ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ การคานวณของ
เสี ย ของสิ้ นเปลือง งานมีตาหนิและเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
ดุ ล ทางการเงิ น งบประมาณ การผลิ ตและการขาย งบประมาณฐานศูนย์ การ
ควบคุมงบประมาณและการประเมินผล

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การจัดการงานก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Management
งานก่อสร้ างอุตสาหกรรม หลักการจัดการ องค์การงานก่อสร้าง สัญญา
และการยืน่ สัญญา การวางแผนและควบคุ มเครื่ องมือ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และกฎ ข้อบังคับ การรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้ าง ทฤษฎี การบริ หารงาน
ก่ อสร้ างทัว่ ไป หลักและกระบวนการบริ หาร การวางแผนงานก่ อสร้ าง การจัด
หน่วยงาน การควบคุม และการตรวจสอบการประสานงาน การทารายงานการ
ก่อสร้ าง การประชาสัมพันธ์ การบริ หารการเงิ น เครื่ องมื อและวัสดุ ก่อสร้ าง

404
การบริ หารงานบุ คคลในงานก่อสร้ าง การอ่านแบบ การตรวจสถานที่ปลูกสร้ าง
การแบ่งกลุ่มงานในส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร การจัดทารายการวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอน
ของการประมาณราคาเพื่อหาปริ มาณวัสดุ ก่อสร้ าง การคานวณค่าแรงเพื่อสรุ ปผล
การประมาณราคา ในการก่อสร้างทัว่ ไป
5644517

รหัส
5644518

การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Production Planning and Control for Industry
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการและการกาหนดปั จจัย การ
ผลิต การตรวจสอบและควบคุมการพยากรณ์ การออกแบบระบบการควบคุมการ
ผลิต การจัดตารางการผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลังและสิ นค้า ขนาดของการ
สัง่ ซื้ อ และการผลิตสิ นค้า การสัง่ งาน การควบคุมต้นทุนการผลิต การประกอบ
และการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลาดับงานและตารางการผลิ ต การวางแผน
และควบคุมโครงการด้วยวิธี ซีพีเอ็ม และเพอร์ท

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

วิศวกรรมระบบเสี ยง
3(2-2)
Acoustics Systems Engineering
คุณสมบัติของคลื่นในสารยืดหยุน่
การเคลื่อนที่ของคลื่นสนสาร ที่มี
ขอบเขต การถ่ายทอดคลื่นเสี ยงในลักษณะระนาบและทรงกลม การเลียนแบบกัน
ระหว่างระบบวงจรไฟฟ้ าและเครื่ องกล ทรานสคิวเซอร์ สาหรับคลื่นเสี ยง การวัด
เกี่ยวกับเสี ยง ความถี่อุลตร้าโซนิค การกระจายของคลื่นเสี ยงในห้อง การวิเคราะห์
พลังงานเสี ยงด้วยระบบ วิเคราะห์สเปกตรัม ทฤษฎีของลาโพงและกล่องลาโพง
ความสามารถในการส่ งผ่านของคลื่นเสี ยง ตัวขยายและตัวกรองเสี ยง หลักการของ

405
เครื่ องช่วยฟังของคนหูหนวก คุณสมบัติต่อสรี รวิทยาของเสี ยงดังมาก การลดเสี ยง
รบกวน เครื่ องวัดระดับเสี ยง คลื่นเสี ยงในทางสถาปัตยกรรม การสู ญเสี ยพลังงาน
ของคลื่นเสี ยง ให้มีการสาธิตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
5644519

รหัส
5644520

เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electronics Circuits Design Technique
การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรสวิตซ์ โดยใช้ทรานซิสเตอร์ เอฟอี ยู
เจที และ พียทู ี คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเส้นต่าง ๆ และการออกแบบใช้งาน
ในวงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรเปรี ยบเทียบ วงจรแหล่งจ่ายไป วงจรกาเนิด
สัญญาณ และวงจรเปลี่ยนรู ปสัญญาณ การออกแบบเพาเวอร์ ซพั พลาย ฟังก์ชนั เจน
เนอเรเตอร์ ฟังก์ชนั การส่ งผ่านอาร์ ซีโดยใช้ทรานซิ สเตอร์ แบบไบโพลาร์ เอฟอีที
และวงจรเชิงเส้นดัดแปลงอิมพีแดนซ์ลบและไจเรเตอร์
ให้มีการสาธิตตามความ
เหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคโนโลยีวศิ วกรรมคลืน่ จุลภาค
3(3-0)
Microwave Engineering Technology
ทฤษฎีไมโครเวฟ การแพร่ กระจายคลื่น ท่อนาคลื่น อุปกรณ์ไมโครเวฟ
หลอด สร้างคลื่นแมกนิตรอน อุปกรณ์โซลิตสเตท ผลที่เกิดจากสเปซชาร์ จ ไคล
สตรอน การเปรี ยบเทียบระหว่างสายส่ งกับท่อไมโครเวฟ
การสั่นของพลาสมา
พาราเมตริ กแอมปลิไฟเออร์ การกาเนิดและการขยายคลื่นไมโครเวฟ ที่เกิดใน
รอยต่อและในเนื้อของสารกึ่งตัวนา ระบบไมโครเวฟ การเลือกเส้นทางไมโครเวฟ
สถานีทวนสัญญาณ การคานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม วงจรต่าง ๆ ใน

406
ระบบไมโครเวฟ สายอากาศไมโครเวฟ การกระจายคลื่นไมโครเวฟ ระบบ
ไมโครเวฟตามแนวสายตา ระบบไมโครเวฟเหนือเส้น ขอบฟ้ า การออกแบบข่าย
ระบบไมโครเวฟ ตัวอย่างการใช้งานของระบบไมโครเวฟ และการออกแบบ
ระบบสื่ อสารไมโครเวฟ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
5644521

รหัส
5644522

เทคโนโลยีระบบการสื่ อสารด้ วยดาวเทียม
3(3-0)
Satellite Communication Systems Technology
ศึกษาระบบการสื่ อสารดาวเทียมเบื้องต้น วงโคจรของดาวเทียม โครงสร้าง
ของยานอวกาศ เทคนิคการผสมสัญญาณ การรวมสัญญาณ การเข้ารหัสและ
ถอดรหัสของสัญญาณข้อมูล การออกแบบสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน การจัด
โครงข่ายของการ สื่ อสารทางดาวเทียม ลักษณะของชั้นบรรยากาศ การรับและ
ส่ งสัญญาณ การแปลงสัญญาณ วงจรของการอัพลิงค์ และดาวน์ลิงค์ การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม การพัฒนาของการสื่ อสารผ่านดาวเทียม คลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ
ดาวเทียม ชนิดของดาวเทียม
สื่ อสารสถานีรับภาคพื้นดิน สัญญาณรบกวนใน
ระบบดาวเทียม เทคนิคการมอดูเลท ระบบสายอากาศที่ใช้ในดาวเทียมสื่ อสาร
ระบบควบคุมดาวเทียมชุดขยายความถี่ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ให้มีการสาธิต
ตามความเหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคโนโลยีระบบการสื่ อสารด้ วยใยแสง
3(3-0)
Optical Fiber Communication Systems Technology
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารด้วยแสง และเส้นใยแสง การปล่อยแสง
และการแพร่ กระจายของแสง ต้นกาเนิดแสงที่ใช้ในระบบการสื่ อสาร การผสมแสง
และการแยกสัญญาณออกจากแสง คุณสมบัติของใยแสงและท่อนาส่ ง ระบบการ
สื่ อสารด้วยแสง การมัลติเพล็กซิ่ ง และดีมลั ติเพล็กซิ่ ง หน่วยที่ใช้ในการวัดแสงไฟ
เบอร์ ออปติกแหล่งกาเนิดแสง และอุปกรณ์รับแสงแบบสารกึ่งตัวนา ผลึกเหลว

407
วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส่งและรับ
การผสมและการแยกของระบบดิจิตอล
ระบบสื่ อสารแบบออปติก วงจรรวมออปติกและการใช้งาน ระบบสื่ อสัญญาณ
ดิจิตอลด้วยเคเบิลใยแสงความเร็ วสู ง (S.D.H.) และระบบสื่ อสารที่ทนั สมัย ทันยุค
โลกา ภิวตั น์ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
5644523

รหัส
5644524

วิศวกรรมข่ ายสายโทรศัพท์ตอนนอก
3(2-2)
Outside Telephone Network Plant Engineering
ทฤษฎีการสื่ อสารทางโทรศัพท์ ระบบต่าง ๆ ของข่ายสายโทรศัพท์ ชนิด
ของเคเบิลและการใช้งานในกิจการโทรศัพท์ การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
สร้างข่ายสาย การสร้างแนวทางสายเคเบิลต่าง ๆ การแขวนสายสะพาน การแขวน
สายอากาศโดยใช้เครื่ องพันสาย การแขวนสายเคเบิลอากาศที่มีสายสะพานในตัว
ระบบสายเคเบิลใต้ดิน ในท่อร้อยสาย เครื่ องมือและวัสดุที่ใช้ในการตัดต่อ ชนิดและ
โครงสร้างเคเบิล และการนับคู่สาย วิธีการตัดต่อเคเบิลทัว่ ไป การตรวจสอบคู่สาย
หลังการตัดต่อแนวการวางข่ายสาย และผลกระทบต่อสังคม ภูมิสถาปั ตย์ ศึกษา
เทคโนโลยีการวางข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก การออกแบบสาย การคานวณเครื่ อง
ควบคุมระบบสายต่อข่ายวงจรโทรศัพท์ แผนผังหมายเลขและสัญญาณ ระบบราคา
มาตรฐาน คุณสมบัติการส่ งระบบต่าง ๆ และการกาจัดเสี ยงสะท้อน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคโนโลยีวศิ วกรรมสายอากาศ
3(3-0)
Antenna Engineering Technology
หลักการเบื้องต้นและคานิยามเกี่ยวกับสายอากาศ สายอากาศไดโพลขนาด
ครึ่ งความยาวคลื่น สายอากาศเหนือระนาบดินสมบูรณ์ อาร์เรย์สายอากาศแบบ
สม่าเสมอ อิมพีแดนซ์เหนี่ยวนา สายอากาศแบบเส้นลวดและวิธีโมเมนต์ การ
ทดสอบสายอากาศ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

408
5644525

เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถี่วทิ ยุ
3(3-0)
Radio Frequency Circuits Design Technology
การออกแบบวงจรขยายย่านความถี่วทิ ยุ การออกแบบวงจรผลิตสัญญาณใน
ย่านความถี่วทิ ยุ วงจรขยายสัญญาณผ่านบรอดแบนด์และการแมทชิ่ง วงจรต่าง ๆ
วงจรขยายกาลังสัญญาณย่านความถี่วทิ ยุ เทคนิคการออกแบบและการจัดอุปกรณ์
เงื่อนไขพิเศษในการออกแบบ ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

5644526

เทคโนโลยีวศิ วกรรมโทรศัพท์
3(3-0)
Telephone Engineering Technology
แนะนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เทคนิคการให้สัญญาณและสวิตชิ่ง ทฤษฎี
กราฟิ ก ข่ายวงจรโทรศัพท์ ระบบสวิตชิ่งแบบกล-ไฟฟ้ า ระบบสวิตชิ่งซึ่ งควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบตูโ้ ทรศัพท์ สาขาเทเลค แนะนาเกี่ยวกับการสื่ อสาร โดยใช้
แสง ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

รหัส
5644527

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การประมาณผลสั ญญาณแบบดิจิตอล
3(3-0)
Digital Signal Processing
ศึกษาเรื่ องสัญญาณและระบบเชิงเลข
(Digital) ศึกษาทฤษฎีของ
Z-Transforms, Fourier Transforms, Discrete Transforms และ Fast Fourier
Transforms ศึกษา โครงสร้างของ Digital Filter การออกแบบ Digital Filter
และการประยุกต์ใช้งานของ Digital Signal Processing เช่น Speech, Image
Processing และ Telecommunications ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

409

5644528

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนต์
2(1-2)
Automotive Electrical and Electronics Technology
วงจรจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ
ระบบการทางานด้วย
เล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ การทดสอบเครื่ องยนต์ดว้ ยเครื่ องมือ การตรวจสมรรถนะ
ต่าง ๆ ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5644529

เทคนิคการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
3(2-2)
Digital and Logic Design Technique
พีชคณิ ตสวิตชิ่ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรเกต พีชคณิ ตบูลลีน การ
ลดทอนวงจรคอมบิเนชัน่ ให้นอ้ ยที่สุด การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรซี เวนเชียล
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิ ตตูลิ่นฮื้อ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวม วงจร
ซีเซียม โครงงานตรรกะ และการประยุกต์ใช้งาน ให้ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส
5644530

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ระบบการสื่ อสารแบบดิจิตอล
3(3-0)
Digital Communication Systems
แสงและสิ่ งเร้าในการปลดปล่อยรังสี
รี โซเนเตอร์ ทางแสง ชนิดของ
เลเซอร์ เทคนิคการผสมคลื่น เลเซอร์ กาลังสู ง รู ปร่ างของลาเลเซอร์ โฮโลกราฟี
คุณสมบัติ ของระบบดิจิตอล เสี ยงดิจิตอลไลเซชัน่ ดิจิตอลทรานสมิตชัน่ และมัล
ติเพลกซิ่ ง การวัดความผิดพลาด ซิ งโครไนเซชัน่ เรดิโอดิจิตอล ดิจิตอลเนทเวอร์ ค
และโปรโตโคลส์ ความจุช่องสัญญาณ การผสมสัญญาณดิจิตอล การควบคุมความ

410
ผิดพลาดตอนเข้ารหัส การบันทึกด้วยดิจิตอล ระบบสื่ อสัญญาณด้วยเคเบิ้ลใยแสง
ความเร็ วสู ง (S.D.H.) ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
5644531

การควบคุมเสี ยงและการสั่ นสะเทือน
3(3-0)
Vibration and Noise Control
พฤติกรรมของคลื่นเสี ยง อุปกรณ์การวัด และการวัดเกี่ยวกับเสี ยง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากเสี ยงและการสั่นสะเทือน ข้อกาหนดและเกณฑ์
สาหรับควบคุ มเสี ยงและการสั่นสะเทือนในระบบสิ่ งแวดล้อม การใช้วสั ดุ ป้องกัน
เสี ยงและการ
สั่นสะเทือน ให้มีการสาธิ ตตามความเหมาะสม

5644532

วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Systems Engineering
ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ ม การเพิ่ม
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ หรื อลักษณะผลผลิตในฟาร์ม เน้นความสะอาด
และการเลือกใช้เครื่ องกล การลดขนาด หลักการทาให้แห้ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความชื้นหลังเก็บเกี่ยว และอุณหภูมิ เทคนิคการประมวลผลผลิตภัณฑ์ ระบบการ
ยกย้าย การเก็บอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้และการบารุ งรักษา

รหัส
5644533

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
Air Condition Technology
หลักการเบื้องต้นของเครื่ องปรับอากาศ
วัฏจักรการทาความเย็นทาง
อุณหพลศาสตร์ เครื่ องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
อุปกรณ์ควบคุมทางกล และทางไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าในเครื่ องปรับอากาศ การ
วิเคราะห์ และศึกษาระบบเครื่ องปรับอากาศ การคานวณภาระความเย็นในระบบ
เครื่ องปรับอากาศ การติดตั้ง การควบคุม การใช้เครื่ องมือซ่อมเครื่ องทาความเย็น

411
การตรวจซ่อมและบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศแบบต่าง ๆ ให้มีการสาธิ ตตามความ
เหมาะสม
5644534

การรักษาความปลอดภัยจากรังสี
3(2-2)
Radiological Safety
ศึกษาโครงสร้างอะตอม ธาตุกมั มันตรังสี ต้นกาเนิดรังสี อันตรายจากรังสี
หน่วยทางรังสี ระดับรังสี ที่ถือว่าปลอดภัย ประโยชน์และโทษของรังสี พลังงาน
นิวเคลียร์ ระเบิดนิวเคลียร์ การคานวณเกี่ยวกับรังสี หลักการป้ องกันรังสี และการ
ขจัดกากกัมมันตรังสี ให้มีการสาธิ ตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

5644535

การกาบังรังสี
3(2-2)
Radiations Shielding
ศึกษาคุณสมบัติของรังสี อานาจทะลุทลวงของรังสี ชนิดต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทา
เครื่ องกาบังรังสี การคานวณเกี่ยวกับอานาจทะลุทลวงของรังสี หลักการออกแบบ
เครื่ องกาบังรังสี และการเลือกใช้เครื่ องกาบังรังสี ที่เหมาะสม ให้มีการสาธิ ตและ
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส
5644536

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูและวัฏจักรเชื้อเพลิง
3(2-2)
Reactor Fuels and Fuel Cycles
ศึกษาคุณสมบัติของธาตุกมั มันตรังสี ธาตุกมั มันตรังสี ที่นิยมใช้ทาเชื้อเพลิง
เตาปฏิกรณ์ และประสิ ทธิ ภาพในการทาเป็ นเชื้อเพลิง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิต
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตเชื้อเพลิง วัฎจักรของเชื้อเพลิง การ
ขจัดการของสารที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิง
และการจัดการความปลอดภัยในการผลิต
เชื้อเพลิง ให้มีการสาธิ ตและปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม
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5644537

การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
3(2-2)
Nuclear Power Plant Design
ชนิดของระบบโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ข้อจากัดต่าง ๆ ตามหลักสากล หลักการ
ออกแบบโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แบบต่าง ๆ ที่ทนั สมัยในปั จจุบนั
ทั้งในยุโรป
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา เช่น โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แบบน้ าเดือด (BER) แบบความ
ดันสู ง (PWR)แบบใช้น้ าที่มีมวลหลัก (PHWR) โดยคานึงถึงระบบควบคุมระบบ
ป้ องกันและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ให้ปฏิบตั ิการออกแบบ
โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ตามความเหมาะสม

5644538

การบาบัดมลพิษในอากาศ
3(3-0)
Air Pollution Treatment
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ แหล่งมลพิษหลัก ผลของมลพิษที่
มีต่อสุ ขภาพ มลพิษอันเกิดจากสภาวะเรื อนกระจก ระบบนิเวศวิทยา มลพิษทาง
อากาศ เครื่ องจักรกลโรงงาน โรงจักรไฟฟ้ าต้นกาลัง และการวางแผนการควบคุม
มลพิษ

รหัส
5644601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์ และกลศาสตร์ ควอนตัม
1(0-3)
Nuclear Physics and Quantum Mechanics Laboratory
ปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาการใช้เครื่ องมือในการวัดรังสี แบบต่าง ๆ สถิติการวัด
รังสี ธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาของรังสี
ต่อสสารสเปกโทรสโกปี ของรังสี แกมมา บีตา และแอลฟา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไม่
น้อยกว่า 10 การทดลอง สเปกตรัมของไฮโดรเจน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในมิติ
เดียวและสามมิติโมเมนตรัมเชิงมุมและสปิ น การกระเจิง

413
5644602

ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
1(0-3)
Hydraulics and Pneumatics Laboratory
ให้ทาการทดลอง โดยออกแบบการทดลองให้ครบคลุมเนื้อหาวิชาระบบ
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5644603

วิศวกรรมการประปาและสุ ขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
ศึกษาเพื่อหาแหล่งน้ าสาธารณะ คุณภาพทัว่ ไป และคุณภาพที่ตอ้ งการ
ของน้ า มาตรฐานของน้ าใช้และน้ าดื่ม การเพิ่มและลดจานวนประชากร การบริ โภค
น้ า และระบบการขยาย การวางแผน การสร้างโรงเก็บน้ า การกรองน้ า การตรวจ
คุณภาพน้ า การขจัดสารที่ไม่พึงประสงค์ การประปาสมัยใหม่ สาธารณะสุ ขมูลฐาน
สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม สุ ขาภิบาลเรื่ องน้ า การทาให้น้ าสะอาดโดยวิธีต่าง ๆ การเติม
สารเคมี การวางระบบสุ ขาภิบาลมวลชน การขจัดขยะ และน้ าโสโครก การขจัด
มลพิษทางอากาศและการออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร ให้มีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม

รหัส
5644604

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

วิศวกรรมการขนส่ ง
3(3-0)
Transportation Engineering
ประเภทของการขนส่ ง ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเรื อ ทางอากาศ และ
ท่อ การบริ หาร การดาเนินการระบบการขนส่ ง การวางแผน และการกาหนด
เส้นทาง การศึกษาภาวะการจราจร การวางแผนและการควบคุมการขนส่ งในเมือง
และชนบท การวางผังและออกแบบ ระบบขนส่ งหลายโมเดล ที่อยูใ่ นบริ เวณ
ขอบเขตจากัดที่คบั แคบ ผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสวยงาม
และ สิ่ งแวดล้อม
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5644605

วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
Highway Engineering
ศึกษาประวัติการพัฒนาระบบทางหลวงในประเทศไทย
การแบ่งแยก
ประเภทของทางหลวง ระบบการขนส่ งในทางหลวง โครงสร้างถนน การวางแผน
และการ ออกแบบผิวจราจร มาตรฐานทางโดยทัว่ ไป มาตรฐานทางหลวง การ
สารวจปริ มาณการจราจรเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ โครงสร้างทางและผิว
ทาง ร่ องข้างทาง วิธีการก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบยืดหยุน่ และแบบแข็ง วัสดุ
ก่อสร้างทาง การเงินและเศรษฐกิจการทาง การควบคุมการใช้ทาง การบารุ งรักษา
ทางและไหล่ทาง
สะพานและทางระบายน้ า
การซ่อมและบารุ งรักษาทาง
ปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุในงานผิวทาง ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง ให้มีการสาธิ ต
ตามความเหมาะสม

5644606

เทคนิคการออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0)
Reinforced Concrete Design Technique
หลักการออกแบบโครงสร้าง คอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
และวิธีความคงทนท้ายสุ ด
และนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก เช่น คาน วัสดุแผ่น เสา ขั้นบันได ฐาน กาแพงกันดิน กรอบของกาแพง
และตัวรองรับสาธิตออกแบบตามความเหมาะสม

รหัส
5644607

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

วิธีใช้ คอมพิวเตอร์ สาหรับช่ างโยธา
3(2-2)
Computer Method for Civil Engineers
ทบทวน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้สมการเชิงเส้น การเก็บ
ข้อมูลและการจาแนกข้อมูลแบบต่าง ๆ การแยกแกนหลักทีละส่ วน ความผิดพลาด
และสภาพบกพร่ อง การทาซ้ าสาหรับสมการเชิงเส้นโดยวิธีจาโคบี วิธีเกาส์-ไซเดล
และวิธีประมาณการแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าภายใน และการปรับเส้นโค้งที่ใช้
เทียบ การอินทเกรตเชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าต่อเนื่องของการโค้งงอของเสา
และคาน การแก้สมการที่ไม่เป็ นเชิงเส้น การใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เช่น การ

415
ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้เขียนโปรแกรมส่ งประมาณ 9
ชิ้น โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการนาไปประ
ยุกต็ใช้ในทางวิศวกรรมโยธา
5644608

รหัส
5644609

อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน
3(2-2)
Hydrology and Irrigation Engineering
วัฏจักรทางอุทกวิทยา น้ าฝน การซึ มของน้ าผ่านผิวดิน การไหลบ่า การวัด
ปริ มาณน้ า และน้ าฝน กราฟของน้ า อ่างน้ า การระเหยของน้ า ปริ มาณน้ าที่พืชใช้
การพยากรณ์น้ าท่วม ทางที่น้ าจะไหลบ่า การวัดปริ มาณและระดับน้ าทางอุทกวิทยา
ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
การวัดน้ าในการชลประทาน การส่ งและการควบคุม
ปริ มาณน้ า การปรับหน้าดิน การวางผังบริ เวณและวิธีการประยุกต์ใช้น้ า ให้มีการ
สาธิตและ ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้ างวัสดุเสริมและการก่ อสร้ าง
1(0-3)
Pre-stressed Structural Design and Construction Laboratory
ให้ท าการทดลองโดยออกแบบการทดลองให้ค รอบคลุ ม เนื้ อหาวิช าการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การออกแบบโครงสร้างไม้หรื อโครงสร้าง
เหล็ก เทคนิ คการก่อสร้าง เช่น ทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสา หลังคา คานอย่าง
ง่าย คานต่อเนื่ อง คานเหล็กหรื อไม้ที่ใช้ทาตอม่อ กรอบที่ทาด้วยวัสดุแข็งแรง กรอบ
ประตู คานในช่ วงประตู เสาหิ น การประยุกต์ใช้เครื่ องดึ ง การวัดแรงดึ งในรู ปแบบ
ของโครงสร้างไม้นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

416

5644610

เทคนิคการออกแบบโครงสร้ างใต้ ดิน
3(2-2)
Substructure Design Technique
ศึกษาวิธีการเจาะดินเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมินผล การทรุ ดตัวของดิน
ความสามารถในการรับน้ าหนักของดินและฐานราก แรงดันของดิน เสถียรภาพของ
ดิน การออกแบบฐานราก และกาแพงกั้นดินประเภทต่าง ๆ เข็มเดี่ยว เข็มกลุ่ม เข็มฝื ด
และเทคนิควิธีการออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ให้มีการสาธิ ตและปฏิบตั ิการตามความ
เหมาะสม

5644611

เทคนิคการออกแบบผิวจราจร
3(2-2)
Traffic Pavement Design Technique
ชนิ ดของผิวถนน และชนิ ดของล้อบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และ
ผิวสนามบิน ความเค้นที่เกิ ดขึ้นบนผิวถนนที่ยืดหยุ่น และผิวแข็ง คุ ณสมบัติของผิว
จราจรชนิ ดต่าง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยืดหยุ่นและผิวถนนที่แข็ง การต้านทาน
การไหลของผิวจราจร การก่อสร้าง และการบารุ งรักษาพื้นถนน ให้มีการสาธิ ตและ
ปฏิบตั ิการตามความเหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644612

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงดันสู ง
1(0-3)
High Voltage Engineering Laboratory
ให้ทาการทดลอง โดยออกแบบให้ครอบคลุ มเนื้ อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
แรงดันสู ง ไม้นอ้ ยกว่า 8 การทดลอง

5644613

ปฏิบัติการแปรรู ปพลังงานกลไฟฟ้า
Electromechanical Conversion Laboratory

1(0-3)

417
ให้ ท าการทดลอง โดยออกแบบให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าการแปรรู ป
พลังงานกลไฟฟ้ า ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง
5644614

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
1(0-3)
Feedback Control System Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุ มเนื้ อหาวิชาระบบควบคุ มแบบ
ป้ อนกลับ ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5644615

ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่ อสาร
1(0-3)
Communication Engineering Laboratory
ให้ทาการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้ า
วิศวกรรม และวิชาหลักการระบบการสื่ อสาร ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5644616

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 3
ให้ทาการทดลองเกี่ยวกับเชื้อเพลิง การวิเคราะห์สันดาป แคลอรี่ มิเตอร์
การทางานของกังหันไอน้ า การหาสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน การทางานของ
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การเก็บพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ การทางานของ
กังหัน และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส
5644617

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 4
ให้ทาการทดลองเกี่ ยวกับเรื่ องของการวัดอุ ณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ ว
พื้นที่ป ริ ม าณ น้ า หนัก อัตราการไหล การวัดก าลัง การทดสอบคุ ณสมบัติท าง
ฟิ สิ กส์ ของวัสดุ การทดลองคุ ณสมบัติทางฟิ สิ กส์ และทางกลของเชื้ อเพลิ ง และสาร
หล่อลื่น การทดลองเครื่ องยนต์สันดาปภายใน การทดลองทางกลศาสตร์ ของไหล

418
เช่ น การไหลในท่อ Orifices pump turbine และการสั่นสะเทือน ไม่นอ้ ยกว่า 10
การทดลอง
5644618

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 5
ให้ทาการทดลองเกี่ยวกับการนาเครื่ องมือสมัยใหม่ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวตั น์

5644619

ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
1(0-3)
Nuclear Technology Laboratory
ให้ทาการทดลอง โดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิ สิ กส์นิวเคลียร์
การรักษาความปลอดภัยจากรังสี การกาบังรังสี ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

5644620

การออกแบบโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก
3(3-0)
Timber and Steel Design
ศึกษาคุณสมบัติของไม้และเหล็ก การคานวณเพื่อออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็กเพื่อรับแรง โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ การคานวณเกี่ยวกับแรงดันและแรงกด
ของคานเสา เหล็กส่ วนประกอบ แผ่นเหล็กที่ใช้เชื่อม
คานเหล็กประกอบเพื่อ
ต่อชิ้นส่ วนโครงสร้าง อาคารและสะพาน การประยุกต์ใช้โครงสร้างไม้และเหล็ก
เช่น เสา คาน ตง โครงสร้างไม้และชิ้นส่ วนของอาคาร

รหัส
5644621

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการกลศาสตร์ ปฐพีและวิศวกรรมฐานราก
1(0-3)
Soil Mechanics and Foundation Engineering
ให้อาจารย์ผสู้ อนออกแบบการทดลอง โดยครอบคลุมเนื้อหาของวิชา
กลศาสตร์ ปฐพี และเทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการไม่นอ้ ย กว่า
8 การทดลอง

419
5644622

ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ การประปา และสุ ขาภิบาล
1(0-3)
Hydraulics Water Supply and sanitary Engineering Laboratory
ให้อาจารย์ผสู ้ อนออกแบบการทดลอง
โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาของ
วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการประปาและสุ ขาภิบาล ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการไม่
น้อยกว่า 8 การทดลอง

5644623

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 3
1(0-3)
Industrial Laboratory 3
ให้ปฏิบตั ิการโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมคุณค่า การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน การจัดการความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การ
ควบคุมและการขจัดของเสี ย การศึกษาความเป็ นไปได้ การบารุ งรักษาทาง
วิศวกรรมโลหการวิศวกรรม กระบวนการผลิต วัสดุวศิ วกรรม ไม่นอ้ ยกว่า 10
การทดลอง

5644624

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4
1(0-3)
Industrial Laboratory 4
ให้ปฏิบตั ิการโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
พื้นฐาน และวิศวกรรมไฟฟ้ าพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 10 การทดลอง

รหัส
5644625

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0)
Queueing Thoeory
ศึก ษาโครงสร้ างและสัญลัก ษณ์ ที่ใ ช้ในระบบแถวคอย ตัวแบบแถวคอย
ลัก ษณะของปั ญหาในระบบแถวคอย การวิเคราะห์ ระบบ การรอคอยรู ปแบบ
แถวคอยปั วส์ ซองที่มี 1 ช่ องทางบริ การ และหลายช่ องทางบริ การ รู ปแบบ
แถวคอยที่ มี จานวนหน่ ว ยบริ ก ารเป็ นสั ดส่ วนโดยตรงกับ จ านวนลู ก ค้า ในระบบ

420
รู ป แบบแถวคอยที่ ไ ม่ เ ป็ นแบบปั ว ส์ ซ อง รู ป แบบการบริ การแบบเออร์ แ ลงค์
รู ปแบบการบริ การใด ๆ โดยใช้สูตร P-k ตัวแบบจาลองสถานการณ์ ตัวแบบลูกโซ่
มาร์ คอฟ การวิเคราะห์ปัญหารอคอยโดยวิธี มอนติคาร์ โล การคานวณความน่ า
จาเป็ นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบแถวคอย n คน ทฤษฎี เกมส์ รู ปแบบต่าง ๆ ของ
ปั ญหาแถวคอยและค่าใช้จ่ายในระบบแถวคอย การแก้ปัญหาโดยวิธีตวั คูณลากรองจ์
และมาร์โค
เฟี ยน
5644701

รหัส
5644702

กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0)
Industrial and Commercial Laws
กฎหมายประเพณี เกี่ยวกับการส่ งเข้าและส่ งออก กฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับพิกดั ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม การจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร ยืม ฝากทรัพย์ จานอง จานาเช็ค ตัว๋ แลกเงิน
การประกันเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เงินทดแทน
การเลิกจ้าง การเรี ยกร้อง การเจรจา การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทศาลแรงงาน พ.ร.บ.
ควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม และอานาจหน้าที่ของผูค้ วบคุมงาน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

กฎหมายไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
Electrical and Electronics Law
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกาหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ประเทศไทยและต่างประเทศ กฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติวชิ าชีพ
วิศวกรรม ข้อกาหนดการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า ข้อกาหนดด้าน
ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านไฟฟ้ า กฎหมายวิทยุสากล และมาตรฐาน

421
เครื่ องหรื ออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการใช้วทิ ยุโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้ ความถี่วทิ ยุและวิทยุสมัครเล่น
5644703

เทคนิคการวิเคราะห์ ความวิบัติในการก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Failure Analysis Technique
ศึกษาความหมายของคาว่า “วิบตั ิ” สาเหตุที่อาจจะทาให้เกิดการวิบตั ิ
ปั ญหาความผิดพลาดในการก่อสร้าง การวิบตั ิที่เกิดจากแรงทางด้านข้าง การวิบตั ิ
ที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้อาคารผิดประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี การต่อเติม
เกิน Factor Safety ศึกษารอยร้าวลักษณะ และประเภทรอยร้าว วิธีการป้ องกัน
และซ่อมแซมทั้งอาคารที่เป็ นไม้ เหล็ก และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

5644901

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ
วิจยั การสร้ างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั
เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์ อุ ตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่ มวิชาที่เลื อกเรี ยน โดย
คานึ งถึ งเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุ มชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา

รหัส
5644902

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
3(2-2)
Research for Nuclear Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์และ
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ

422
วิจยั การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุ มชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควิชา หรื อ
โปรแกรมวิชา
5644903

รหัส
5644904

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Productivity Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั
การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์และ
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ
วิจยั การสร้ างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการ
วิจยั การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การ
สรุ ปผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุ มชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์ โครงสร้ าง
Research for Structural Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั

น(ท-ป)
3(2-2)
วัตถุประสงค์และ

423
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ
วิจยั การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟิ สิ ก ส์ โครงสร้ า ง ให้ ส อดคล้องกับ กลุ่ ม วิช าที่ เลื อกเรี ย น โดย
คานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของชุ มชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา
5644905

รหัส
5644906

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง
3(2-2)
Research for Power Electrical Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์และ
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ
วิจยั การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั เพื่ อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ ากาลัง
ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยน โ ด ย
คานึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่ อสาร
Research for Communication Electrical Technology Development

น(ท-ป)
3(2-2)

424
ศึ กษาทฤษฎี และหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุ ป ระสงค์และ
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบ
วิจยั การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั ขึ้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ าสื่ อสาร ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยน โดยคานึ งถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศเพื่อการ
พึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า งมั่น คง โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา
5644907

รหัส
5644908

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีฟิสิ กส์ เครื่องจักรกล
3(2-2)
Research for Mechanical Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์และ
ขอบเขต ของการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบวิจยั
การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิจยั
ขึ้นตอนในการวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ป
ผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั และทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้ าสื่ อสาร ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยน โดยคานึ งถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศเพื่อการ
พึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชน และสั ง คมอย่า งมัน่ คง โดยได้รับ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สั มมนาฟิ สิ กส์ อุตสาหกรรม
Industrial Physics Seminar

น(ท-ป)
3(2-2)

425
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั และปั ญหาทาง
ฟิ สิ กส์ อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยนมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างมี เหตุผลตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ ก
เขียนโครงการ หรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ ผลผลิตอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยน
โดยคานึ งถึ งเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุ มชน และสังคมอย่างมัน่ คง โดยใช้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควิชา หรื อโปรแกรมวิชา
5644909

สั มมนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
3(2-2)
Nuclear Technology Seminar
ศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู ้ ความก้า วหน้า ของผลงานวิจยั และปั ญหาทาง
นิวเคลียร์ เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยนมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ ก
เขียนโครงการหรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ

5644910

สั มมนาการเพิม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Productivity Seminar
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั และปั ญหาทางการ
เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยนมาอภิปรายเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนฝึ กเขียนโครงการหรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้ง
วิธีการและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ

รหัส
5644911

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สั มมนาฟิ สิ กส์ โครงสร้ าง
Structural Physics Seminar

น(ท-ป)
3(2-2)

426
ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ ความก้าวหน้า ของผลงานวิจยั และปั ญหาทาง
ฟิ สิ กส์ โครงสร้ าง ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลื อกเรี ยนมาอภิ ปรายเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ ก
เขียนโครงการหรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
5644912

สั มมนาไฟฟ้ ากาลัง
3(2-2)
Power Electrical Seminar
ศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู ้ ความก้า วหน้ า ของผลงานวิ จ ัย และปั ญ หาทาง
ไฟฟ้ ากาลัง ให้สอดคล้องกับกลุ่ มวิชาที่ เลื อกเรี ยนมาอภิ ปรายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างมี เหตุ ผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ กเขี ย น
โครงการหรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นระบบ

5644913

สั มมนาไฟฟ้ าสื่ อสาร
3(2-2)
Communication Electrical Seminar
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั และปั ญหาทางไฟฟ้ า
สื่ อสาร ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยนมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
มีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ กเขียนโครงการ
หรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ระบบ

รหัส
5644914

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สั มมนาฟิ สิ กส์ เครื่องจักรกล
Mechanical Physics Seminar

น(ท-ป)
3(2-2)

427
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั และปั ญหาทางฟิ สิ กส์
เครื่ องจักรกล ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรี ยนมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างมี เหตุ ผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนฝึ กเขี ย น
โครงการหรื อโครงงาน หรื อรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นระบบ

427

หมู่วชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
(565)
หมู่วชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. เรื่ องทัว่ ไป
(565-1--)
2. ข้อสนเทศและข้อมูล
(565-2--)
3. ซอฟท์แวร์
(565-3--)
4. ทฤษฎีและการคานวณ
(565-4--)
5. ระเบียบวิธี
(565-5--)
6. การประยุกต์ใช้งาน
(565-6--)
7. ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่ อง
(565-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
(565-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(565-9--)

428

หมู่วชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม (565)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5653201
5653301
5653302
5653303
5653304
5653305
5653306
5653401
5653501
5653601
5653602
5653603
5653604
5653605
5653606
5653607
5653608
5653609
5653610
5653611
5653612
5653613
5653614
5653701
5653702

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การจัดการทรัพยากรข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ พีจี
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมซอฟท์แวร์
ดิสครี ตและโครงสร้างข้อมูล
การวิจยั การดาเนินงานในอุตสาหกรรม
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการบัญชีและการเงิน
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นงานบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศสานักงาน
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพิมพ์
การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
ความมัน่ คงของระบบ
การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานอุตสาหกรรม
สถิติวศิ วกรรม
ระบบการสื่ อสารข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

429

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
5653703
5653704
5654501
5654701
5654901
5654902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซ่อมบารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
การจาลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
การออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

430

คาอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม (565)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5653201

การจัดการทรัพยากรข้ อมูล
3(2-2)
Data Resource Management
เน้ น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา และการจัด การ
ทรัพยากร ข้อมูลขององค์กร บริ ษทั ทั้งในระดับแนวคิด ตรรกะ และกายภาพ
คืองานในการจัดการทรัพยากรข้อมูล (การบริ หารข้อมูล, การบริ หารฐานข้อมูล )
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (วิธีการวางแผนหาข้อมูล, แนวคิดรู ปแบบข้อมูล, มาตรฐาน
ข้อมูล, ระบบข้อมูลและธุ รกิจ, การจัดการโครงสร้ า งข้อมู ล พื้ นฐานของข้อมู ล )
การออกแบบฐานข้อมูล (แนวคิดและการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล , การสนับสนุน
การตัดสิ นใจและการดาเนินการฐานข้อมูล , การปรับข้อมูล, การจัดเก็บ, การสารอง
และกูค้ ืน, ตรรกะขบวนการเชื่อมโยง, เทคนิ คการจัดการเก็บข้อมูล, การพิจารณา
ภาษาสาหรับการสื บค้น)

5653301

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2)
Assembly Language Programming
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่การศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาแอสเซมบลี
การกาหนดตัวแปร รู ปแบบประโยคคาสั่ง คาสั่งกาหนดข้อมูล คาสั่งคานวณ
ค าสั่ ง ท าซ้ า ค าสั่ ง เงื่ อ นไข ค าสั่ ง แมคโคร การใช้รี จี ส เตอร์ แ ละการติ ดต่ อ กับ
ไมโครโปรเซสเซอร์ แ ละฝึ กเขี ย นโปรแกรมติ ด ต่ อ ปฏิ บ ั ติ ก ารหรื อควบคุ ม
ส่ วนประกอบรอบข้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์
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5653302

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3(2-2)
COBOL Language Programming
เน้นทฤษฎีต้ งั แต่การศึกษาหลักการทัว่ ๆ ไปของภาษาโคบอล การอธิ บาย
ตัวข้อมูล การจัดการข้อมูล ส่ วนนาเข้า/แสดงผล การควบคุ มการไหลข้อมูล
ตลอดจนลักษณะภาษาด้านอื่น ๆ และฝึ กเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุ รกิจ
ในส่ วนของธุ รกิจ, อุตสาหกรรม, ฯลฯ

5653303

การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ พจี ี
3(2-2)
RPG Language Programming
เน้ น ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ต้ ัง แต่ ก ารศึ ก ษาหลัก การเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
ใน การเขียนโปรแกรมอาร์พีจี การประมวลผลแฟ้ มข้อมูล การดาเนินการในการ
คานวณแถวลาดับ และตาราง การเขียนโปรแกรมควบคุมและการแก้ไขข้อบกพร่ อง
และฝึ กเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านรายงานในส่ วนของธุ รกิจ,
อุตสาหกรรม, ฯลฯ

5653304

การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส
3(2-2)
C++ Language Programming
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่หลักการพื้นฐานของภาษาซี พลัสพลัส นิพจน์
และตัวดาเนินการ การควบคุมการไหลของข้อมูล แถว ลาดับ และตัวชี้ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุฟังก์ชนั ในการจัดการข้อผิดพลาด
ไลบรารี มาตรฐานและตัว
ประมวลผลก่อน และฝึ กการเขียนโปรแกรมในด้ านต่าง ๆ เชิงวัตถุด้วยภาษา
ซีพลัสพลัส
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5653305

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
32-2)
C Language Programming in Industrial
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่การศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาซี ชนิดของ
ข้อมูลนิพจน์และตัวดาเนินการ การควบคุมการไหลของข้อมูล แถวลาดับและ
ตัวชี้โครงสร้างและยูเนียน ไลบรารี มาตรฐานส่ วนนาเข้า/แสดงผล สภาพแวดล้อม
และฟังก์ชนั่ ของไลบรารี และตัวประมวลผลก่อนและฝึ กเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานอุตสาหกรรม

5653306

วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3(2-2)
Software Engineering
ให้เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิการผลิตซอฟท์แวร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ เชิง
วิศ วกรรมการวางแผนโครงการด้วยซอฟท์แวร์ การก าหนดสิ่ ง ที่ ต้องการใน
ซอฟท์แวร์ การออกแบบ ซอฟท์แ วร์ การเขี ย นโปรแกรมแปลภาษาและการ
ถอดรหั ส การท าคุ ณ ภาพของ ซอฟท์ แ วร์ เทคนิ ค การทดสอบซอฟท์ แ วร์
การบารุ งรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟท์แวร์

5653401

ดิสครีตและโครงสร้ างข้ อมูล
3(2-2)
Discrete Mathematics and Data Structure
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิในเรื่ องเซ็ต ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั การนับและ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยก
จาพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิ ตแบบบูล (George Bool)
และวงจรเชิ ง วิธีจดั หมู่ออโตเมตา (Automata)
ระบบเชิ งพี ชคณิ ต (Algebraic
Systems) โพเซตและแลคทิซ (Poset and Lattice) และฝึ กเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาดิสครี ตและโครงสร้างข้อมูล
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5653501

การวิจัยการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
3(2-2)
Operation Research in Industrial
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและแบบ
จาลองทางคณิ ตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การเรี ยนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการ
แทนที่ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง
การวิเคราะห์งาน ตลอดจนทฤษฎีใหม่ ๆ ที่
เหมาะสมในงาน อุตสาหกรรม ตลอดจนการฝึ กเขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการ
วิจยั การดาเนินงานในอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดทักษะในการวิจยั ต่อไป

5653601

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการบัญชี และการเงิน
3(2-2)
Computer Application in Accounting and Finance
เน้ น ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ต้ งั แต่ ศึ ก ษาข้อ มู ล ด้า นบัญ ชี ก ารเงิ น เช่ น บัญ ชี
เงินเดือน บัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชี สินค้าคงคลัง บัญชี วิเคราะห์ตน้ ทุนและค่าแรง
บัญชี ตน้ ทุน และงานผลิ ตตามคาสั่ง บัญชี เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนและค่าแรง บัญชี
ต้นทุ นและงานผลิ ตตามคาสั่ง บัญชี เพื่อวิเคราะห์ งบการเงิ น ตลอดจนการเขี ย น
โปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาด้านการบัญชี และการเงินหรื อนาโปรแกรมสาเร็ จรู ป
มาประยุกต์ใช้กบั งานด้านนี้

5653602

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการควบคุมสิ นค้ าคงคลัง
3(2-2)
Computer Application in Inventory Control
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้ อ การรับ การจัดส่ งสิ นค้า
การควบคุมคลังสิ นค้าคงคลัง การตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์
การขยาย
และการ ยึดครอง ลอดจนการเขีย นโปรแกรมประยุก ต์ด้วยภาษาด้านการควบคุ ม
สิ นค้าคงคลังหรื อนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั งานด้านนี้
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5653603

โปรแกรมประยุกต์ ด้านงานบุคลากรและการจ่ ายเงินเดือน
3(2-2)
Programming Applications in Personal and Payroll
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านงานบุคลากรและ
การจ่ายเงินเดือน การจัดข้อมูลและการวางระบบข้อมูลด้านนี้ การออกแบบ
รายงานต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมรับข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการออกแบบ
รายงานผลทางด้านนี้ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกต์ดว้ ยภาษาด้านงาน
บุคลากร และการจ่ายเงินเดือน หรื อนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาใช้ประยุกต์กบั งาน
ด้านนี้

5653604

โปรแกรมประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
3(2-2)
Computer Application for Science and Industrial
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เช่น
อันดับ และอนุกรม การจัดหมู่ การจัดลาดับ ความน่าจะเป็ น ทฤษฎีบททวินาม
ฟังก์ชนั การแก้สมการ เวกเตอร์ ความเร็ ว ความเร่ ง เรขาคณิ ตศาสตร์ วเิ คราะห์
และแคลคูลสั เบื้องต้น และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ตลอดจน
เขียนโปรแกรมประยุกต์ดว้ ยภาษา ด้านงานวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม หรื อ
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับเนื้อหาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
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5653605

ระบบสารสนเทศสานักงาน
3(2-2)
Office Information Systems
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสานักงาน คือ สภาพแวดล้อม
ในสานักงาน (การดาเนินงานแบบรวมศูนย์/กระจายศูนย์, สภาพแวดล้อมเชิง
วิศวกรรม, เทคโนโลยีการประเมินผล) เทคโนโลยีในสานักงาน (การสื่ อสาร ทั้ง
ภายในและภายนอก, ภาพพจน์, การเก็บสื่ อ, เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบสาธารณชน,
การติดตั้ง, การบารุ งรักษา และความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ, การจัดการเพื่อ
ป้ องกันการล้าสมัย)
การทางานของผูใ้ ช้ปลายทาง (การวิเคราะห์และการ
สนับสนุน, ระบบศูนย์สารสนเทศ, การร่ วมมือกันและการสนับสนุ น, การพัฒนา
ผูใ้ ช้ปลายทาง และการบริ หารการต่อต้าน) ตลอดจนพัฒนาหรื อฝึ กใช้โปรแกรม
สาหรับปฏิบตั ิงานในสานักงาน

5653606

คอมพิวเตอร์ เกีย่ วกับการพิมพ์
3(2-2)
Computer in Printing Shop
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่ศึกษาระบบการพิมพ์ การเรี ยงพิมพ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมสาหรับใช้ในการเรี ยงพิมพ์ และตรวจสอบ
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัยเกี่ยวกับการพิมพ์

5653607

การเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer Drawing and Design
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการออกแบบวงจรไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม และ
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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5653608

คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม
3(2-2)
Computer in Control
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การนาโครงการ
คอมพิวเตอร์ ที่สมบูรณ์แบบมาใช้ในระบบควบคุม การประมาณค่าพารามิเตอร์
การจาลองแบบทางไดนามิกส์ การจัดตาแหน่งข้อมูล หน่วยความจาโปรเซสเซอร์
การสร้ า งวิ ธี ก ารออกแบบ การใช้ไ ฮบริ ด และดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร์ ใ นงาน
อุตสาหกรรมให้ได้ใช้โปรแกรมจาลองหรื อโปรแกรมปฏิบตั ิการจริ งที่มีอยู่ หรื อไป
ฝึ กทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม

5653609

ความมั่นคงของระบบ
3(2-2)
Systems Security
เน้นความรู ้ดา้ นทฤษฎีและปฏิบตั ิในการทางานเกี่ยวกับการพัฒนา และ
จัดการโปรแกรมที่ทางานด้านความมัน่ คงของระบบ
การประเมินความเสี่ ยง
(โครงสร้างระบบ และการประเมินค่าข้อมูลและระบบ, คุณลักษณะ, การ
ปฏิบตั ิการประเมินความเสี่ ยง, ข้อปลีกย่อยด้านความเสี่ ยง, การกูค้ ืนเพื่อการแยก
และบริ การสารสนเทศที่หยุดจังหวะ, การจัดการกูค้ ืนการจัดเก็บ, การวางแผน
ธุ รกิจให้ดาเนินต่อไป, การจัดการความย่อยยับ สารสนเทศ) ความมัน่ คงของ
ระบบ (การโทรคมนาคม, ความมัน่ คงฐานข้อมูล, การสร้าง รหัสลับ,
ระบบปฏิบตั ิการ, คอมพิวเตอร์ และโครงข่ายท้องถิ่น, ความมัน่ คงทางกายภาพ)
การ
ออกแบบความมั่นคงในระบบ (จุ ด ประสงค์ร ะบบความมั่น คงและการท างาน,
การประกันข้อมูลอันหนึ่งอันเดียวกัน, ปฏิบตั ิการวงจรชีวติ ) การจัดการความมัน่ คง
(การตั้งนโยบาย การนาไปใช้และการบริ หาร, การเข้าใจความมัน่ คง, สารสนเทศ
ด้านจรรยาบรรณ, การแสดงบุคลิกลักษณะส่ วนตัว และการประเมินการวัดค่า
ความมัน่ คง) ตลอดจนฝึ กใช้และ/หรื อพัฒนาโปรแกรมสาหรับด้านความมัน่ คง
ของระบบ
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5653610

การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Systems Development in Industrial
ให้เน้นความรู้ดา้ นทฤษฎีและปฏิบตั ิในการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ
และสร้างระบบ อีกทั้งบทบาทของนักวิชีพด้านระบบงานในองค์กร การวิเคราะห์
ระบบ (ทฤษฎีระบบทัว่ ไป, การศึกษาขั้นต้น, นิยามของวัตถุประสงค์, ข้อมูล
รวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล, ความต้องการของระบบ) การออกแบบระบบและ
การนาไปใช้ (พิจารณาทางเลือกการออกแบบระบบ, การออกแบบลอจิก, การ
ออกแบบข้อปลีกย่อย, ความมัน่ คงและการควบคุม, ภาวะส่ วนตัว, การนาระบบ
ไปใช้, การประเมินผลและการ บารุ งรักษาระบบ) การวิเคราะห์ระบบอย่างมือ
อาชีพ (บทบาทวงการของระบบอย่างมืออาชี พ, เกณฑ์หาบุคคลเข้าทางานอย่างมือ
อาชี พ, ทักษะการสื่ อสาร, การกาหนดลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม)
ฝึ กเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม

5653611

การจัดการงานวิศวกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Computer Aided Engineering Management
ให้เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์
สาหรับการผลิตในโรงงาน การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ ด
องค์ประกอบ และระบบเชิ งกล อินเตอร์ เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ
แคด และคอมพิวเตอร์ นิ วเมอริ กลั คอนโทรล (ซี เอ็น ซี ) หุ่ นยนต์ เทคโนโลยี
โครงข่าย การจัดการคอมพิวเตอร์ สาหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
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น(ท-ป)

5653612

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
3(2-2)
Using Computer and Networks
เน้นทฤษฎีและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทั้งในระดับแนวคิด ตรรกะ และกายภาพ งานการจัดการทรัพยากร การบริ หาร
ทัว่ ไป เทคนิคการบริ หาร การสนับสนุนผูใ้ ช้ปลายทาง สถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยอุปกรณ์ประกอบ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ การประยุกต์
ระบบซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีเครื อข่าย ภาพรวมของเครื อข่ายระดับท้องถิ่น (LAN)
ระดับเมือง (MAN) และระดับสากล (WAN) มีการฝึ กทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
และเครื อข่ายที่ติดตั้งในงานอุตสาหกรรม

5653613

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Information Technology in Industrial Management
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศกับ การบริ หาร ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ
การนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์กบั การบริ หารงาน
อุตสาหกรรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

5653614

สถิติวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
ความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ย วกับ สถิ ติ ระเบี ย บวิธี ทางสถิ ติด้านอุ ตสาหกรรม การ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การสุ่ ม ตัว อย่า ง ตัวแปรเชิ ง สุ ม และการแจกแจงตัวแปรเชิ ง สุ่ ม การประมาณค่ า
พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน แจกแจงแบบปกติ ทวินาม ไฮเปอร์ จี
โอเมตริ ก ปั วส์ ซ อง แกมม่ า ไควสแควร์ การแปลงค่ า ตัว แปรและโมเมนต์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้น อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การใช้สถิติในการพยากรณ์ทางธุ รกิจและอุตสาหกรรม
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น(ท-ป)

5653701

ระบบการสื่ อสารข้ อมูล
3(2-2)
Data Communication System
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่หลักการติดต่อสื่ อสาร หลักการเชื่ อมต่ออุปกรณ์
รู ปแบบมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอื่น ๆ ระบบการติดต่อสื่ อสาร โครงสร้าง
อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ การใช้และออกแบบระบบสื่ อสารข้อมูล ตลอดจนใช้
โปรแกรมด้านการสื่ อสารข้อมูลหรื อพัฒนาโปรแกรมสาหรับดูแลควบคุมอุปกรณ์
ต่าง ๆ

5653702

โครงสร้ างข้ อมูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Microcomputer Architecture and Data Organization
เน้นทฤษฎี และปฏิ บ ตั ิ ต้ งั แต่ องค์ป ระกอบของระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบ
ลอจิก ดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ เชิ ง
สถาปั ตยกรรมวิธีการออกแบบ การออกแบบระบบประมวลผล ระบบควบคุม
องค์ประกอบหน่ วยความจา
ตลอดจนเขียนโปรแกรมเพื่อเรี ยกใช้ขอ้ มูลตาม
สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา

5653703

ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2)
Microprocessor and Microcontroller
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่ศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ (ความ
เป็ นมา, ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ , บัส) ไมโครโปรเซสเซอร์ กบั ซอฟท์แวร์
(โครงสร้างภายใน, รี จีสเตอร์ , ภาษาแอสเซมบลี้) คาสั่งภาษาแอสเซมบลี้
ฮาร์ ดแวร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยความจา การสื่ อสารแบบขนาน พอร์ ตนา
เข้า/ส่ งออก อินเตอร์ รัพต์ และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ละรุ่ น (คุณสมบัติ,
โหมดการทางาน, หน่ วยความจา, รี จีสเตอร์ , การอ้างแอดเดรสและชุ ดคาสั่ง,
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเชื่ อมกับอุปกรณ์ภายนอก)
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น(ท-ป)

5653704

การศึกษาวงจรพืน้ ฐานและการซ่ อมบารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์ เฟส หน่วยความจา หน่วยป้ อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
ส่ วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็ นเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่ อม
หลักการตรวจเช็ค และการซ่อมเบื้องต้น ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิการซ่อมจริ ง

5654501

การจาลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Introduction to Simulation in Industrial
เน้นทฤษฎี และปฏิ บ ตั ิ ใ นเรื่ อ งความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การจาลองปั ญ หา
การศึกษาตัวอย่างโปรแกรมการจาลองปั ญหาเทคนิคการวิเคราะห์พ้ืนฐาน การเลือก
ภาษา การทดลองปฏิ บ ัติ การจ าลองปั ญ หาเทคนิ ค การจ าลองข้อ มู ล น าเข้า
กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจาลอง และฝึ กเขียนโปรแกรม
หรื อใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการจาลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม

5654701

การออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
3(2-2)
Digital Computer Hardware Design
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ สมัย
ใหม่ท้ งั แบบธรรมดา และแบบขั้นสู งเพื่อใช้เป็ นหน่วยควบคุมไมโครโปรแกรม
เช่น การดีไซน์ลกั ษณะของเอแอล แครี่ ลุคอะเฮด มัลติพลิเคชัน และดิวชิ นั
อัลกอริ ทึมส์ การออกแบบระบบหน่วยความจา แบบจานแม่เหล็กขนาดใหญ่มาก
ระบบเทปสาหรับแบคอัพ และระบบหน่วยความจาแบบใช้จานเลเซอร์ และได้มี
การฝึ กใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการออกแบบ ตลอดจนสร้างทักษะประกอบ
ความเข้าใจในการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์เชิงฮาร์ ดแวร์
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น(ท-ป)

5654901

การวิจัยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Computer Technology Development
ให้เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิจยั การกาหนดหัวข้อ
วิจ ัย วัต ถุป ระสงค์ แ ละขอบเขตของการวิ จัย การวางแผนการวิ จัย การเขี ย น
โครงการวิจยั การสร้างแบบวิจยั การสร้างและใช้เครื่ องมือในการวิ จยั ขั้นตอนใน
การวิจยั การเริ่ มทาการวิจยั การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปล
ความหมายข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั การเขี ยนรายงานการวิจยั การเสนอ
ผลงานวิจยั และให้ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม โดย
สอดคล้องกับ กลุ่ ม และวิช าที่ เลื อกเรี ย น โดยค านึ ง ถึ ง เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศเพื่อ การพึ่งพาตนเองของชุมชน และ
สังคมอย่างมัน่ คง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควิชา
หรื อโปรแกรมวิชา

5654902

การศึกษาเอกเทศด้ านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
3(2-2)
Independent Study in Industrial Computer Programming
ศึ ก ษาปั ญหาทัว่ ไปและปั ญหาเฉพาะเรื่ องเพื่ อหาวิธี แก้ปั ญหา การเขี ย น
ผังงาน เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง หรื อหลายภาษา เพื่อใช้งานหรื อแก้ปัญหานั้น ตลอดจนการทา
โครงการพิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีใช้ในอุตสาหกรรมเป็ นหลัก

