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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ในหมวดวชิา 
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

(550) 
 
  หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดข้องหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ได้
จดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.  ทัว่ไป       (550-1--) 
  2.  การฝึกสอน ฝึกอาชีพ การอบรม และการบริหาร   (550-2--) 
  3.                                                                                      (550-3--) 
  4.                                                                                      (550-4--) 
  5.           (550-5--) 
  6.           (550-6--) 
  7.         (550-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (550-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  

     การสัมมนา และการวจิยั      (550-9--) 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ (550)  
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

 5502101 
5503101 
5503102 
5503201 
5503202 
5503801 
5504201 
5504202 
5504203 
5504802 
5504901 
5504902 

 อาชีวส่ิงแวดลอ้มและเทคนิคการจดัการความปลอดภยั 
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 
งานช่างส าหรับครูประถมศึกษา 
หลกัการบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2 
การจดักิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ 
แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา 
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2 
สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 
สัมมนางานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

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) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ (550) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5502101 อาชีวส่ิงแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย        3(3-0) 
  Occupational Environment and Techniques of Safety Management 

ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั  โรค   สาเหตุของโรค    และหลกัการทัว่ไป
ในการควบคุมป้องกนัโรคอนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ         อุบติัเหตุและ
หลกัการป้องกนัเทคนิคการจดัการความปลอดภยั  การฝึกอบรมคนงานใหม่  การใช้
เคร่ืองป้องกนัอนัตรายการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ       การจดัอนามยัส่ิงแวดลอ้มใน
โรงงาน        การสุขาภิบาลสุขภาพอนามยัและการปฐมพยาบาล  หลกัทัว่ไปเก่ียวกบั
กฎหมายอาชีวอนามยั   กฎหมายแรงงาน  เงินทดแทน  เงินสวสัดิการ 

 
5503101 คอมพวิเตอร์ในงานอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Computer 

ศึกษาการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานอุตสาหกรรม  ระบบการประมวล
ขอ้มูลการน าโปรแกรมมาใชก้บัการจดัการอุตสาหกรรม  การออกแบบต่าง ๆ    
ตลอดจนการน าขอ้มูลจากระบบ   Internet  มาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถ
พฒันางานดา้นอุตสาหกรรมในแผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม      2(2-0) 
  English for Industrial Work 

ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นอุตสาหกรรม  โดยมุ่ง
พฒันาและฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่าน   การเขียน      การฟัง และการพดูในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม     เช่น   การอ่านบทความ   ดา้นเทคนิค    บนัทึก
ขอ้ความ    คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  ผลิตภณัฑ ์      ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม       เขียนรายงานสั้น ๆ   บรรยาย และน าเสนอ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5503201 งานช่างส าหรับครูประถมศึกษา       2(1-2) 
  Carpentry for Elementary School Teachers 

ความส าคญัและความจ าเป็นของงานช่าง  หลกังานช่าง    เคร่ืองมือและ
หลกัการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับช่าง  งานช่างเบ้ืองตน้ในบา้น  ไดแ้ก่  งานอ่าน
และเขียนแบบอยา่งง่าย  งานไม ้ งานโลหะ  งานปูนและงานไฟฟ้าในบา้น 

 
5503202 หลกัการบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา      2(2-0) 
  Principles of Technology Education Administration 

ศึกษาความหมาย  เทคนิคการบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา  จุดมุ่งหมาย       
และวธีิการจดัการ    กระบวนการบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา          การจดัการ
ระบบภายในหน่วยงาน    การพฒันาองคก์าร     การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน
ทางการศึกษา     การแกปั้ญหาในงานเทคโนโลยกีารศึกษา 

 
5503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 2    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Industrial Technology 2 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพใน
ดา้นการรับรู้ลกัษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ      การพฒันาตวัผูเ้รียนให้
มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ         โดย
การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

 
5504201 การจัดกจิกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์      2(1-2) 
  Multiple Learning Activities for Industrial Arts 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมศิลป์         หลกัการและวธีิการจดั
กิจกรรม การเรียนการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ในชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา        
การจดัและพฒันาการเรียนรู้ในดา้นวธีิการผลิตงานและใชว้สัดุ             เคร่ืองมือ
อุปกรณ์โดยการท าโครงการ  (Project)  การประยุกตก์ระบวนการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนท่ีจดัให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและระดบั
การศึกษา 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5504202 แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา    2(1-2) 
  Instructional Plan and Industrial Education Evaluation 

ความหมายและองคป์ระกอบของหลกัสูตร       รูปแบบของหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษาในระดบัต่าง ๆ  การวเิคราะห์หลกัสูตรและการ
วเิคราะห์งาน  การท าใบช่วยสอน (Instruction sheet)       และการประเมินผลการ
สอนงานช่างอุตสาหกรรมศึกษา 

 
5504203 ระบบการผลติอุตสาหกรรม       2(2-0) 
  Industrial Production System 

ความหมาย  ประเภท     และววิฒันาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปัจจยัในการผลิต  
การวางแผน  การควบคุมการผลิต  ผลผลิต  ตลาดและการจดัจ าหน่าย 

 
5504802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 2   3(250) 
  Field Experience in Industrial Technology 2 

ใหน้กัศึกษาไดอ้อกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
สัมพนัธ์กบัแขนงวชิาท่ีศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์      โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
กรรมการของคณะวชิา 

 
5504901 สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา     2(1-2) 
  Seminar in Industrial Education Instruction 

ศึกษาและวเิคราะห์ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน     สัมมนาปัญหา และ
อุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอุตสาหกรรมศิลป์หรือช่างในบา้น     
(ช่างพื้นฐาน)  ช่างอุตสาหกรรมและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม    โดยใชห้ลกัการ  
ทฤษฎี  เทคนิควธีิ และความคิดรวบยอด       น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทาง
พฒันาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา    หลกัการ      
และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรดงักล่าวแต่ละระดบัการศึกษา 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5504902 สัมมนางานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Technology Seminar 

ศึกษาหลกัการจดัการสัมมนาในแบบต่าง ๆ         จดัการสัมมนาในและ/หรือ
นอกหอ้งเรียนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม     ระหวา่งนกัศึกษา   
อาจารยว์ทิยากร    ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั              เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา   และ
วธีิด าเนินงานอุตสาหกรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
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หมู่วชิาอุตสาหการ 
 (551) 

 
 

 หมู่วชิาอุตสาหการ  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวิชา
ออกเป็นดงัน้ี 
 1.  วสัดุช่าง ก าลงัวสัดุ        (551-1--) 
 2.  พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝึกฝีมือ การถ่ายภาพ   (551-2--) 
 3.  การจดัและการบริหารโรงฝึกงาน     (551-3--) 
 4.   คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ ไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ (551-4--) 
 5.   การบริหาร การฝึกอบรม และการจดัการงานอุตสาหกรรม  (551-5--) 
 6.            (551-6--) 
 7.            (551-7--) 
 8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       (551-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (551-9--) 
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หมู่วชิาอุตสาหการ (551) 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5511101 - วสัดุช่างโลหะ                         2(2-0) 
5511201 - การเขียนแบบเทคนิค                 2(1-2) 
5511202 - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 3(2-2) 
5511203 - งานไฟฟ้า-วทิยทุัว่ไป   2(1-2) 
5511204 - เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1    2(1-2) 
5511205 - งานฝึกฝีมือ 1      3(2-2) 
5511206 - เขียนแบบเคร่ืองกล                2(1-2) 
5511207 - หลกัการเขียนแบบและออกแบบ    2(1-2) 
5511208 - งานฝึกฝีมือ 2                   2(1-2) 
5511209 - เขียนแบบเคร่ืองกล 1                  2(1-2) 
5511210 - พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ            2(1-2) 
5511211 - เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 2(1-2) 
5511212 - เรขศิลป์เบ้ืองตน้                 2(1-2) 
5511213 - ทฤษฎีการออกแบบ            2(1-2) 
5511214 - การถ่ายภาพเบ้ืองตน้    3(2-2) 
5511215 - การถ่ายภาพทางการพิมพ ์    3(2-2) 
5511216 - ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1     3(2-2) 
5511217 - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2(1-2) 
5511301 - ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม      2(2-0) 
5511302 - ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0) 
5512201 - งานเขียนแบบเคร่ืองกล 2(1-2) 
5512202 - การอ่านแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล      2(1-2) 
5512203 - เขียนแบบเคร่ืองกลและแนวทางในการออกแบบ 3(2-2) 
5512204 - เขียนแบบงานกล                     3(2-2) 
5512205 - เขียนแบบเคร่ืองกล 2 2(1-2) 
5512206 - งานทาสี 2(1-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5512207 - อุตสาหกรรมศึกษา 2(2-0) 
5512209 - ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2) 
5512301 - การจดัและบริหารโรงฝึกงาน             2(2-0) 
5512302 - การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม        3(3-0) 
5512303 - หลกัการจดัและบริหารโรงงาน   2(1-2) 
5512401 - เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(2-2) 
5512402 - เทอร์โมไดนามิกส์ 2    3(2-2) 
5512403 - พลงังานทดแทน     3(3-0) 
5512404 - นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์          3(2-2) 
5513101 - วสัดุศาสตร์                  3(3-0) 
5513102 - ความแขง็แรงของวตัถุ                             3(3-0) 
5513103 - การปรับปรุงคุณสมบติัวสัดุงานกล         3(3-0) 
5513104 - ความแขง็แรงของวสัดุและพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล 2(1-2) 
5513105 - วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม           2(2-0) 
5513201 - หลกัการออกแบบ                 2(1-2) 
5513202 - เขียนแบบวศิวกรรม           2(1-2) 
5513203 - ปฏิบติัการเทคโนโลยพีื้นฐาน 2(1-2) 
5513301 - วศิวกรรมความปลอดภยั      3(3-0) 
5513302 - กฎหมายแรงงานและพระราชบญัญติัวชิาชีพสถาปัตยกรรม 

และวศิวกรรม 
 

2(2-0) 
5513303 - การจดัและบริหารงานอุตสาหกรรม     2(2-0) 
5513304 - จิตวทิยาอุตสาหกรรม               2(2-0) 
5513305 - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 1   2(2-0) 
5513306 - กฎหมายอุตสาหกรรม    2(2-0) 
5513401 - คณิตศาสตร์ชั้นสูง                    3(3-0) 
5513402 - กลศาสตร์ของไหล  1                 2(2-0) 
5513403 - กลศาสตร์ของไหล 2                  3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5513404 - กลศาสตร์วศิวกรรม 1 2(2-0) 
5513405 - ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 3(3-0) 
5513406 - ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เบ้ืองตน้ 2(2-0) 
5513407 - เทอร์โมไดนามิกส์ 3 2(2-0) 
5513408 - เทอร์โมไดนามิกส์ 4                 3(3-0) 
5513409 - กลศาสตร์วศิวกรรม 2              2(2-0) 
5513501 - กลยทุธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513502 - การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513504 - การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513506 - เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 2(2-0) 
5513523 - ระบบสารสนเทศในการบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514101 - วสัดุวศิวกรรม                3(3-0) 
5514102 - วสัดุศาสตร์เซรามิกส์                              2(2-0) 
5514103 - วสัดุศาสตร์และเทคโนโลย ี            2(1-2) 
5514201 - เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม                      2(1-2) 
5514202 - การวดัทางกายภาพ              2(1-2) 
5514301 - การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้       3(3-0) 
5514302 - การบริหารงานวสัดุ           3(3-0) 
5514303 - การศึกษาการท างาน      3(3-0) 
5514304 - การเขียนรายงานดา้นเทคนิค 2(2-0) 
5514305 - การบริหารงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 
5514306 - จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์รเบ้ืองตน้   3(3-0) 
5514307 - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2        3(3-0) 
5514308 - เศรษฐศาสตร์หตัถกรรม       2(2-0) 
5514309 - การควบคุมคุณภาพ 2(2-0) 
5514310 - การควบคุมคุณภาพการผลิต        3(3-0) 
5514311 - การวางแผนและการควบคุมการผลิต       3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5514312 - การจดัการอุตสาหกรรม                3(3-0) 
5514313 - กระบวนการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514401 - เคมีอุตสาหกรรม          2(2-0) 
5514501 - มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514502 - การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514503 - การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514504 - การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม     3(3-0) 
5514505 - มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 3(3-0) 
5514506 - การบริหารความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514507 - การพฒันาประสิทธิภาพการท างานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5594508 - การจดัและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(3-0) 
5514509 - การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514510 - การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514511 - สถิติเพื่อการจดัการอุตสาหกรรม   3(3-0) 
5514512 - เทคโนโลยกีารผลิตในงานอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
5514513 - เทคโนโลยกีารปฏิบติังานในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514903 - การวจิยัเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาอุตสาหการ (551) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5511101 วสัดุช่างโลหะ                          

Material Technology                        
2(2-0) 

 โลหะวทิยาเก่ียวกบักระบวนการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ  เช่น เหล็กกลา้ 
เหล็กกลา้ผสม เหล็กหล่อ และโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก 
ทองแดง และโลหะผสมของโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กแต่ละชนิด การแปรรูปโลหะ คุณสมบติั
การน ามาใชใ้นงานเช่ือม งานโลหะ และงานเคลือบผวิ 

  
5511201 การเขียนแบบเทคนิค                 

Technical Drawing                          
2(1-2) 

              ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม รวมทั้งเก่ียวกบั
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ 
             ปฏิบติัการขา้งตน้ในการเขียนแบบจนถึงเขียนแบบช้ินส่วนต่าง ๆ และการเขียน
แบบเพื่อการผลิต 

  
5511202 ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น       

Basic Electricity Electronics              
3(2-2) 

               ความหมายของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธรรมชาติของไฟฟ้า แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า วงจร     ไฟฟ้าอยา่งง่าย เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือวดั 
การต่อสายการเช่ือมอุปกรณ์   ต่าง ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์การอ่าน การเขียนวงจร 
การพร้ิน ฝึกหดัประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5511203 งานไฟฟ้า-วทิยุทัว่ไป                
Introduction to Electricity and Electronic 

2(1-2) 

 ความสัมพนัธ์ของวทิยาการท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจุบนัต่อ
ชีวติประจ าวนั การค านวณกระแสแรงคล่ืนและความตา้นทาน ก าลงัและก าลงัหน่วยท่ี
ใชใ้นบา้นเรือน การใชเ้คร่ืองวดั การใชแ้ละการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน 
เช่น เตารีดไฟฟ้า พดัลมมอเตอร์อยา่งง่ายและเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ การต่อวงจรหลอดธรรมดา 
และหลอดแสงนวล การต่อสายและเดินสายในบา้นเขา้อุปกรณ์ต่าง ๆ การท าหมอ้แปลง
อยา่งง่าย ๆ  

ชนิดของแบตเตอร่ี การบรรจุ การเก็บและรักษาแบตเตอร่ีทั้งเซลเปียกและเซล
แหง้ ส่วนประกอบท่ีใชใ้นเคร่ืองรับวทิย ุ ววิฒันาการของเคร่ืองรับแบบ Super 
heterodyne  การใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบและฝึกหดัท าวทิยอุยา่งง่าย ตลอดจนการ
บ ารุงรักษาและการตรวจเช็ค อยา่งง่าย เคร่ืองรับโทรทศัน์อยา่งง่าย การบ ารุงรักษา การ
ใชแ้ละการตรวจสอบแกไ้ขเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  

  
5511204 การเขียนแบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 1 

Electrical and  Electronics Drafting 1               
2(1-2) 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชง้านทางไฟฟ้า ระบบเอสไอ แบบงานเดิมสายไฟประกอบแสง
สวา่ง ระบบไฟฟ้าก าลงั งานเคร่ืองกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic 
Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลกัษณ์ของวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ
สากล บล๊อกไดอะแกรม ซิงเกิลไลน์ ไออะแกรม วงจรแบบต่าง ๆ การแสดงส่วนต่าง ๆ 
เฉพาะวงจร การบอกค่า การใหข้นาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟิคทรอเรียล
ไดอะแกรม การเขียนแบบทางงานจริง สเกตซ์แบบจากวงจรภายในเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบพร้ินและงานเขียนแบบวงจรอินทิเกรด แบบเพื่อท าฟิลม์
ส าหรับซิลคส์กรีน แบบเดินสายมากเส้น การยอ่และการขยายแบบ 

 
  

 
  



 14 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5511205 งานฝึกฝีมือ 1               
Metal Benchwork 1                          

3(2-2) 

 งานวดัละเอียด เช่น ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย ฯลฯ งานตดั เช่น สกดัและ
เล่ือย ฯลฯ งานควา้น งานเจาะ การท าเกลียวใน การท าเกลียวนอก งานรีมเมอร์ งาน
ตะไบปรับผวิ งาน    ย  ้าหมุด และการประกอบช้ินงาน  

  
5511206 เขียนแบบเคร่ืองกล                

Metal Drawing                              
2(1-2) 

 การเขียนภาพร่างทั้งสองมิติและสามมิติ  การเขียนแบบฝา (Section) การเขียน
แบบเคร่ืองยดึ (Fasteners) เช่น Nuts Screws Studs Rivets Keys Pins และ Springs และ
การเขียนแบบเพื่อใชง้านจริง (Working Drawing) เก่ียวกบัช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองกล 

  
5511207 หลกัการเขียนแบบและออกแบบ       

Principles of Drawing and Design            
2(1-2) 

 ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการเขียนแบบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
และการเก็บรักษา ชนิดและลกัษณะของเส้น สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในงานเขียนแบบทัว่ไป 
มาตราส่วน    ต่าง ๆ ตวัอกัษรและตวัเลขท่ีใชใ้นงานเขียนแบบ การเขียนรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนภาพ Orthographic Projection, Oblique, Isometric และ Perspective 
การเขียน  Chart และ Diagram 

องคป์ระกอบของงานเขียนแบบ หลกัการออกแบบ แนวความคิดในงาน
ออกแบบ ภายใน การโฆษณา ในการน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั รวบรวม
ลกัษณะของงานออกแบบต่าง ๆ และฝึกหดัอ่านแบบ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 
  

5511208 งานฝึกฝีมือ 2                    
Metal Benchwork 2                          

 2(1-2) 

 หลกัการใชเ้คร่ืองมือวดั เช่น ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ เคร่ืองมือ
ตดัเช่น สกดั เล่ือย ฯลฯ เคร่ืองมือเจาะและท าเกลียว ปฏิบติังานเก่ียวกบังานตะไบปรับ
ผวิ งานขีด งานสกดั งานเล่ือย งานเจาะรู งานรีมเมอร์ งานควา้นรู (Countersink and 
Counterbore) งานท าเกลียวนอกดว้ยได (Die) งานท าเกลียวในดว้ยตา้ป (Tap) งานย  ้า
หมุด งานข้ึนรูปโลหะแผน่ งานชุบ งานเขา้ตะเขบ็ งานเคาะและงานประกอบช้ินงาน 

  
5511209 เขียนแบบเคร่ืองกล 1              

Metal Drawing 1                            
       2(1-2) 

 วธีิการเขียนแบบเคร่ืองกล ฝึกหดัเขียนแบบรูปภาพ (Pictorial Drawing) แบบ
ลายเส้น (Autographic Drawing ) ภาพช่วย (Auxiliary Drawing) แบบคร่ึงตดั (Half 
Section) แบบ     ตดัเตม็ (Full Section) ทั้งแบบลายเส้นและแบบรูปภาพแบบสั่งงาน 
(Working Drawing) แบบประกอบ (Assembly Drawing) และแบบแยกช้ิน (Detail 
Drawing) เคร่ืองกล                           

5511210 พืน้ฐานการออกแบบ-เขียนแบบ                     
Basic Design and Drawing                  

       2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ ดา้นสถาปัตยกรรม 
วศิวกรรม งานศิลปะและงานหตัถศึกษา ใหรู้้จกัหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ ใหมี้คุณค่า
ทางประโยชน์ใชส้อยสุนทรียภาพและสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั และศึกษาการใช้
เคร่ืองมือเขียนแบบ หลกัการวธีิการเขียนแบบเบ้ืองตน้ ฝึกเขียนแบบในงานท่ีไดศึ้กษา
ในงานออกแบบควบคู่กนัไป 

5511211 เขียนแบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 2 
Electrical and Electronics Drafting 2      

       2(1-2) 

 ฝึกเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าภายในภายนอก 
อาคารและโรงงาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรการบงัคบัเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝึกหดัเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป) 
  

5511212 เรขศิลป์เบือ้งต้น                  
Basic Graphics Art                          

       2(1-2) 

 ศึกษาและฝึกหดัปฏิบติัการเขียนแบบโดยการสร้างในลกัษณะ 2 มิติ และการ
ต่อเน่ืองของการเขียนแบบโดยเร่ิมตน้จากรูปผงัและรูปดา้นต่าง ๆ การเขียนภาพ 3 มิติ 
และทฤษฎีการตกกระทบของแสงและเงา  

  
5511213 ทฤษฎกีารออกแบบ              

Theory of Design                          
       2(1-2) 

 ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองคป์ระกอบพื้นฐาน 
เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา รวมทั้งฝึกหดัปฏิบติังานออกแบบตามทฤษฎีใน
ลกัษณะ 2 และ 3 มิติ และใหมี้ความสุนทรียทางทศันศิลป์  

5511214 การถ่ายภาพเบือ้งต้น               
Photography                                

    3(2-2) 

 ประวติัการถ่ายภาพโดยสังเขป ธรรมชาติของแสง กลอ้งและส่วนประกอบ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการถ่ายภาพ การเลือกการใชแ้ละการระวงัรักษาฟิลม์ขาว-ด า ชนิด
ต่าง ๆ และการเลือกใช ้ การจดัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพ การเลือกมุมกลอ้ง การจดั
แสง การวดัแสง เพื่อการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ หอ้งมืด วสัดุและอุปกรณ์ น ้ายาสร้าง
ภาพ  หยดุภาพและคงสภาพ วธีิการสร้างแบบต่าง ๆ การอดัและการขยายภาพขาวด า 
การเก็บรักษาและการอนุรักษ ์

  
5511215 การถ่ายภาพทางการพมิพ์               

Photography in Printing                    
       3(2-2) 

 ศึกษากลอ้งถ่ายฟิลม์ แบบตั้งและนอน เลนซ์ และส่วนประกอบของกลอ้ง การ
ใชก้ลอ้งแบบอตัโนมติัและคอมพิวเตอร์   การลา้งฟิลม์ เนกาตีฟ โพสิตีฟ ลายเส้นและ
สกรีน  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 
  

5511216 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์ 1               
Electricity and Electronics 1              

       3(2-2) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ การน าไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้าน  

  
5511217 คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบและเขียนแบบ  

Computer Graphics                          
       2(1-2) 

 ศึกษาการสร้างภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 มิติและ 3 มิติ โดยเนน้การออกแบบ 
เขียนแบบ     เชิงอุตสาหกรรม เช่น การเขียนแบบแปลน รูปดา้น รูปตดั แบบขยาย การ
เขียนภาพไอโซเมตริก ออบบลิด การเขียนทศันียภาพ (Perspective) ฯลฯ ฝึกปฏิบติัการ
ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ  

  
5511301 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม         

Industrial Safety                          
       2(2-0) 

 ความหมาย ความส าคญั ขอบข่ายของสวสัดิศึกษา สาเหตุและการควบคุม
อุบติัภยั ระบบการป้องกนัอุบติัภยัในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาในดา้นส่วนบุคคล 
ดา้นเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ กฎระเบียบและขอ้บงัคบั การใชโ้รงงานเพื่อ
ความปลอดภยั 

5511302 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม      
Work Shop Safety                           

    2(2-0) 

 สาเหตุของอนัตรายในโรงฝึกงาน เช่น การเคล่ือนท่ี เคร่ืองจกัร แสงสวา่ง การ
ถ่ายเทความร้อน น ้ามนัเช้ือเพลิง เปลวไฟ ไฟฟ้า การแต่งกาย การเผลอเรอ ฯลฯ การ
จดัระบบความปลอดภยั เช่น อิทธิพลแห่งสีในวงการอุตสาหกรรม การเคล่ือนท่ี ท่ีเก็บ
เช้ือเพลิง ท่ีพกัผอ่น ท่ีเก็บตูย้าและสัญญาณอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เช่น ช่วย
คนท่ีถูกไฟฟ้าซ็อต ฯลฯ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
  

5512201 งานเขียนแบบเคร่ืองกล                
Engineering Drawing                        

 2(1-2) 

 ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานเขียนแบบ การเขียนแบบตวัเลข ตวัอกัษร 
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต หลกัการฉายภาพและรูปดา้นต่างๆ  การสเก็ตซ์ แบบลายเส้น
รูปภาพ การเขียนแบบลายเส้น ภาพฉาย ภาพตดั ภาพช่วย แบบประกอบและแบบแยก
ช้ินส่วน การเขียนแบบสั่งงานง่าย 

  
5512202 การอ่านแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล    

Mechanical Drawing                        
2(1-2) 

 การเขียนแบบเคร่ืองกล ทั้งการเขียนแบบร่าง  (Free hand Sketch) และการใช้
เคร่ืองมือ (Instrumental Drafting) การเขียนแบบเคร่ืองยดืประเภทต่าง ๆ (Fasteners) เช่น 
(Screws, Bolt & Nuts, Studs, Rivets, Pins, Keys and Springs)  

การเขียนแบบขั้นใชง้านจริงในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรกล 
(Working Drawing) ซ่ึงมีทั้งแบบแยกช้ินส่วน Detail Drawing  และแบบแสดงการ
ประกอบ Assembly Drawing  

  
5512203 เขียนแบบเคร่ืองกลและแนวทางในการออกแบบ 

Mechanical Drawing and Trend of Design     
 3(2-2) 

 การเขียนเคร่ืองยดึประเภทต่าง ๆ เช่น เคร่ืองยดึท่ีใชเ้กลียว ซ่ึงมี Bolts, Nuts, 
Screws, Studs etc. เคร่ืองยดึท่ีไม่ใชเ้กลียว ซ่ึงมีล่ิม (Keys) สลกั (Pins) สปริง (Springs) 
การเขียนแบบส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร เช่น เฟือง (Gears) ลูกเบ้ียว (Cams)     การ
ก าหนดขั้นส าเร็จของผวิงานด า Fits, Limit and Tolerance การเขียนแบบประกอบ 
(Assembly Drawing) และการเขียนแบบแยกช้ินส่วน (Detail Drawing) การก าหนด
รายการวสัดุ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 
  

5512204 เขียนแบบงานกล                     
Mechanical Drawing                          

3(2-2) 

 ทบทวนมาตราส่วน การใชเ้คร่ืองมือเขียนแบบ ชนิดและความหนาของเส้น
ตวัอกัษร ตวัเลข การบอกขนาด และเรขาคณิตประยกุต ์ หลกัเกณฑก์ารเขียนและอ่าน
ภาพฉาย หลกัและวธีิการเขียนภาพสเกตซ์ การเขียนภาพตดัชนิดต่าง ๆ การเขียนแบบ
ช้ินงานต่าง ๆ เช่น เกลียว แหวน ล่ิม สปริง เพลา แบร่ิง เฟือง แบบหนา้แปลน และแบบ
งานเช่ือม ฯลฯ 

  
5512205 เขียนแบบเคร่ืองกล 2                 

Mechanical Drawing 2                       
2(1-2) 

 การเขียนแบบภาพประกอบของเคร่ืองจกัรกล และแบบแยกช้ินในงาน
ออกแบบแยกช้ินส่วน   งานเช่ือม   งานเคร่ืองมือกล  อุปกรณ์จบัยดึงาน (จ๊ิกและฟิก
เจอร์) คุณสมบติัของวสัดุ มาตรฐานการสวม การสเกตซ์ภาพ และเขียนแบบจากช้ินงาน
จริง ๆ  

  
5512206 งานทาสี                           

Painting                                    
2(1-2) 

 เคร่ืองมือเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานทา งานทาสีประเภทต่าง ๆ เช่น งานทาสี
ไม ้ ทาสีโลหะ ทาสีปูนคอนกรีต ทาสีวสัดุอ่ืนๆ  ของเชลแล็ก และแลกเกอร์ ทาสีน ้า 
พลาสติก และทาสีน ้ามนั การเตรียมวสัดุท่ีจะน ามาด าเนินงานทาสี การเลือกสีส าหรับ
งานทาสี ขั้นตอนและหลกัการทาสีตามประเภทงานทาสี และฝึกปฏิบติังานทาสี
ประเภทต่าง ๆ     

5512207 อุตสาหกรรมศึกษา                    
Industrial Education                   

2(2-0) 

  ความหมาย หลกัการ และขอบข่ายของอุตสาหกรรมศึกษา ประวติัและ
ววิฒันาการของอุตสาหกรรมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ     องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาอุตสาหกรรมศึกษา
ในแต่ละระดบัการศึกษา     
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 

  
5512209 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์ 2                 

Electricity and Electronics 2             
3(2-2) 

 ศึกษาอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร หลกัการเลือกอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 
การออกแบบใชแ้ละติดตั้งวงจรเคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียงชนิดต่าง ๆ หลกัการท างานของ
เคร่ืองฉายและเคร่ืองเสียง 

ฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
  

5512301 การจัดและบริหารโรงฝึกงาน            
Schoolshop Organization and Management   

2(2-0) 

 วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของการจดัและบริหารโรงฝึกงาน หลกัการทัว่ไป
ในการจดัและบริหารโรงฝึกงาน ประเภทของโรงเรียนและโรงฝึกงาน เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ การจดัระบบการใชแ้ละการควบคุมเคร่ืองมือ การบ ารุงรักษาโรงงาน ความ
ปลอดภยัในโรงงาน การท าบญัชีพสัดุ 

 
  

5512302 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม         
Industrial Plant Design                  

3(3-0) 

 ศึกษาถึงชนิดของอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการล าเลียงวสัดุภายในโรงงาน การ
จดัระบบต่างๆ  ของโรงงาน เช่น แสง สี เสียง การจดัวางอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เส้นทาง
การเคล่ือนยา้ยวสัดุในโรงงาน ตลอดจนถึงการออกแบบโรงงาน   

  
5512303 หลกัการจัดและบริหารโรงงาน        

Industrial Management                     
2(1-2) 

 วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของโรงงาน หลกัการทัว่ไปในการจดัและการ
บริหารโรงงาน ประเภทและลกัษณะของโรงงานต่าง ๆ การวางแผนโรงงาน เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การจดัระบบการใช ้ และการควบคุมเคร่ืองมือ การบ ารุงรักษาโรงงาน          
การท าบญัชีวสัดุ ครุภณัฑ ์การจดัซ้ือและการเลือกซ้ือ  ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 

  
5512401 เทอร์โมไดนามิกส์ 1                  

Thermodynamics 1                         
3(2-2) 

 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน กฎขอ้หน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ สมบติั
ทางความร้อนของของแขง็ ของเหลว ก๊าซ กฎขอ้สองของเทอร์โมไดนามิกส์ สมบติั
ของกระบวนการไหลสม ่าเสมอและกระบวนการไม่ไหล    

  
5512402 เทอร์โมไดนามิกส์ 2                  

Thermodynamics 2                         
3(2-2) 

 สมบติัต่าง ๆ ของไอ   ตารางไอน ้าและสารท าความเยน็   มอเลียชาร์ท  วฏัจกัรทวน    
วฏัจกัร   ต่าง ๆ ของไอน ้า    

  
5512403 พลงังานทดแทน           

Renewable Energy Resources    
3(3-0) 

 แหล่งก าเนิดของพลงังาน การเปล่ียนรูปของพลงังาน ปัญหาเก่ียวกบัพลงังาน 
การน าพลงังานจากแหล่งต่าง ๆ มาใชง้าน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม 
พลงังานน ้าไหล  พลงังานน ้ าตก พลงังานคล่ืนทะเล พลงังานก๊าซธรรมชาติ พลงังาน
ชีวภาพ โดยใหมี้การศึกษาคน้ควา้อิทธิพลของพลงังานต่อส่ิงมีชีวติ  และสภาพแวดลอ้ม 

  
5512404 นิวแมติกส์และไฮดรอลกิส์    

Pneumatics and Hydraulics     
3(2-2) 

 หลกัการเบ้ืองตน้ของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ส่วนประกอบ
และสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบ การออกแบบวงจรอยา่งง่ายทั้งแบบผสมและ
แบบล าดบังานต่อเน่ือง การหาแรงดนัและปริมาณการไหลของของไหล การป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน  

ปฏิบติัการบงัคบัและควบคุม ความเร็วและทิศทางการท างานร่วมกบัรีเลย์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5513101 วสัดุศาสตร์              

Material Science          
3(3-0) 

 ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบติัและการน าไปใชง้านของวสัดุประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี 
ดีบุก ฯลฯ วสัดุประเภทโลหะไดแ้ก่ วสัดุเซรามิกส์ ยาง แกว้ ไมแ้ละวสัดุอุตสาหกรรม  
อ่ืน ๆ  

  
5513102 ความแขง็แรงของวสัดุ      

Strength of Materials          
3(3-0) 

 ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเก่ียวกบัวสัดุ ประเภทของโลหะและอโลหะ 
ความแขง็แรงของวสัดุเก่ียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองกล ความเคน้ 
(Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลสัยดืหยุน่ (Modulus of Elasticity) และส่วน
ปลอดภยั (Safety Factor) ในการออกแบบเคร่ืองกล 

  
5513103 การปรับปรุงคุณสมบัติวสัดุงานกล 

Mechanical Meterial Treatment  
3(3-0) 

 โครงสร้างของโลหะ การชุบผวิดว้ยความร้อน การชุบแขง็และการชุบคืน ฯลฯ 
ความเคน้ แรงอดั แรงดึง แรงเฉ่ือย ความเครียดของงาน ส่วนปลอดภยั โมดูลสัยดืหยุน่ 
ความเคน้ในหมุดย  ้าและรอยเช่ือม แรงบิด (Torsion) ความเคน้ในคานบีม ความแขง็แรง
ของวสัดุ การรับแรงของโครงสร้างลกัษณะต่าง ๆ          
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

  
5513104 ความแข็งแรงของวสัดุและพืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองกล 

Strength of Materials and Fundamental of Machine Design 
2(1-2) 

 ชนิดและประเภทของวสัดุ ซ่ึงใชท้  าเป็นโครงสร้างและส่วนประกอบของ
เคร่ืองกล โครงสร้างของอนูและปรมาณู คุณสมบติัเฉพาะตวั ความเคน้ ความเครียด   
โมดูลสัยดืหยุน่ ความทนทานของวสัดุ และส่วนความปลอดภยัในการออกแบบ
เคร่ืองจกัรกล  

การออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรกลท่ีใชง้านเฉพาะอยา่ง หรือคน้ควา้วจิยัเพื่อ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัรกลท่ีมีอยูใ่หมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  
5513105 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม   

Industrial Materials        
2(2-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติั ชนิด ประเภทการใชง้านของวสัดุท่ีเป็นอโลหะและ
โลหะเช่น ไม ้ ไมอ้ดั ปูนซีเมนต ์ ดิน หิน ทราย ยาง พลาสติก หนงั เหล็ก สังกะสี 
อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกัว่ ดีบุกและมาตรฐานของวสัดุ   

  
5513201 หลกัการออกแบบ  

Principle of Design          
2(1-2) 

 ศึกษาเก่ียวกบัศิลปะแขนงต่าง ๆ ผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์
สาขาต่าง ๆ ของแต่ละยคุ แต่ละสมยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ  

ศึกษาเก่ียวกบัส่วนประกอบ องคป์ระกอบ หลกัการจดัองคป์ระกอบ การใชสี้ 
แสงและเงา และท าการปฏิบติัการเขียนภาพลายเส้น  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

  
5513202 เขียนแบบวศิวกรรม        

Engineering Drawing           
2(1-2) 

 หลกัการเขียนแบบทางวศิวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ไดแ้ก่ การเขียนภาพ
ฉาย รูปดา้น ทั้งระบบอเมริกนัและระบบยโุรป การเขียนแบบรูปภาพ การเขียนภาพช่วย 
การเขียนแบบภาพตดั การเขียนแบบเกลียวและอุปกรณ์ยดึตรึง การก าหนดขนาดของ
งานในลกัษณะต่าง ๆ เช่น งานส่วนประกอบ (limit and Fit) และความหยาบผวิ 
(Surface Texture)   เป็นตน้  การเขียนแบบสั่งงานอยา่งง่ายท่ีมีช้ินส่วนประกอบไม่เกิน 
5 ช้ิน  

  
5513203 ปฏิบัติการเทคโนโลยพีืน้ฐาน  

Fundamental Technology Practice 
2(1-2) 

 ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคโนโลยเีคร่ืองมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือเจาะ เคร่ืองมือไสและแต่งผวิ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการ
ประกอบช้ินงาน  

  
5513301 วศิวกรรมความปลอดภัย       

Safety Engineering              
3(3-0) 

 ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐานทางวศิวกรรม เพื่อการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 
การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื่อลด
อุบติัเหตุให้นอ้ยท่ีสุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนใน
งานเช่ือม งานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารท่ีเป็นพิษ การจดัหน่วยงานเพื่อ
บริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อความปลอดภยั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5513302 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญตัิวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 

Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession 
2(2-0) 

 ศึกษากฎหมายแรงงาน มาตรฐานขั้นต ่าในการคุม้ครองแรงงานทัว่ไป 
ค่าตอบแทนในการเลิกจา้ง ค่าจา้งขั้นต ่า เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ การ
เรียกร้อง การเจรจา การนดัหยดุงาน ขอ้พิพาทแรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบญัญติั
ควบคุมวชิาชีพวศิวกรรมสถาปัตยกรรมและอ านาจหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานตาม
พระราชบญัญติั 

  
5513303 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Organization and Management  
2(2-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบักิจการและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม รวมทั้งการพฒันา
อุตสาหกรรม ดา้นการบริหารโรงงาน ดา้นบุคคล ดา้นเงินทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล 
ระบบความปลอดภยัในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และศึกษากฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรงงาน 

  
5513304 จิตวทิยาอุตสาหกรรม            

Industrial Psychology                  
2(2-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัน าหลกัการทางจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 
ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการท างานของคนงาน อุบติัเหตุและวธีิป้องกนัแกไ้ข ขวญัใน
การท างาน แรงจูงใจ การประเมินค่าของคนงาน จิตวทิยาในการโฆษณาและการขาย 

  
5513305 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  1      

Industrial Economics  1              
2(2-0) 
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 ศึกษาความหมาย  ประเภทและความส าคญัของอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมและมาตรฐานการลงทุนของเอกชน
ภายในประเทศ     ลกัษณะของโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม   การตดัสินใจเก่ียวกบั
การผลิต การลงทุนและการเลือกท าเลท่ีตั้งของอุตสาหกรรม  แหล่งเงินทุนเพื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5513306 กฎหมายอุตสาหกรรม             

Industrial Law                       
2(2-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัพิธีการศุลกากรในการน าสินคา้เขา้ และการส่งสินคา้ออก 
กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ ฯลฯ เป็นตน้  

  
5513401 คณติศาสตร์ช้ันสูง             

Higher Mathematics                   
3(3-0) 

 ศึกษาและค านวณเก่ียวกบัความจุกระบอกสูบและก าลงัมา้แบบต่าง ๆ การ
ค านวณระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเบรค ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบส่งก าลงั และความเร็ว
ของรถยนต ์    

  
5513402 กลศาสตร์ของไหล 1             

Fluid Mechanics 1                    
2(2-0) 

 ธรรมชาติของของไหล เช่น โครงสร้างของอนูและปรมาณูของของไหลชนิด
ต่าง ๆ ความหนืด     ลกัษณะการไหลแบบต่าง ๆ ความเสียดทานในการไหล               
อตัราการไหล เรโนลนมัเบอร์ ความดนัของไหล ลกัษณะเฉพาะของการเคล่ือนไหวของ
ของไหลในรูปแบบต่าง ๆ ชนิด ประเภทและลกัษณะของการใชง้านของของไหล
ทางดา้นแมคเคนิกส์ในทางการช่างและ     อุตสาหกรรมเคร่ืองกลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังานของของไหล เช่น กงัหนัลม กงัหนัน ้า เคร่ืองอดั เคร่ืองยก เคร่ืองกระแทก 
ระบบควบคุมดว้ยของไหล 
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5513403 กลศาสตร์ของไหล 2             
Fluid Mechanics 2                    

3(2-2) 

 คุณสมบติัของของไหล การวเิคราะห์ลกัษณะการไหล สมการโมเมนตต์มั
ภายใตก้ารควบคุมปริมาตร    ความเคน้     ความเครียด   ตามทฤษฎีของไหลของนิวตนั         
สมการความเคล่ือนไหวและความต่อเน่ือง    การวเิคราะห์   ขนาด   ทิศทาง และ
ลกัษณะการเคล่ือนไหว การไหลในท่อ การอดัตวั เคร่ืองจกัรท่ีขบัเคล่ือนดว้ยของไหล 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5513404 กลศาสตร์วศิวกรรม 1            
Engineering Mechanics                

2(2-0) 

 หลกัการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีของจุด การเคล่ือนท่ีของเส้น ช้ินงาน ความเร็ว 
ความเร่งของช้ินงานกล การวเิคราะห์แรงสแตติกส์ และแรงไดนามิกส์ โมเมนตข์อง
ความเฉ่ือย และแรงการเคล่ือนท่ีในงานเคร่ืองกล การสมดุลของเคร่ืองกล ระบบการ
สั่นสะเทือนเชิงเส้นตรง 

  
5513405 ไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์         

Hydraulics and Pneumatics            
3(3-0) 

 คุณสมบติัพื้นฐานของไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ การน าไปใชป้ระโยชน์ 
วงจรการท างาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของ
อุปกรณ์       ในระบบ 

  
5513406 ไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์เบือ้งต้น 

Principle of Hydraulics and Pneumatics 
2(2-0) 

 ศึกษาหลกัการของไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์และการท างานของไฮดรอลิกส์แบบ
วงจรและการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ หลกัการของนิวแมติกส์ และการท างานนิวแม
ติกส์ วงจรและการควบคุมระบบนิวแมติกส์เบ้ืองตน้        

  
5513407 เทอร์โมไดนามิกส์ 3             

Thermodynamics 3                     
2(2-0) 
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนั ปริมาตรและอุณหภูมิ ปริมาณความร้อน 
พลงังาน  ภายใน พลงังานศกัย ์ พลงังานจลน์ เอนทาวบ้ี์ เอนโทรบ้ี กฎการคงตวัของ
พลงังานความร้อน และการส่งถ่ายวฏัจกัรคาโนไซเก้ิล วฏัจกัรออกโต วฏัจกัรดีเซล และ
การค านวณเก่ียวกบั    ประสิทธิภาพท่ีมีผลโดยตรงต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 

 
 
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5513408 เทอร์โมไดนามิกส์ 4             
Thermodynamics 4                     

3(3-0) 

 การค านวณเก่ียวกบักระบวนการปริมาตรคงท่ี    ความดนัคงท่ี   อุณหภูมิคงท่ี 
กระบวนการอเดียแมติก           กระบวนการโปลิโทรปิค      วฏัจกัรคาร์โนต ์         วฏั
จกัรเคร่ืองกลชนิดต่าง ๆ ประสิทธิภาพทางความร้อนและการส่งผา่นความร้อน  

  
5513409 กลศาสตร์วศิวกรรม 2            

Engineering Mechanics 2              
2(2-0) 

 หลกัการเบ้ืองตน้ของแรงในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสมดุลของแรง 
โมเมนต ์Structure Trusses และ Frames แรงเสียดทาน สัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน 
โบล้ทส์กรู Journal Bearing และสะพาน Center of Gravity Centroid and Moment of 
Inertia  

  
5513501 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Management Strategy     
3(3-0) 

 ศึกษาหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารงานทาง             
อุตสาหกรรม การน ากลยทุธ์มาสู่การปฏิบติั การตดัสินใจในการบริหาร ความเป็นผูน้ า       
วฒันธรรมและจรรยาบรรณของนกับริหาร   

  
5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Quality Management      
3(3-0) 



 29 

 ประวติัความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพ
กบังานอุตสาหกรรม หลกัการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกนัคุณภาพ 
และการ      รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    

  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5513504 การบริหารการผลติในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Production Management 

3(3-0) 

 ลกัษณะและความส าคญัของการผลิต และปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิต 
ซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต การจดัองคก์ารเพื่อการผลิต การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และก าลงัการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบ ารุงรักษา     ระบบการจดัซ้ือ และระบบการ
ควบคุมสินคา้คงเหลือ 

  
5513506 เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

Industrial Management Technology   
2(2-0) 

 ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวฒันาการจดัการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการจดัการอุตสาหกรรมและแนวคิดการ
บริหารอุตสาหกรรมของนกับริหาร เทคนิคการแกปั้ญหาในงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการจดัการ        อุตสาหกรรม 

  
5513523 ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม 

Information Technology for Industrial Management  
3(3-0) 

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งสารสนเทศกบัการบริหาร ระบบส านกังาน
อตัโนมติั การน าระบบสารสนเทศมาประยกุตก์บัการบริหารงานอุตสาหกรรม   

  
5514101 วสัดุวศิวกรรม  3(3-0) 
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Engineering Materials              
 ศึกษาไดอะแกรมการเปล่ียนแปลงของเหล็กท่ีมีคาร์บอนผสมถึงโครงสร้าง 

หรือการเปล่ียนแปลงของเหล็กหล่อ เหล็กตีแขง็ และปรับคุณภาพในดา้นความแขง็
แบบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้าง ช่วงของการเปล่ียนแปลงและการใช ้ ที.ที.ที. ไดอะแกรม
ในการชุบแขง็ของเหล็กชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ และการชุบแขง็และ
อบผงคาร์บอน การเพิ่มผวิแขง็ในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบอ่อน การเติบโต
ของโครงสร้างในอุณหภูมิต่าง ๆ กนั การกดักร่อนและการป้องกนัโดยวธีิต่าง ๆ  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514102 วสัดุศาสตร์เซรามิกส์           
Ceramic Material                  

2(2-0) 

 ความจ าเป็น ความส าคญัและคุณประโยชน์ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์   
ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการและวธีิการผลิต ประเภทวตัถุทนไฟ (Refractories) ประเภท
โลหะเคลือบ (Enamel) ประเภทแกว้ (Glass) ประเภทซีเมนตแ์ละปูนพลาสเตอร์ 
(Cement & Plaster) ประเภทส่ิงขดัถู (Abrasive) ประเภทปอร์สเลน (Porcelain) เนน้ให้
เห็นการพฒันาและน ามาใชใ้นปัจจุบนั 

  
5514103 วสัดุศาสตร์และเทคโนโลยี 

Ceramic Material and Technology    
2(1-2) 

 ความส าคญั คุณสมบติั ประโยชน์ กรรมวธีิการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตวตัถุทนไฟ โลหะเคลือบ แกว้ ซีเมนตแ์ละปูนพลา
สเตอร์       ส่ิงขดัถู ใหมี้ประสบการณ์ในการทดลองปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

  
5514201 เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 

Mechanical Drawing & Design        
2(1-2) 

 การเขียนแบบและการสเก็ตแบบ แยกและประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกล การเขียน
แบบแผน่คล่ีอยา่งยาก การเขียนแบบท่อและสุขภณัฑ ์ ไดแ้ก่ แบบท่อน ้าดี ท่อน ้าเสีย 
และการติดตั้งสุขภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ การเขียนแบบโครงสร้างเก่ียวกบัการขยาย
รายละเอียดและภาคตดั 
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5514202 การวดัทางกายภาพ              
Physical Measurement               

2(1-2) 

 การศึกษาเก่ียวกบัความรู้และหลกัเกณฑก์ารวดัโดยใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ
ส าหรับงานทางเซรามิกส์ เช่น การวดัความหนาบางของผลิตภณัฑ ์ การหดตวั ความ
พรุนตวั ความแขง็ ความเปราะ   ความเหนียว    ความโปร่งแสง      การไหลตวัของน ้ า
ดินและสีของวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑเ์ม่ือถูกเผา การวดัอุณหภูมิในเตาเผา โดยใชเ้ทอร์
โมกอบเป้ิล การวดัเป็นระบบ    มาตรฐานสากล (ASTM, JIS, BIS) เป็นตน้ 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514301 การวจัิยการด าเนินงานเบือ้งต้น     
Intrduction to Operation Research 

3(3-0) 

 เป็นการวางพื้นฐานแนวคิดในการวเิคราะห์และวจิยั ซ่ึงจะน าเอาคณิตศาสตร์
มาช่วยในการวเิคราะห์ เช่น กระบวนการสมการเชิงเส้น ปัญหา การขนส่ง การ
วเิคราะห์ การท างานท่ีประหยดัเวลา การควบคุม การคลงั การสันนิษฐานและการจดั
สายบริการ 

  
5514302 การบริหารงานวสัดุ            

Material Management                
3(3-0) 

 กระบวนการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ประเภทและชนิดของ
วสัดุ แหล่งผลิตหรือจดัท าหรือแหล่งจ าหน่าย กรรมวธีิและขั้นตอนการจดัหาวสัดุ
ดงักล่าว ระบบการเก็บรักษา และระบบการจ าหน่ายวสัดุใหก้บัหน่วยต่าง ๆ หลกัการ
จดัหาวสัดุเพื่อใหเ้กิดความประหยดัและความรวดเร็วในการท างาน 

  
5514303 การศึกษาการท างาน             

Work Study                         
3(3-0) 

 ศึกษาเวลาท างานของตน วธีิจดัเวลาท างาน เทคนิคการสร้างแผนภูมิ การผลิต       
หลกัการเคล่ือนไหวแบบประหยดั ความเม่ือยลา้ การพกัผอ่นในขณะปฏิบติัและวธีิการ
ท างานใหง่้ายข้ึน วเิคราะห์การเคล่ือนไหวอยา่งละเอียด การจดังานทฤษฎีและปฏิบติั
เก่ียวกบัการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการท างานของตน 
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5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค     
Technical Report                 

2(2-0) 

 ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ การรายงานผลต่อการ
ผลิต การรายงานการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล การรายงานผลการตรวจซ่อม
เคร่ืองจกัรกล สภาพการท างาน การเกิดอุบติัเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

  
5514305 การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Management      
3(3-0) 

 แนะน าใหรู้้จกัพื้นฐานของแนวคิดในการจดัตั้งองคก์าร หน่วยงานหรือบริษทั     
ตลอดจนวธีิการบริหาร มีวธีิการท่ีจะน าบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วม
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ การแกปั้ญหาการบริหารระดบั
คนงาน การ       ฝึกงานของคนงานก่อนเขา้ปฏิบติังาน การวดัผล การท างานของ
หน่วยงานต่าง ๆ การจดัการเล่ือนเงินเดือน ค่าแรงพิเศษ ตลอดจนการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

  
5514306 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบือ้งต้น 

Industrial Phychology and Organization 
3(3-0) 

 ศึกษาการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมท่ีมี
ต่อมนุษย ์ ทฤษฎีองคก์าร ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
แนวความคิดท่ีส าคญัของจิตวทิยามาประยกุตก์บัปัญหาท่ีน่าสนใจ เช่น ทศันคติ 
แรงจูงใจ ความคบัขอ้งใจ ความเหน่ือยลา้ ความปลอดภยั การส่ือสารและการเป็นผูน้ า 
ตลอดจนวธีิแกปั้ญหาของมนุษยใ์นอุตสาหกรรมและองคก์าร  

  
5514307 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2     

Industrial Economy 2               
3(3-0) 
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 การศึกษาค่าเปล่ียนแปลงของเงินตามเวลา วเิคราะห์ค่าใชจ่้าย    วธีิการจดัสรร
การเงิน วธีิลดค่าเส่ือมราคา ศึกษาและเปรียบเทียบ การจดัสรรเงิน เพื่อหาขอ้ดีและ
ขอ้เสียแลว้น ามาใช ้   

  
  
  
  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514308 เศรษฐศาสตร์หัตถกรรม         
Arts and Crafts Economy            

2(2-0) 

 ศึกษาความหมาย ปัจจยัการผลิต การบริโภค การบริหาร การแลกเปล่ียน การ
กระจายของระบบเศรษฐกิจ เนน้ใหเ้ห็นอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มและค่านิยมของคนใน
สังคม ศึกษากฎหมายของผูป้ระกอบอาชีพหตัถกรรม กฎหมายแรงงาน นโยบายรัฐ 
ปัญหาแรงงาน การใชเ้คร่ืองทุ่นแรง วสัดุและอุปกรณ์ ตน้ทุนและราคา แนวโนม้
เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์ การวเิคราะห์งานหตัถกรรมแต่ละแขนง เช่น งาน
หตัถกรรมเคร่ืองเขิน เคร่ืองไม ้ เคร่ืองไมไ้ผ ่ เคร่ืองรัก เคร่ืองโลหะรูปพรรณ เคร่ืองทอ 
ยอ้ม เคร่ืองหนงัและเคร่ืองหล่อ 

  
5514309 การควบคุมคุณภาพ             

Quality Control                   
2(2-0) 

 การจดับริหารงานดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ การวางแผนการผลิต การทดสอบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงอาศยัหลกัทางสถิติและการวจิยั การ
ออกแบบและวิเคราะห์แผนภูมิการควบคุมคุณภาพ 

  
5514310 การควบคุมคุณภาพการผลติ       

Industrial Quality Control     
3(3-0) 
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 ศึกษาจากขอ้มูลงานผลิต วางแผน ตลอดถึงนโยบายควบคุมคุณภาพ น าเอา
เทคนิคทางวชิาสถิติเขา้มาช่วย การตรวจสอบผลการผลิต การตั้งขีดจ ากดัในการยอมรับ
งานผลิตวา่อยูใ่นช่วงท่ีเสียหรือดี จากการสุ่มตวัอยา่ง ใชเ้ทคนิคในการบ ารุงขวญัคนงาน 
เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร  

 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 
Production Planning and Control 

3(3-0) 

 ศึกษาถึงระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง โดยเร่ิม
ตั้งแต่การคาดคะเนความตอ้งการสินคา้ การควบคุมพสัดุคงคลงั และการวางแผน
โครงการเพื่อจะวางโปรแกรมแผนงานในการท างานแต่ละโครงการ นกัศึกษาจะตอ้ง
ศึกษาถึงแผนการวางแผนการผลิตในกรณีตวัอยา่ง 

  
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม         

Industrial Management      
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัการ การวางแผน การจดัโครงการและองคก์าร การ
จดับุคลากร การควบคุมคุณภาพงาน จดัระบบการติดต่อส่ือสาร การจดัสภาพแวดลอ้ม
ให ้      สอดคลอ้งกบัการจดัการดา้นอุตสาหกรรม 

  
5514313 กระบวนการผลติทางด้านอุตสาหกรรม 

Manufacturing Process              
3(3-0) 

 ศึกษาขั้นตอนของการผลิตระบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยใหก้าร
บริหารงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเลือกใชเ้คร่ืองจกัรแต่ละขั้นตอน
การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรม 
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5514401 เคมีอุตสาหกรรม                

Industrial Chemistry               
2(2-0) 

 โครงสร้างของอะตอม สมการเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ รีดกัชัน่ ไอโคโมเซชัน่ 
กรดและด่าง การทดลองผลิตสี สบู่ แอลกอฮอล ์ฯลฯ การชุบเคลือบผวิโลหะ การศึกษา
งาน     เก่ียวกบัแก๊สธรรมชาติ กรรมวธีิการผลิตน ้ามนัจากพืช 

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514501 มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม 
Human Relation in Industrial Management  

3(3-0) 

 ความหมายและความส าคญัของหลกัการมนุษยสัมพนัธ์ความตอ้งการ
กระบวนการ กลุ่ม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การส่ือสารในองคก์ารอุตสาหกรรม 
บทบาทของมนุษยสัมพนัธ์ต่อการจดัการอุตสาหกรรมในปัจจบนัและอนาคต 

  
5514502 การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 

Training and Staff Development in Industry 
3(3-0) 

 บทบาทหนา้ท่ีของงานฝ่ายบุคคล ความส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนพฒันาการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมและ
การประเมิน    

  
5514503 การเพิม่ผลผลติในงานอุตสาหกรรม     

Industrial Productivity 
3(3-0) 

 ความหมาย หลกัการและวธีิการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการ
เพิ่ม    ผลผลิต กลยทุธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

  
5514504 การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม        3(3-0) 
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Basic Industrial  Business and Operation 
 ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการด าเนินงานของธุรกิจ

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงาน
และบุคคล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกบัสังคม       

  
  
  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514505 มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม        
Industrial Production Standard          

3(3-0) 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม วตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบ ชนิดของมาตรฐาน  เคร่ืองหมาย
มาตรฐานท่ีน าไปใชผ้ลิตภณัฑ ์           มาตรฐานผลิตภณัฑต่์างประเทศ เช่น Jis, Bs, 
ASTMG ระบบมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงาน    อุตสาหกรรม ในระบบ ISO ต่างๆ  เช่น 
ISO 14000, ISO 18000 ฯลฯ พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์       อุตสาหกรรม 
กฎหมายพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้ง มาตรฐานผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  

  
5514506 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 
3(3-0) 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยั แนวคิดเก่ียวกบัการเกิด
อุบติัเหตุและป้องกนัอุบติัเหตุ โดยอาศยัหลกัการบริหารความปลอดภยั เทคนิคการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภยั เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภยั การควบคุม
ความสูญเสีย การอบรมความปลอดภยั การจดัระบบสารสนเทศควาามปลอดภยั การ
ประชาสัมพนัธ์และการรณรงคค์วามปลอดภยัในการท างาน กฎหมายความปลอดภยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการดา้นความปลอดภยั 
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5514507 การพฒันาประสิทธิภาพการท างานอุตสาหกรรม 
Industrial Efficiency Development  

3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง บุคลิกภาพ
และการส ารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเอง และผูอ่ื้นตามความ
ตอ้งการของมนุษย ์ค่านิยม การส ารวจ และการแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบั
การท างาน วฒันธรรมในการท างาน การตั้งเป้าประสงคข์องชีวติและการท างาน การ
ส ารวจ ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวธีิการพิชิตอุปสรรคในการท างาน การสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตนเองประสิทธิภาพและ   ประสิทธิผลในการท างาน 

  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514508 การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 
The Organization and Management of Technological Project  

3(3-0) 

 ศึกษาสังเกตเก่ียวกบัโครงการและบริหารโครงการ การริเร่ิมโครงการคดัเลือก
โครงการ ผูบ้ริหารโครงการ การจดัองคก์ารโครงการ การวางแผนโครงการ การจดัท า
งบประมาณ เทคนิคการท าผงัข่ายงาน การจดัสรรทรัพยากรโครงการ การประสานงาน 
การควบคุมดูแลติดตามโครงการ การประเมินผลและการยติุโครงการ   

  
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม   

Industrial Financial Management    
3(3-0) 

 ศึกษาเทคนิคและวธีิการตดัสินใจลงทุน การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน 
ก าหนดมูลค่าธุรกิจ โครงสร้างและนโยบาย การจดัหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การตดัสินใจเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการทางดา้นการเงินของธุรกิจระบบเศรษฐกิจ  

  
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 

Human Resource Industrial Management  
3(3-0) 
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 ความหมายและความส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์     ขอบข่าย   
บทบาท ความรับผดิชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ขั้นตอนใน
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการ
ผลิต การสรรหา การคดัเลือก   การฝึกอบรมและการพฒันาการโยกยา้ยและแต่งตั้ง       
การพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
งานอุตสาหกรรม 

  
5514511 สถิติเพือ่การจัดการอุตสาหกรรม   

Statistic for Industrial Management  
3(3-0) 

 ศึกษาหลกัการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วธีิการแปลความหมายทาง
สถิติ การวางแผน การจดัท าสถิติ และการน าเสนอในการแกปั้ญหา การจดัการ
อุตสาหกรรม วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการตดัสินใจ โดยอาศยักระบวนการทาง
สถิติ   

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5514512 เทคโนโลยกีารผลติในงานอุตสาหกรรม 
Production Technology            

3(3-0) 

 ศึกษาการผลิตของผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนต่าง ๆ    ดว้ยกระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยท่ีีส่งผลใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท 
เช่น การข้ึนรูป การท าแบบ การแปรรูปเคร่ืองมือกล การหล่อ ฯลฯ ตลอดจนการ
ประกอบเป็น        ผลิตภณัฑ ์ทั้งโลหะ  อโลหะและวสัดุอ่ืน ๆ ใหมี้การสาธิตตามความ
เหมาะสม 

  
5514513 เทคโนโลยกีารปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 

Operation Technology                
3(3-0) 

 ศึกษาหน่วยงานการปฏิบติังาน ขั้นตอนการด าเนินงานแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงาน
ผลิต  ทัว่ไป และในระบบอุตสาหกรรม การเรียกใชเ้ทคนิควธีิ เทคโนโลย ี การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากล   

  
5514903 การวจัิยเพือ่การบริหารงานอุตสาหกรรม     3(2-2) 
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Industrial  Management  Research 
 หลกัการและแนวคิดในการวิจยั เทคนิควธีิการวิจยั กระบวนการวจิยั การท าเคา้

โครงการวจิยัทางการบริหารงานอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบติัการท าสารนิพนธ์ (Baby 
Thesis) และน าเสนอรายงานการวจิยั   
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หมู่วชิาเซรามิกส์  
(552) 

 
 
  หมู่วชิาเซรามิกส์  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.  ทัว่ไป                (552-1--) 
  2.  การออกแบบ       (552-2--) 
  3.  การข้ึนรูปและตกแต่ง      (552-3--)

 4.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และการเผา     (552-4--) 
  5.  วสัดุต่าง ๆ       (552-5--) 
  6.   ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์      (552-6--) 
  7.        (552-7--) 
  8.  การฝึกงาน       (552-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั     (552-9--) 
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หมู่วชิาเซรามิกส์ (552) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เซรามิกส์เบ้ืองตน้ 
งานเคร่ืองป้ันดินเผาเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป 
การออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 1 
การออกแบบโดยการทดลอง 
การข้ึนรูปดว้ยมือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1 
วสัดุเซรามิกส์ 
การทดสอบและวเิคราะห์ทางเซรามิกส์ 1 
วสัดุศาสตร์เบ้ืองตน้ 
เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวสัดุศาสตร์ 
ประวติัและววิฒันาการทางเซรามิกส์ 
การออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 2 
การข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 1 
การท าพิมพแ์ละการหล่อ 1 
การท าพิมพ ์1 
การข้ึนรูปดว้ยใบมีด 1 
การตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยสีใตเ้คลือบ 
การตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยสีบนเคลือบ 
การตกแต่งผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 
การประดิษฐเ์ซรามิกส์ 
น ้าเคลือบ 1 
วสัดุทนไฟและส่ิงขดัถู 
ซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์ 
แกว้และโลหะเคลือบ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 สีส าเร็จรูป 1 
น ้าเคลือบ-การข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
การทดสอบและวเิคราะห์ทางเซรามิกส์ 2 
ประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
เซรามิกส์พื้นบา้น 
เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเซรามิกส์ 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเซรามิกส์ 1 
แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส์ 
การออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 3 
การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 1 
การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 2 
การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาในระบบอุตสาหกรรม 
การออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ ์
การออกแบบโฆษณา 
งานข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุนและเทคโนโลย ี1 
การข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 2 
งานข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุนและเทคโนโลย ี2 
การข้ึนรูปดว้ยใบมีด 2 
เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2 
เทคโนโลยเีตาเผาและการเผา 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2 
การค านวณน ้าเคลือบ-เน้ือเซรามิกส์  
น ้าเคลือบ 
สีส าเร็จรูป 2 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 2 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 3 
งานดินทัว่ไป 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5524301 
5524302 
5524303 
5524304 
5524401 
5524501 
5524502 
5524503 
5524504 
5524505 
5524506 
5524507 
5524508 
5524801 
5524802 
5524901 
5524902 
5524903 

 การท าพิมพแ์ละการหล่อ 2 
การท าพิมพแ์ละการหล่อ 3 
การท าพิมพ ์2 
การข้ึนรูปดว้ยใบมีด 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
น ้าเคลือบ 2 
น ้าเคลือบ 3 
เทคโนโลยสีีส าเร็จรูป 
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์และเทคโนโลยี 
เน้ือเซรามิกส์ 1 
เน้ือเซรามิกส์ 2 
เซรามิกส์สมยัใหม่ 1 
เซรามิกส์สมยัใหม่ 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 3 
งานคน้ควา้ทางช่างป้ันดินเผา 
การศึกษาคน้ควา้ 
โครงการพิเศษเทคโนโลยเีซรามิกส์ 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเซรามิกส์  (552) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5521101 เซรามิกส์เบือ้งต้น        3(3-0) 
  Introduction to Ceramics 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และประโยชน์ของเซรามิกส์            ประเภท
และกระบวนการผลิต  เนน้ใหเ้ห็นววิฒันาการของเซรามิกส์  จนถึงยคุปัจจุบนั 

 
5521102 งานเคร่ืองป้ันดินเผาเบือ้งต้น        2(1-2) 
  Introduction to Ceramics 

ความหมาย    ความส าคญั   และประโยชน์ของเคร่ืองป้ันดินเผา  วตัถุดิบ  
(Rawmaterials)  และคุณสมบติั   แหล่งก าเนิดของวตัถุดิบ   กรรมวธีิผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  ใหมี้ประสบการณ์และทกัษะในการข้ึนรูปผลิตภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิ
ต่าง ๆ (Hard Forming) 

 
5521103 เคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป        2(1-2) 
  Ceramic Design 1 

ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเคลือบดินเผา    เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    วสัดุ
อุปกรณ์การเก็บรักษา    กระบวนการผลิต    หลกัการออกแบบ    รูปทรงวตัถุดิบ    
เคมีภณัฑท่ี์ใชก้ารเตรียมงานและการปฏิบติัการข้ึนรูปดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ  

 
5521201 การออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 1      3(2-2) 
  Ceramic Design 1 

ศึกษาใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการของการออกแบบเบ้ืองตน้  การ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรม  ใหป้ฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ทั้ง
ทางดา้นโครงสร้างทัว่ไป และการตกแต่ง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5521202 การออกแบบโดยการทดลอง       2(1-2) 
  Experimental Design 

ศึกษาและฝึกฝนการออกแบบสร้างผลงานในลกัษณะสามมิติ      โดยการ
ทดลองสร้างผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรืออาศยัแนวทางจาก
รูปทรงธรรมชาติ  และรูปทรงท่ีไดจ้ากการประดิษฐ ์               โดยใหมี้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปทรง (form)     เน้ือท่ีวา่ง (Space)  แสง  เงา และสี    เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 
5521301 การขึน้รูปด้วยมือ        3(2-2) 
  Hand Forming 

ศึกษาใหมี้ความรู้และทกัษะในการเตรียมดิน      บดดิน เพื่อใหส้ามารถ
น าไปใชข้ึ้นรูปดว้ยมือ        เช่น       การข้ึนรูปดว้ยวธีิบีบดิน   วธีิแผน่  วธีิขดใหเ้ป็น
รูปทรงต่าง ๆ  เป็นภาชนะรูปสัตว ์   งานประดิษฐก์ระเบ้ือง (Forming Tile)       การ
ข้ึนรูปแบบ (Making Template)    

 
5521401 เคร่ืองมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1       3(2-2) 
  Tools and Machines Equipment 1 

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานการผลิตเซรามิกส์   
และมีประสิทธิภาพ   ศึกษาและออกแบบดดัแปลง   สร้างเคร่ืองมืออยา่งง่าย ๆ  
ประหยดัและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

   
5521402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1       3(2-2) 
  Kiln and Firing 1 

ศึกษาใหม่ี้ความรู้เร่ืองเตาท่ีใชใ้นการเผาผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ชนิดต่าง ๆ     
การใชเ้ตาและการเผาผลิตภณัฑ ์   และการศึกษาเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัการเผาผลิตภณัฑ ์   
ตลอดจนการใชแ้ละการบ ารุงรักษา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5521501 วสัดุเซรามิกส์          3(3-0) 
  Ceramics Raw Materials 

ศึกษาวตัถุดิบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์   แหล่งก าเนิด   กระบวนการ
ผลิตตลอดจนการน ามาใชใ้นงานผลิตทางเซรามิกส์ในงานทัว่ ๆ ไป 

 
5521502 การทดสอบและวเิคราะห์ทางเซรามิกส์ 1      2(1-2) 
  Ceramics Testing and Analysis 1 

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีการทดสอบ  การวเิคราะห์เซรามิกส์ในหอ้งปฏิบติัการ
ตามระเบียบมาตรฐานสากลในเร่ือง  ความหนาแน่น  ความหนืด ความถ่วงจ าเพาะ  
การหดตวั  ความละเอียด  การกระจายตวัของอนุภาคความแขง็และความแขง็แรง 

 
5521503 วสัดุศาสตร์เบือ้งต้น        3(3-0) 
   Introduction to Material Science 

กรรมการวธีิการผลิต คุณสมบติั ประโยชน์และการน าไปใชง้านของวสัดุ 
ประเภทโลหะ  เช่น  เหล็กผสม  เหล็กหล่อ  ทองแดง  อะลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ วสัดุ
ประเภทโลหะ เช่น  ยาง แกว้ ไม ้วสัดุเซรามิกส์ ฯลฯ รวมทั้งวสัดุอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

 
5522101 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวสัดุศาสตร์       3(3-0) 
  Physical Chemistry for Materials Science 

สมบติัของของแขง็    โครงสร้างผลึก    สมบติัของของเหลว  สารละลาย    
ความเขม้ขน้    สมบติัของก๊าซ    กฎอุณหพลศาสตร์     พลงังานความร้อน        
สถานะและการเปล่ียนแปลง  สมดุลเฟส  กฎของเฟส  สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี   สมบติั
ทนไฟฟ้าและสมบติัทนแม่เหล็กของโมเลกุล 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   
5522102 ประวตัิและววิฒันาการทางเซรามิกส์      2(1-2) 
  History and Evolution of Ceramics 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัประวติั  และลกัษณะของการสร้างสรรคเ์ซรามิกส์ท่ี
ปรากฏในแหล่งชุมชนท่ีส าคญัในประเทศไทย และต่างประเทศ             ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  โดยศึกษาในส่วนของกรรมวธีิการผลิต        ลกัษณะรูปทรงและ
ลวดลายการตกแต่ง  เพื่อเป็นแนวทางในการประยกุต ์  และสร้างสรรคผ์ลงานเซรา
มิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสังคมปัจจุบนั  ฝึกปฏิบติัการพฒันารูปแบบเทคนิควธีิการ
ต่าง ๆ ทางเซรามิกส์ 

 
5522201 การออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 2      3(2-2) 
  Ceramic Design 2 

ศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติัการตามหลกัการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรมทางดา้นโครงสร้างทัว่ไป และการตกแต่ง 

 
5522301 การขึน้รูปด้วยแป้นหมุน 1       3(2-2) 
  Throwing 1 

ศึกษาใหค้วามรู้และทกัษะในการข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน       การใชแ้ป้นหมุน
ใหมี้ความสามารถในการข้ึนรูปทรงกระบอก  ชาม  จาน  ฝึกการขดู และตกแต่ง
ผลิตภณัฑใ์หเ้รียบ (Finishing) 

 
5522302 การท าพมิพ์และการหล่อ 1       3(2-2) 
  Mold Making and Casting 1 

ศึกษาเก่ียวกบัวสัดุ     อุปกรณ์             และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการท าแบบ
พิมพ ์ ปลาสเตอร์ (Plaster Mold)              แบบพิมพช์นิดต่าง ๆ  ใหมี้ทกัษะในการ
สร้างตน้แบบ (Model)  แบบพิมพ ์ (Working Model)  ตลอดจนการหล่อดว้ยน ้าดิน 
(Slip Casting) 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5522303 การท าพมิพ์ 1         2(1-2) 
  Mold Making 1 

คุณประโยชน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัปูปลาสเตอร์ และคุณสมบติัท่ีส าคญัในการ
ผสมปูนท าพิมพ ์ หล่อพิมพ ์   ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ใหมี้ประสบการณ์ใน
การออกแบบสร้างแบบท าพิมพช์นิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการหล่อ (Casting Mold)  และ
การกดพิมพ ์(Pressing Mold) 

 
5522304 การขึน้รูปด้วยใบมีด 1        3(2-2) 
  Jiggering 1 

ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการข้ึนรูปดว้ยใบมีด  
หลกัการออกแบบ    เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต    การเตรียมใบมีดชนิดต่าง ๆ     การ
สร้างแบบดว้ยเคร่ือง (Jigger)    การสร้างตน้แบบ (Model)   การสร้างแม่แบบ (Block 
Mold)   แบบพิมพถ่์าย (Case Mold)  และแบบพิมพ ์ (Working Mold)       การท า
ใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก  (Jiggering)  และชนิดแบบภายใน (Joylleying) 

 
5522305 การตกแต่งผลติภัณฑ์ด้วยสีใต้เคลอืบ      2(1-2) 
  Under Glaze Decoration 

ศึกษาและใชสี้เคลือบใหส้ามารถใชแ้ละออกแบบตกแต่งลวดลายผลิตภณัฑ์
ทางเซรามิกส์ไดโ้ดยใชว้ธีิการเขียน  การท ารูปลอกใตเ้คลือบ  การท าซิลคส์กรีนใต้
เคลือบ 

 
5522306 การตกแต่งผลติภัณฑ์ด้วยสีบนเคลอืบ      2(1-2) 
  Over Glaze Decoration 

ศึกษาและตกแต่งผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ  เช่น Engobe, 
Incising, Scraffito, Photograph.  Stamping, Wax Resist  เป็นตน้ 

 
 
 



 48 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5522307 การตกแต่งผลติภัณฑ์เซรามิกส์       3(2-2) 
  Ceramic Decoration 

ศึกษาและตกแต่งผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ เช่น Engobe, 
Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist   เป็นตน้ 

 
5522308 การประดิษฐ์เซรามิกส์        2(1-2) 
  Ceramics Craft 

ศึกษาและประดิษฐผ์ลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุเซรามิกส์    เพื่อใหเ้กิดประโยชน์  
ในดา้นต่าง ๆ เช่น  เคร่ืองประดบั  ของช าร่วย และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

 
5522501 น า้เคลอืบ 1         3(2-2) 
  Glazes 1 

ศึกษาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัน ้าเคลือบ  ววิฒันาการของการเคลือบ  การเกิด
เคลือบวตัถุดิบในการท าเคลือบ  และการเตรียมเคลือบ 

 
5522502 วสัดุทนไฟและส่ิงขัดถู        3(2-2) 
  Refractories and Abrasive 

ศึกษาเก่ียวกบัวตัถุดิบชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวตัถุทนไฟและส่ิงขดัถู  
สมบติัประโยชน์  ตลอดจนกรรมวธีิการผลิตและการน าไปใช้ 

 
5522503 ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์       3(2-2) 
  Cements and Plaster 

ศึกษาสมบติั  วตัถุดิบ  ความส าคญั  ประโยชน์  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์       
ตลอดจนกระบวนการผลิต        ศึกษาประวติัความเป็นมาของปูนซีเมนต ์     
องคป์ระกอบทางเคมี    ปฏิกิริยาการแขง็ตวั  กระบวนการผลิต  วธีิการทดสอบ และ
วธีิการวจิยั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5522504 แก้วและโลหะเคลอืบ        3(2-2) 
  Glass and Enamel 

ศึกษาสมบติั วตัถุดิบ ความส าคญั  ประโยชน์  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  รวมทั้ง
เทคนิคและกรรมวธีิการผลิตแกว้และโลหะเคลือบ 

ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา  การผลิต         การประยกุตใ์ช ้และสมบติัของแกว้
ชนิดต่าง ๆ   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบกบัสมบติั     และศึกษาเก่ียวกบัการ
ตกผลึก ของแกว้ 

 

5522505 สีส าเร็จรูป 1         2(1-2) 
  Ceramics Color 1 

ศึกษาถึงวตัถุดิบ     และกระบวนการท าสีส าเร็จรูป  เพื่อใชใ้นงานท าสีบน
เคลือบ ใตเ้คลือบ และในเคลือบ 

 

5522506 น า้เคลอืบ-การขึน้รูปด้วยแป้นหมุน      2(1-2) 
  Glaze and Throwing 

ประวติัน ้าเคลือบ (Glaze)             การแบ่งประเภทและชนิดต่าง ๆ ของน ้า
เคลือบ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าน ้าเคลือบ (Glaze Materials)    ออกไซดท่ี์ท าใหเ้กิดสี
ต่าง ๆ      สูตรน ้าเคลือบ การเติมน ้าเคลือบชนิดต่าง ๆ การชุบน ้าเคลือบ ขอ้บกพร่อง
ในการชุบน ้าเคลือบการเผาเคลือบ  รู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการข้ึนรูป
ดว้ยแป้น (Throwing)   รู้จกัการเตรียมดินและข้ึนรูปต่าง ๆ   วธีิข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน
เป็นรูปทรงต่าง ๆ  

 
5522507 การทดสอบและวเิคราะห์ทางเซรามิกส์ 2      2(1-2) 
  Ceramics Testing and Analysis 2 

ศึกษา   หลกัการ   ทฤษฎีการทดสอบ       และการวเิคราะห์ทางเซรามิกส์ใน
หอ้งปฏิบติัการตามระบบมาตรฐานสากล     ในเร่ืองเก่ียวกบัการทดสอบการ
เปล่ียนแปลงของสาร  เซรามิกส์เม่ือไดรั้บความร้อน (DTA, TG)  กลอ้งถ่ายจุลโครง    
โดยอิเล็กตรอนแบบส่องกราด    และเคร่ืองมือทาง Spectroscopy   ไดแ้ก่     UV-VIS 
Atomic Absorption และ X-ray   เป็นตน้ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5522601 ประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผา       2(1-2) 
  Ceramics Sculpture 

ศึกษา   สร้างสรรค ์  ผลงานประติมากรรม     ดว้ยวสัดุและกระบวนการทาง
เซรามิกส์ 

 

5522602 เซรามิกส์พืน้บ้าน        2(1-2) 
  Traditional Ceramics 

ศึกษาและวเิคราะห์งานผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ในทอ้งถ่ิน      ตลอดจนกรรมวธีิ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  เพื่อพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน      เช่น     ผลิตภณัฑ์
เซราคอน ผลิตภณัฑด่์านเกวยีน  ผลิตภณัฑโ์อ่งน ้า  เป็นตน้ 

 

5522603 เซรามิกส์ในงานก่อสร้าง        2(1-2) 
  Ceramics for Construction 

ศึกษา       และพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการน าไปใชก้บั
การก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น อิฐ  กระเบ้ืองมุงหลงัคา  ท่อระบายน ้า  กระเบ้ืองตกแต่ง  
เป็นตน้ 

 
5522801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเซรามิกส์ 1      2(90) 
  On-the-Job Training 1 

ศึกษาและคน้ควา้วจิยังานดา้นเซรามิกส์               โดยการฝึกงานใน
โรงงานผลิตเซรามิกส์  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในงานทัว่ไป  การผลิต  การบริหาร
การตลาด และอ่ืน ๆ  ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาคน้ควา้ทดลองวจิยังาน
เซรามิกส์โดยตรง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5522802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเซรามิกส์ 1     3(250) 
  Field Experience in Ceramics 1 

ศึกษาและคน้ควา้วจิยังานดา้นเซรามิกส์   โดยการฝึกงานในโรงงานผลิต
เซรามิกส์  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในงานทัว่ไป  การผลิต  การบริการการตลาด  และ
อ่ืน ๆ   ตามระบบการอุตสาหกรรม     และศึกษาคน้ควา้ทดลองวจิยังานเซรามิกส์
โดยตรง 

 
5523101 แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส์       2(2-0) 
  Phase Equilibrium for Ceramics 

สมดุลววิธิพนัธ์ในระบบอินทรีย ์  ระบบหน่ึง  สอง และสามองคป์ระกอบ      
สารละลายของแขง็  การแทนท่ีของไอออนในสภาวะรูปร่างเหมือนกนั  เส้นแอลคี
เมด  สมดุล อุปเสถียร  เส้นทางการตกผลึก 

 
5523201 การออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 3      3(2-2) 
  Ceramics Design 3 

ศึกษาและฝึกฝนการออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผาในขั้นสูง     โดยเนน้การ
ออกแบบ  เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม    ตลอดจนศึกษาปัญหาในการผลิตท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบ 

การฝึกออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาในระบบอุตสาหกรรม       เช่น    
การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง  งานตกแต่งอาคาร  งาน
สุขภณัฑเ์คร่ืองถว้ยชาม และผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ  

 
5523202 การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 1       2(1-2) 
  Pottery Design 1 

หลกัการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาโดยทัว่ ๆ ไป                เก่ียวกบั
งานอุตสาหกรรม   และความตอ้งการของตลาด       โดยเนน้ใหมี้ทกัษะในดา้น
รูปทรง  ขนาด  พื้นผวิ  ตลอดจนการตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5523203 การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 2       2(1-2) 
  Pottery Design 2 

การใชค้วามรู้และเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งประณีตศิลป์     
เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  โดยใหมี้แนวความคิดออกแบบรูปทรงท่ีเป็นอิสระ    ชนิดมี
ฝา     มีหู  มีพวย  ประกอบหวาย  ไม ้  หนงั และรู้จกัการตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ย
กรรมวธีิต่าง ๆ  

 

5523204 การออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในระบบอุตสาหกรรม   2(1-2) 
  Industry Ceramics Design 

ศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในอุตสาหกรรม      ฝึก
การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาในระบบอุตสาหกรรม    เช่น  การออกแบบ
เคร่ืองป้ัน ดินเผาท่ีเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้าง  สุขภณัฑ ์ เคร่ืองถว้ยชาม  เป็นตน้ 

 

5523205 การออกแบบหบีห่อผลติภัณฑ์       2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเป็นมาของผลิตภณัฑบ์รรจุหีบห่อ           และความตอ้งการใน
การใชผ้ลิตภณัฑหี์บห่อ ศึกษาการออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์แต่ละประเภท     
ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองรูปทรง  รูปแบบ  โครงสร้าง  สี  หีบห่อบรรจุผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์   
ฝึกปฏิบติัออกแบบหีบห่อใหไ้ดม้าตรฐานตามสัดส่วน     ความสัมพนัธ์ของลกัษณะ
ผลิตภณัฑ ์และ ปฏิบติังานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เช่น  สลาก  ถึง  กล่องพบั  
เป็นตน้ 

 

5523206 การออกแบบโฆษณา        2(1-2) 
  Advertising Design 

ศึกษาวธีิออกแบบตวัอกัษร   สัญลกัษณ์    การโฆษณา    การจดัร้านแสดง
สินคา้การประชาสัมพนัธ์ การจดัการแสดงนิทรรศการผลิตภณัฑ์ 

ฝึกปฏิบติัออกแบบปฏิบติัการ     การท าป้ายโฆษณา      การจดัร้าน     และ
แสดงนิทรรศการ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5523301 งานขึน้รูปด้วยแป้นหมุนและเทคโนโลย ี1      2(1-2) 
  Throwing and Technology 1 

ทกัษะและความเขา้ใจในหลกัการข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน            รู้จกัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ         ตลอดจนเน้ือดินป้ัน (Clay body)  ใหมี้ทกัษะในการข้ึน
รูปทรงต่าง ๆ  ตลอดจนการตกแต่งใหเ้รียบร้อย (Finishing)  เหมาะสม 

 
5523302 การขึน้รูปด้วยแป้นหมุน 2       3(2-2) 
  Throwing 2 

ศึกษาการออกแบบและฝึกทกัษะในการข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน    ตามระบบ
อุตสาหกรรม 

 

5523303 งานขึน้รูปด้วยแป้นหมุนและเทคโนโลย ี2      3(2-2) 
  Throwing and Technology 2 

ใหมี้ทกัษะและความคิดสร้างสรรค ์  ในการข้ึนรูปผลิตภณัฑด์ว้ยแป้นหมุน  
เป็นภาชนะต่าง  ๆ    สามารถผลิตไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   โดยฝึกฝน
การออกแบบรูปทรงดว้ยแป้นหมุน   ผลิตภณัฑท่ี์มีฝาปิด  มีมือจบั  การตกแต่ง    
ประกอบใหเ้หมาะสม 

 

5523304 การขึน้รูปด้วยใบมีด 2        3(2-2) 
  Jiggering 2 

ศึกษาและฝึกการสร้างแบบชนิดท่ีซบัซอ้นข้ึน   เช่น  มีลวดลาย หรือขอบ
เส้นบนผลิตภณัฑ ์   แจกนัรูปทรงต่าง  ๆ       การสร้างแบบและผลิตงานตามระบบ
อุตสาหกรรม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5523401 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2       3(2-2) 
  Kilns and Firing 2 

ศึกษาการจ าแนกชนิดของเตาเผา  ลกัษณะโครงสร้าง  ผลดีและผลเสียของ
เตาเผาชนิดต่าง ๆ   วธีิเลือกใชเ้ตาเผา  อุปกรณ์ท่ีใชก้บัเตาเผา  และการควบคุมเตาเผา 

ฝึกฝนการออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทต่าง ๆ      พร้อมการ
ทดลองสร้างเตาเผา 

 

5523402 เทคโนโลยเีตาเผาและการเผา       3(2-2) 
  Kiln & Firing Technology 

ประวติัความเป็นมาและการพฒันาของเตาเคลือบ  หลกัการจ าแนกเตาชนิด
ต่าง ๆ  ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเตาและวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้างเตา    
หลกัการออกแบบเตา (Kiln design) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  หลกัการเผาดิน  
เผาเคลือบ 

 
5523403 เคร่ืองมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 2       3(2-2) 
  Tools and Equipment 2 

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชส้ าหรับงานเซรามิกส์ชั้นสูง  ดา้น
คุณภาพประสิทธิภาพ และวธีิการใชง้าน  ฝึกการใชเ้คร่ืองมือทดสอบและวเิคราะห์
ทางเซรามิกส์ 

 

5523501 การค านวณน า้เคลอืบ-เนือ้เซรามิกส์       2(1-2) 
  Ceramics Glaze Technology and Body Calculation 

หลกัการค านวณน ้าเคลือบ   การค านวณสูตรน ้าเคลือบชนิดต่าง ๆ    การ
ค านวณหาส่วนผสมของเน้ือดิน (Clay body)         การทดสอบคุณภาพของน ้าเคลือบ
และเน้ือดิน  ปฏิบติัการท าน ้าเคลือบและเน้ือดิน (Test Piece) 

 

 
 
 



 55 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5523502 น า้เคลอืบ         3(2-2) 
  Glazing 

นิยามของเคลือบ ประโยชน์ของเคลือบ ประวติั  และการจ าแนกชนิดของ
เคลือบวตัถุดิบและเคมีภณัฑท่ี์ใชท้  าเคลือบ       เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท าเคลือบ
และการบ ารุงรักษา  วธีิการเคลือบ   คุณสมบติัของเคลือบ   การค านวณสูตรน ้า
เคลือบ  หลกัการท า Frit  ขอ้บกพร่องของเคลือบและการแกปั้ญหาในการเผาตาม
สภาวะต่าง ๆ  

 

5523505 สีส าเร็จรูป 2        2(1-2) 
  Ceramic Color 2 

ศึกษาเก่ียวกบัการท าสีส าเร็จรูปท่ีใชใ้นงานใตเ้คลือบ  บนเคลือบ    คิดคน้หา
สีท่ีแปลกใหม่  และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสีส าเร็จรูป 

 
5523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 2   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 2 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมของผูเ้รียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้  ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพฒันา
ดา้นตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพ     โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานใน
วชิาชีพนั้น ๆ 

 
5523802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 3     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 3 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้  ลกัษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาดา้น
ตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ      
โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5524101 งานดินทัว่ไป        2(1-2) 

Earthen Craft 
ประวติัความเป็นมาของงานดินและชนิดท่ีน ามาประดิษฐเ์ป็นรูปต่าง ๆ  ดว้ย

วธีิการป้ัน  การคลึง และการสร้างรูปตน้แบบง่าย ๆ ดว้ยดิน   เช่น  การข้ึนรูปอิสระ
แบบขดแบบแผน่ แบบแป้นหมุน และแบบกดพิมพ ์ฯลฯ  เพื่อน าไปท าพิมพส์ าหรับ
หล่อรูปแบบดว้ยปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต ์และอ่ืน ๆ  

กรรมวธีิการท าพิมพท์บ  พิมพช้ิ์น    การท าพิมพส์ าหรับหล่อดว้ยดิน    
กรรมวธีิ การเผาดินดว้ยเตาเผาอยา่งง่าย ๆ     เช่น   เผาดว้ยแกลบ   ข้ีเล่ือย  ฯลฯ       
การลงสี    การเคลือบสีอยา่งง่าย     โดยเนน้การออกแบบ  ความประณีต  ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และกระบวนการท่ีถูกตอ้ง 

 

5524301 การท าพมิพ์และการหล่อ 2      3(2-2) 
  Mold Making and Casting 2 

ศึกษาและฝึกทกัษะเก่ียวกบัการสร้างตน้แบบ (Prototype) แม่แบบ (Block 
Mold)  แบบพิมพถ่์าย (Case Mold)       และแบบพิมพใ์ชง้าน (Working Mold)        ท่ี
ใชใ้นระบบอุตสาหกรรมทั้งชนิดหล่อกลวง  (Drain Casting)  และชนิดหล่อตนั 
(Solid Casting) 

 

5524302 การท าพมิพ์และการหล่อ 3      3(2-2) 
  Mold Making and Casting 3 

ศึกษาและฝึกทกัษะการท าพิมพห์ลายช้ินประเภทรูปคน  รูปสัตว ์ ฯลฯ      
การท าพิมพชุ์ด (Gang Mold)  เช่น  จานเปล  เป็นตน้     ตลอดจนการใชว้สัดุต่าง ๆ ท่ี
น ามาใชใ้นการท าพิมพใ์นระบบอุตสาหกรรม 

ศึกษาและฝึกทกัษะการสร้างแบบพิมพ ์             แบบใชแ้รงดดั  (Pressure 
Mold)  ตลอดจนศึกษาฝึกฝนการผสมเน้ือดินป้ันส าหรับการข้ึนรูปดว้ยแรงอดั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5524303 การท าพมิพ์ 2        3(2-2) 
  Mold Making 2 

ใหมี้ทกัษะในการออกแบบสร้าง  เหลาแบบ  กลึงแบบดว้ยปูนปลาสเตอร์
และท าพิมพก์ารผลิตแบบพิมพ ์  ชนิดหล่อแบบกลวง (Drain Casting)    และชนิด
หล่อตนั (Solid  Casting)  ใหมี้ทกัษะในการเตรียมสลิบ (Slip)   การหล่อสลิบ   การ
ตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ  

 
5524304 การขึน้รูปด้วยใบมีด        3(2-2) 
  Jigger Forming Technology 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการข้ึนดว้ยใบมีด  หลกัการออกแบบ
เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิต        การเตรียมใบมีดชนิดต่าง ๆ      การกลึงแบบดว้ย
เคร่ืองมือจิกเกอร์  (Jigger)   การสร้างแม่แบบ  การสร้างแม่พิมพ ์ (Inside 
Jigger)      วธีิผลิตชนิดแบบภายใน  (Inside Jigger)  วธีิผลิตชนิดแบบภายนอก 
(Outside Jigger) 

 
5524401 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลติเคร่ืองป้ันดินเผา    2(1-2) 
  Ceramics Tools and Equipments 

ใหมี้ประสบการณ์และทกัษะในการสร้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์(Hard Tools)  
ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผา   และใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้  (Machine Tools)  ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิต่าง ๆ  การใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ปลอดภยัและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

 
5524501 น า้เคลอืบ 2        3(2-2) 
  Glazes 2 

ศึกษาการค านวณเคลือบโดยวธีิ Chemical Analysis   วธีิผสมเคลือบ   ชุบ
เคลือบเผาเคลือบ  และการแกไขปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนของเคลือบ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5524502 น า้เคลอืบ 3        3(2-2) 
  Glaze 3 

ศึกษาฝึกฝนการใชน้ ้าเคลือบ  ทางดา้นการตกแต่งเคลือบ (Glaze 
Decoration)  การทดสอบหาประสิทธิภาพของเคลือบท่ีเคลือบบนผวิผลิตภณัฑ ์ เช่น  
ทดสอบความแขง็  ทดสอบการรวมตวั  ทดสอบการไหลตวั  เป็นตน้     ศึกษาฝึกฝน
หลกัการท าฟริต (Frit)  

การหาคุณสมบติัทางกายภาพของแกว้  และการน า      Frit    ไปใชง้านผสม
เคลือบและสีส าเร็จรูป 

 
5524503 เทคโนโลยสีีส าเร็จรูป       2(1-2) 
  Ceramic Color Technology 

ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ      ประสบการณ์และทกัษะในการเตรียมสีส าเร็จรูป
ใหมี้การทดลองท าสีต่าง ๆ   ทั้งอุณหภูมิต ่า  อุณหภูมิสูง  ท าสีผสมน ้าเคลือบ (In 
glaze)    ท าสีเขียนใตเ้คลือบ (Under glaze decoration)  ท าสีบนเคลือบ (On glaze 
decoration) 

 
5524504 ผลติภัณฑ์เซรามิกส์และเทคโนโลยี     3(2-2) 
  Ceramic Industry and Technology 

ศึกษาความส าคญั  คุณสมบติั  ประโยชน์  กรรมวธีิการผลิต     ตลอดจน
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตโลหะเคลือบ  แกว้  ซีเมนต ์  ปูน
ปลาสเตอร์   ส่ิงขดัถู  เคร่ืองกรอง  เป็นตน้  ใหมี้ประสบการณ์ในการทดลอง
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
5524505 เนือ้เซรามิกส์ 1        3(2-2) 
  Ceramics Bodies 1 
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ศึกษาและวจิยัวตัถุดิบชนิดต่าง ๆ ท่ีน ามาใชท้  าเน้ือดินป้ัน (Bodies)     
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ประเภทต่าง ๆ ทางดา้นคุณสมบติั กรรมวธีิการเตรียมเน้ือดินท่ี
ป้ัน และกรรมวธีิการผลิต 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5524506 เนือ้เซรามิกส์ 2        3(2-2) 
  Bodies 2 

ศึกษาและฝึกทกัษะการค านวณ  การเตรียมเน้ือเซรามิกส์  ทดสอบเน้ือเซรา
มิกส์  ดว้ยวธีิต่าง ๆ  ปรับปรุงคุณภาพเน้ือเซรามิกส์ท่ีใชใ้นการข้ึนรูปดว้ยกรรมวธีิ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของเน้ือเซรามิกส์  เช่น  Powder Slip, Plastic  เป็นตน้ 

 
5524507 เซรามิกส์สมัยใหม่ 1       2(1-2) 
  New Ceramics 1 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย   ความส าคญั    คุณสมบติัของเซรามิกส์สมยัใหม่ 
และลกัษณะการใชง้านท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบแต่ละชนิดท่ีใชใ้นวงการเซรามิกส์   
รวมทั้งกระบวนการผลิตจ าพวก    High Alumina,    Translucent Alumina,     
Zirconia,   Silicon  Carbide  เป็นตน้ 

 
5524508 เซรามิกส์สมัยใหม่ 2       2(1-2) 
  New Ceramics 2 

ศึกษาสมบติัทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวสัดุ        และกระบวนการผลิตวสัดุท่ีใช้
งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์          ไดแ้ก่      เฟอร์ไรด ์         เฟอร์โรแมกเนติก         ไดอิ
เล็กทริก  เทอร์โมอิเล็กทริก   เซมิคอนดคัเตอร์   เป็นตน้ 

 
5524801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 2     3(250) 
  Field Experience in Ceramics Technology 2 

ตอ้งออกฝึกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการณ์อุตสาหกรรมเซรามิกส์
หรือสถานศึกษา  หรือ  สถาบนัวจิยัทางเซรามิกส์ ไม่นอ้ยกวา่ 250 ชัว่โมง      โดยอยู่
ภายใตก้ารนิเทศของคณะกรรมการและคณะวชิา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5524802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยเีซรามิกส์ 3    5(450) 
  Training for Professional Experience in Ceramic Technology 3 

ตอ้งออกฝึกงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
หรือสถานศึกษา หรือสถาบนัวจิยัทางเซรามิกส์  ไม่นอ้ยกวา่ 450 ชัว่โมง     โดยอยู่
ภายใตก้ารนิเทศของคณะกรรมการภาควชิาและคณะวชิา 

 
5524901 งานค้นคว้าทางช่างป้ันดินเผา      2(1-2) 
  Experimental Study in Ceramics 

ศึกษาคน้ควา้งานท่ีสนใจ  ใหป้ฏิบติัการทดลองท าดว้ยตนเองตามโครงการ  
เพื่อหาความรู้ความช านาญในการเขียนภาพค าบรรยาย        กระบวนการและขั้นตอน
ท่ีศึกษาคน้ควา้  เช่น  การท าสีส าเร็จรูป (Color Stain)     การสร้างเตาเผาชนิดต่าง ๆ   
การท าหนา้เคลือบชนิดต่าง ๆ   การท าผลิตภณัฑต่์าง ๆ  

 
5524902 การศึกษาค้นคว้า               3(2-2) 
  Individual Study 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยั เก่ียวกบังานเซรามิกส์ท่ีน่าสนใจ    ใหป้ฏิบติัการ
ทดลองท าดว้ยตนเองตามโครงการ       เพื่อใหมี้ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นตาม
กระบวนการและขั้นตอนท่ีศึกษาคน้ควา้    เช่น  การท าสีส าเร็จรูป  การสร้างเตาเผา
ชนิดต่าง ๆ    การท าเคลือบชนิดต่าง ๆ   การท าเน้ือดิน  หรือการท าผลิตภณัฑช์นิด
ต่าง ๆ  เป็นตน้ 

 
5524903 โครงการพเิศษเทคโนโลยเีซรามิกส์      2(1-2) 
  Special Project in Ceramic Technology 

ศึกษาคน้ควา้และวจิยัเก่ียวกบังานเซรามิกส์ท่ีน่าสนใจ  ใหป้ฏิบติัการทดลอง
ท าดว้ยตนเองตามโครงการ  เพื่อใหมี้ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นตาม
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กระบวนการ และขั้นตอนท่ีศึกษาคน้ควา้     เช่น    การท าสีส าเร็จรูป   การสร้าง
เตาเผาชนิดต่าง ๆ    การท าน ้าเคลือบชนิดต่าง ๆ     การท าเน้ือดิน   หรือการท า
ผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ   เป็นตน้ 
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หมู่วชิาศิลปหัตถกรรม  
(553) 

 

 
  หมู่วชิาศิลปหตัถกรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.  ทัว่ไป                (553-1--) 
  2.  เคร่ืองไมแ้ละหวาย      (553-2--) 
  3.  โลหะรูปพรรณ           (553-3--)
  4.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และการเผา     (553-4--) 
  5.  วสัดุต่าง ๆ       (553-5--) 
  6.  ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์                                                                        (553-6--) 
  7.  เคร่ืองหล่อ       (553-7--) 
  8.  การฝึกงาน       (553-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษา 

      เอกเทศ    การสัมมนา และการวจิยั    (553-9--) 
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หมู่วชิาศิลปหัตถกรรม (553) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 หตัถกรรมประจ าทอ้งถ่ิน 
งานออกแบบศิลปหตัถกรรม 1 
งานออกแบบศิลปหตัถกรรม 2 
งานโลหะประดิษฐ ์
งานพิมพ ์1 
งานหนงั 
การฟอกหนงั 
งานประดิษฐท์ัว่ไป 
งานประดิษฐเ์ศษวสัดุ 
งานหล่อชุบ 
งานถกัทอ 
งานกระดาษ 
ออกแบบเขียนแบบงานไมห้ตัถกรรม 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรในงานไมห้ตัถกรรม 
การเคลือบผวิ 
ไมป้ระดิษฐ ์
งานครุภณัฑ ์1 
งานครุภณัฑ ์2 
งานออกแบบ-เขียนแบบงานไมไ้ผแ่ละหวาย 
งานประดิษฐติ์ดต่อไมไ้ผแ่ละหวาย 
เทคนิคงานสาน 1 
งานสานประกอบ 
งานแกะสลกัดุน 1 
งานแกะสลกัดุน 2 
งานแกะสลกัดุน 3 
การชุบโลหะ 1 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การชุบโลหะ 2 
งานเคร่ืองรัก 1 
งานเคร่ืองรัก 2 
งานเคร่ืองรัก 3 
งานเคร่ืองรัก 4 
งานเคร่ืองรัก 5 
งานเคร่ืองรัก 6 
งานทอ 1 
งานทอ 2 
งานทอ 3 
งานยอ้ม 1 
งานยอ้ม 2 
งานพิมพ ์2 
สียอ้มหนงั 
การออกแบบรูปทรงและลวดลาย 
งานเคร่ืองหนงัอุตสาหกรรม 
การสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์งานหนงั 
การออกแบบและผลิตงานหนงัเฟอร์นิเจอร์ 
การออกแบบและผลิตกระเป๋า 
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 1 
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 2 
งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 3 
งานหล่อซีเมนต ์1 
งานหล่อซีเมนต ์2 
งานหล่อข้ีผึ้ง 
งานหล่อพลาสติก 1 
งานหล่อพลาสติก 2 
พลาสติกเบ้ืองตน้ 

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) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
เทคโนโลยกีารเคลือบพลาสติก 
เทคโนโลยกีารท าแม่แบบหล่อพลาสติก 
งานพลาสติก 
งานประดิษฐข์องเล่นส าหรับเด็กและส่ือการสอน 
หลกัการออกแบบงานศิลปหตัถกรรม 
การพฒันาหตัถกรรมพื้นบา้น 
เทคโนโลยใีนงานศิลปหตัถกรรม 
งานแกะสลกัลวดลาย 
งานแกะสลกัรูปลอยตวั 
งานกลึงเคร่ืองใช ้
งานกลึงเคร่ืองประดบั 
งานไมไ้ผแ่ละงานหวาย 
เทคนิคงานสาน 2 
งานเคร่ืองเรือน 
เทคโนโลยงีานไมไ้ผแ่ละหวาย 
งานแม่พิมพ ์ป้ัน ชุบโลหะ 
การชุบและการรมสีบนผวิโลหะ 
การลงยาสี 
งานประดิษฐเ์คร่ืองถม 
งานเคร่ืองเขิน 
งานเคร่ืองรัก 7 
งานเคร่ืองรัก 8 
งานเคร่ืองรัก 9 
งานเคร่ืองรัก 10 
งานเคร่ืองรัก 11 
งานเขียนผา้บาติก 
งานพิมพ ์3 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5534503 
5534504 
5534505 
5534506 
5534601 
5534602 
5534603 
5534604 
5534701 
5534702 
5534703 
5534704 
5534705 
5534706 
5534707 
5534901 
5534902 
5534903 
5534904 
5534905 
5534906 
5534907 
5534908 
5534909 

 งานซิลคส์กรีน 
งานเขียนลายบนผา้ 
งานบาติกมดัยอ้ม 
การสร้างและการซ่อมเคร่ืองใชใ้นงานทอยอ้มแบบพื้นบา้น 
การออกแบบและผลิตรองเทา้ 
การออกแบบและผลิตงานหนงัเบด็เตล็ด 
การผลิตงานหนงัในทอ้งถ่ิน 
การฝึกอบรมควบคุมโรงงาน 
งานหล่อโลหะ 1 
งานหล่อโลหะ 2 
งานหล่อโลหะ 3 
เทคโนโลยกีารเช่ือมพลาสติก 
ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 1 
ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 2 
ระบบการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
งานศึกษาคน้ควา้ดา้นศิลปหตัถกรรม 
วทิยานิพนธ์ 1 
วทิยานิพนธ์ 2 
วทิยานิพนธ์ 3 
วทิยานิพนธ์ 4 
วทิยานิพนธ์ 5 
วทิยานิพนธ์ 6 
วทิยานิพนธ์ 7 
ปัญหาพิเศษศิลปหตัถกรรม 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาศิลปหัตถกรรม  (553) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5531101 หัตถกรรมประจ าท้องถิ่น       2(1-2) 
  Native Crafts 

ศึกษาถึงคุณค่าของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอยูใ่นส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินของตน  การปรับปรุงออกแบบแกไ้ขกรรมวธีิ
ส าหรับการด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัว      เช่น  งาน
ประดิษฐ ์      งานจกัรสาน  ถกัทอ  แกะสลกั  งานหนงั  งานหวาย  ฯลฯ  ทั้งน้ี มุ่งไป
ในทางส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นเมือง โดยการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในงานหตัถกรรม 

 
5531102 งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1      2(1-2) 
  Native Crafts Design 1 

องคป์ระกอบของการออกแบบงานศิลปหตัถกรรมเบ้ืองตน้     โดยศึกษาลาย
ไทยลายสากล  เพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นเร่ืองของรูปแบบ เน้ือหา และ
ค่านิยมในสาขางานศิลปหตัถกรรม โดยใหเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและทอ้งถ่ินเพื่อใหมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหา รู้จกับ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ และใชเ้คร่ืองมือปฏิบติังานศิลปหตัถกรรม  ตลอดจนสามารถดดัแปลง
เคร่ืองมือและวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

 
5531103 งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2      2(1-2) 
  Native Crafts Design 2 

ฝึกหดัการออกแบบท่ีจะน าไปใชเ้ก่ียวกบัการผลิต การใชเ้คร่ืองมือและการ
เลือกวสัดุต่าง ๆ   รวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ข  การดดัแปลง เพื่อน ามาประดิษฐ์
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของงานศิลปหตัถกรรม   หรือ
อุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการแกปั้ญหาและใหบ้งัเกิดผลทาง
เศรษฐกิจ สังคมในทอ้งถ่ิน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5531301 งานโลหะประดิษฐ์       2(1-2) 
  Metal Crafts 

ศึกษาถึงคุณสมบติัของโลหะ  การท าเคร่ืองใช ้    เคร่ืองประดบัตกแต่งดว้ย
โลหะชนิดต่าง ๆ  เช่น  ทองเหลือง ทองแดง  อลูมินมั  ดีบุก  เหล็ก  เป็นตน้    การข้ึน
รูปหรือท าลวดลายโลหะดว้ยวธีิ  บุ  เคาะ  หล่อ  พิมพ ์ กดัลาย  ฉลุ  ฯลฯ       ศึกษา
กระบวนการและกรรมวธีิการออกแบบ และการตกแต่งในขั้นส าเร็จ  เช่น  การ
เคลือบ  การใชสี้   ตลอดจนกระบวนการทางเคมีและความร้อน  เทคนิคการตดั ติด 
ต่อ วธีิต่าง ๆ เช่น บดักรี  เช่ือมย  ้า 

 
5531501 งานพมิพ์ 1        2(1-2) 
  Graphic Arts 1 

กรรมวธีิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์  เช่น  การเรียงพิมพ ์ การพิมพ ์ การท า
กระดาษการพิมพแ์บบตะแรงไหม (Silk Screen)       การพิมพแ์บบ Lithography      
การพิมพแ์บบ Platenpress     การท าแม่พิมพห์รือบล๊อกดว้ยมือ     การท าและเยบ็
ปกหนงัสือ        การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองโรเนียว  รวมทั้งการพิมพผ์า้และ
กระดาษ     สามารถน าไปใชท้  าเคร่ืองอุปกรณ์  การสอนเก่ียวกบัการพิมพ ์ หลกัและ
วธีิใหม่ ๆ เก่ียวกบัการพิมพ ์

 
5531601 งานหนัง        2(1-2) 
  Leather Working 

ประวติัความเป็นมา  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากหนงัสัตว ์  หนงัเทียม      
ประเภทของหนงัเบด็เคล็ด งานหนงัอุตสาหกรรม วธีิการฟอกหนงั  การยอ้มสีหนงั  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการผลิต        การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ท า
จากหนงัลว้น  และหนงัประกอบกบัวสัดุอ่ืน  เช่น ผา้  เส่ือ หรือหางอวน ฯลฯ  การท า
ลวดลายผลิตภณัฑห์นงัโดยการดุนใหเ้กิดลวดลายโดยใชเ้คร่ืองมือการแกะออกหรือ
ติดเขา้ไป เพื่อใหเ้กิดลกัษณะผวิท่ีต่างกนัประกอบเป็นเคร่ืองใช ้  การบุหนงั
เฟอร์นิเจอร์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5531602 การฟอกหนัง        2(2-0) 
  De-Coloring 

ศึกษาโครงสร้างและประเภทของสัตว ์  การรักษาหนงัดิน  การฟอกหนงั  
ดว้ยวธีิต่าง ๆ      เช่น  ฟอกฝาด  การฟอกโครม  เคมีภณัฑ ์  วสัดุ  อุปกรณ์   และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น การฟอก  การตกแต่งผวิ-สี 

 
5532101 งานประดิษฐ์ทัว่ไป       2(1-2) 
  General Crafts 

ฝึกหดัการออกแบบท่ีจะน าไปใชเ้ก่ียวกบัการถกั การเยบ็  รู้จกัเคร่ืองมือและ
วสัดุการเลือกวสัดุต่าง ๆ   เพื่อน ามาประดิษฐข์องใช ้     เช่น    ไหมพรม    ผา้แพร     
ก ามะหยีส่ักหลาด และวสัดุท่ีเป็นโลหะต่าง ๆ  เพื่อจะน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ        
และในพิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  ฝึกหดัท าพวงมาลยั  อุบะ  บุหงา  ฯลฯ    
และตดักระดาษ  ประดิษฐข์องช าร่วย     วสัดุเหลือใช ้และซ่อมปรับปรุงของท่ีไม่ใช้
แลว้ใหมี้คุณค่าข้ึนเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย 

 
5532102 งานประดิษฐ์เศษวสัดุ       2(1-2) 
  Scrap Material Crafts 

ใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะในการเลือกและการประดิษฐต์กแต่ง     
ตลอดจนเทคนิคเก่ียวกบัวสัดุต่าง ๆ  เพื่อความงามและเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวติประจ าวนั     สามารถถ่ายโยงแก่ผูอ่ื้นได ้     เช่น    เปลือกพืช   เมล็ดพืช   เห็ด
แหง้  เปลือกหอย  ไมไ้ผ ่ หิน และกอ้นกรวดสีต่าง ๆ กระจกสี  แกว้ พลาสติก โลหะ  
หนงั  ป่าน  ปอ  กก  ลาน  เชือกกลว้ยหางอวน  กระดาษ  เศษผา้  ริบบิ้น  ฟาง  ไหม
พรม  เชือก  ดา้ยต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นตน้  น ามาประดิษฐต์กแต่งเป็นตุก๊ตาแบบและชนิด
ต่าง ๆ  เคร่ืองหอ้ย และแขวน    ภาพประดบัผนงักระเป๋า  ยา่ม  ท่ีรองภาชนะ  ดอกไม ้  
ก าไล   แหวน    สายสร้อยท่ีหอ้ยคอ  ท่ีรัดผม  ตุม้หู  กระดุม  สายนาฬิกา รองเทา้แตะ 
พรมเช็ดเทา้  กล่องซองแวน่ตา  ซองจดหมาย  ท่ีเข่ียบุหร่ี  ท่ีทบักระดาษ  ท่ีแขวน
เส้ือ  ฯลฯ  เป็นตน้ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5532301 งานหล่อชุบ        2(1-2) 
  Casting and Plating 

การหล่อโลหะท่ีไม่ใชเ้หล็ก   เช่น   ดีบุก  ตะกัว่    ทองแดง    ทองเหลือง    
ส าริด อลูนินมั  เป็นตน้  รวมทั้งการหล่ออโลหะสาร เช่น ดิน ปูนปลาสเตอร์ และ
พลาสติก ฯลฯการท าแบบหล่อ  กรรมวธีิและเทคนิคการหล่อ  การออกแบบช้ินงาน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน และมีคุณค่าในทางศิลปะ  การขดัผวิและการท าขั้น
ส าเร็จ 

ศึกษาถึงกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใชใ้นการชุบเคลือบผวิแบบง่าย ๆ  เช่น  
ชุบทองแดง  ชุบทอง  เป็นตน้  กรรมวธีิและเทคนิคในการชุบ    เช่น  การท าความ
สะอาดช้ินงาน  การผสมน ้ายา  การขดัมนั  เป็นตน้ 

 
5532501 งานถักทอ        2(1-2) 
  Weaving 

ศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของงานถกัทอวสัดุต่าง ๆ       ท่ีใชใ้นการ
ถกัทอกรรมวธีิการผลิตวสัดุต่าง ๆ ท่ีน ามาถกัทอ  กรรมวธีิการยอ้มวสัดุ     เช่น  ดา้ย  
ไหม  ป่านกระสอบ ฯลฯ  การออกแบบลวดลายและสีงานถกัทอ รู้จกัดดัแปลงน า
วสัดุอ่ืนมาผสมกนัระหวา่งเส้นยนืกบัเส้นนอน  ลกัษณะการทอ และงานท่ีทอออกมา 

ใหมี้ความรู้เร่ืองความเป็นมาของเคร่ืองทอ           ชนิดของของท่ีใชใ้นการ
ถกัทอ  ศึกษาถึงหนา้ท่ีและวธีิการของเคร่ืองมือแต่ละช้ินในงานถกัทอ          การทอ
พรมเช็ดหนา้  กระเป๋า  และถกัท่ีแขวนกระถาง  ฯลฯ  โดยแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค ์
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533101 งานกระดาษ           2(1-2) 
  Paper Work 

ประวติัความเป็นมาของกระดาษ    เคร่ืองมือ   อุปกรณ์      และกรรมวธีิการ
ผลิตกระดาษ  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกระดาษ    ความส าคญัและคุณค่าของกระดาษท่ี
มีต่อการ ศึกษาในระดบัต่าง ๆ     ตลอดจนธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรม   ชนิดของ
กระดาษท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด         การออกแบบอุปกรณ์ของใช ้   ของประดบัท่ี
เหมาะสมกบัวสัดุกระดาษต่าง ๆ  พบัใหเ้กิดรูปทรงท่ีต่างกนัออกไป  เช่น  รูปสัตว์
ต่าง ๆ     การใชก้ระดาษประกอบ วสัดุอ่ืนเพื่อประดิษฐเ์ป็นของใช ้  แสดงออกถึง
ความประณีตและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  เทคนิคการท างานเก่ียวกบักระดาษชนิด
ต่าง ๆ    เช่น   การตดั   การพบั   ดนั   ดุน  และ ติด ต่อโดยวธีิต่าง ๆ  

 
5533201 ออกแบบ เขียนแบบงานไม้หัตถกรรม     3(2-2) 
  Wood Craft Design 

ศึกษาและปฏิบติัใหเ้กิดความรู้ในการออกแบบ      องคป์ระกอบในการ
ออกแบบเขียนแบบงานไม ้ เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางศิลปะและประโยชน์ใชส้อย    
ทฤษฎีการออกแบบและสีกบัการออกแบบงานไมห้ตัถกรรม   ลกัษณะรูปทรงต่าง ๆ 
ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ เขียนแบบ  และปฏิบติัถึงขั้นตอนการถ่ายแบบ
และการเขียนภาพเหมือนจริงการเขียนแบบร่างและหุ่นจ าลอง  การแยกรายการและ
ประเมินผลโดยละเอียด 

 
5533202 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในงานไม้หัตถกรรม    2(2-0) 
  Wood Craft Tools and Machines 

ววิฒันาการเก่ียวกบัเคร่ืองมือ   เคร่ืองจกัรในงานไมห้ตัถกรรม   ประเภท    
ชนิดของเคร่ืองมือ   เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ก่ียวกบังานไมห้ตัถกรรม          ฝึกและปฏิบติัถึง
วธีิการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท  เพื่อใหเ้กิดทกัษะ  ตลอดจนการ
บ ารุงรักษา  ขอ้ปฏิบติั ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533203 การเคลอืบผวิ        2(1-2) 
  Glaze 

ววิฒันาการของการเคลือบผวิ  งานเฟอร์นิเจอร์  ประเภท  ชนิดและคุณภาพ
ของวสัดุท่ีใชใ้นการเคลือบผวิโดยละเอียด   ฝึกและปฏิบติัเก่ียวกบัการผสม และ
ขั้นตอนของการเคลือบผวิดว้ยวสัดุเคลือบประเภทต่าง ๆ   ปฏิบติัถึงการใชเ้คร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเคลือบ  ตลอดจนการบ ารุงรักษา 

 
5533204 ไม้ประดิษฐ์        3(2-2) 
  Wood Crafts 

ออกแบบ   เขียนแบบ   ขยายแบบ   และแยกรายการ         การเตรียมวสัดุให้
เหมาะสมกบังานไมป้ระดิษฐ ์เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางดา้นความงามและประโยชน์ใช้
สอย     ศึกษาถึงการใชเ้คร่ืองมือ   และอุปกรณ์ช่วยในการประดิษฐ ์ ศึกษาถึงเทคนิค
ในการตกแต่งและเคลือบผวิช้ินงานดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ   วเิคราะห์และปฏิบติังาน
ประดิษฐ ์ เช่น  แจกนั  ถาด  ฯลฯ 

 
5533205 งานครุภัณฑ์ 1        3(2-2) 
  Furniture 1 

ออกแบบ เขียนแบบ    ขยายแบบ   และแยกรายการ      การเตรียมวสัดุให้
เหมาะสมกบังานไมค้รุภณัฑ ์  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประโยชน์ใชส้อย     การใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตลอดจนการบ ารุงรักษา    เทคนิคในการตกแต่งและเคลือบ
ผวิช้ินงานดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ    วเิคราะห์และปฏิบติังานครุภณัฑ ์ เช่น  ท าโตะ๊  เกา้อ้ี  
ท ามา้นัง่  ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533206 งานครุภัณฑ์ 2        3(2-2) 
  Furniture 2 

ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ  การเตรียมวสัดุให้
เหมาะสมกบังานครุภณัฑ ์ เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประโยชน์ใชส้อย   การใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานครุภณัฑ ์ ตลอดจนการเก็บและบ ารุงรักษา      เทคนิคใน
การตกแต่งและเคลือบผวิช้ินงาน ดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ โดยละเอียด      วเิคราะห์ และ
ปฏิบติังานครุภณัฑ ์2  เช่น  ท าตู ้ ท  าชั้น  ฯลฯ 

 
5533207 งานออกแบบ-เขียนแบบงานไม้ไผ่และหวาย                 2(1-2) 
  Bamboo and Rattan Design 

ศึกษาการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑไ์มไ้ผแ่ละหวาย      ใหมี้คุณค่าทาง
ศิลปะ  ประโยชน์ใชส้อย  และพฒันาไปสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  
ตลอดจนศึกษาคน้ควา้พฒันางานดา้นหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน    งานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน              โดยสร้างสรรครู์ปแบบกรรมวธีิการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
5533208 งานประดิษฐ์ติดต่อไม้ไผ่และหวาย     3(2-2) 
  Bamboo and Rattan Crafts 

ศึกษาคน้ควา้   ทดลอง  คุณสมบติั   วสัดุท่ีใชใ้นงานไมไ้ผแ่ละหวายอยา่ง
ละเอียด ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรในงานไมไ้ผอ่ยา่งละเอียด  ใหป้ฏิบติังาน
ออกแบบเขียนแบบเก่ียวกบังานประดิษฐติ์ดต่อเพื่อใหเ้กิดคุณค่า   ดา้นประโยชน์ใช้
สอยและความงาม  ฝึกปฏิบติัทดลองใชเ้ก่ียวกบั การผกู  การพนั  ในงานประดิษฐ์
และติดต่อ  ตลอดจนการยอ้มผวิ เคลือบผวิในงานดงักล่าว 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533209 เทคนิคงานสาน 1       3(2-2) 
  Weaving Techniques 1 

ศึกษาคน้ควา้ ทดลองเก่ียวกบัลายสานชนิดต่าง ๆ อยา่งละเอียด      ศึกษาการ
เขา้ขอบงานสานผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ  โดยน าลายสานชนิดต่าง ๆ ไปใชใ้หเ้หมาะสม
กบังานแต่ละชนิด    ใหฝึ้กปฏิบติัการสานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช ้     เคร่ืองประดบั
ตกแต่งและอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม  ตลอดจนการถกัและการเคลือบผวิ 

 
5533210 งานสานประกอบ       3(2-2) 
  Weaving Components 

ศึกษาทดลองแบบอยา่งลายเส้น  การออกแบบ  เขียนแบบ  งานสาน      
ประกอบและการน าลายสานไปประกอบผลิตภณัฑต่์าง ๆ  โดยดดัแปลงประยกุตง์าน    
รวมทั้งการสานลายฉลุชนิดต่าง ๆ  การถกั  การผกู และการพนั      ตลอดจน
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบังาน 

 
5533301 งานแกะสลกัดุน 1       3(2-2) 
  Embossing 1 

ใหมี้ความรู้ความสามารถในการออกแบบ    ก าหนดขนาดภาพ  ลวดลายบน
แผน่โลหะท่ีมาดุน แกะสลกั  ส่วนผสมของชนั         สามารถสลกัดุน  เคร่ืองใช ้ 
เคร่ืองประดบั  เช่น  ภาพไทย  ภาพสากล  ตวัอกัษร  ฯลฯ  ดว้ยวธีิเคาะรูป  ขดัเงา  ชุบ
เงิน  ชุบทอง   การประกอบช้ินส่วน            การออกแบบและการแกะสลกัดุน เป็น
เคร่ืองใช ้  เคร่ืองประดบั  ตกแต่งทั้งภายนอกภายใน ตราสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่าง 
ๆ ดว้ยโลหะ   เช่น    ทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533302 งานแกะสลกัดุน 2       3(2-2) 
  Embossing 2 

ออกแบบงานดุนโลหะแบบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองประดบั     ตกแต่งใชส้อย    
ก าหนดขนาดภาพลวดลาย  วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองใชท้ั้งแบบไทย-สากล   เช่น  คน
เหมือน  ดวงตราภาพไทย  ประกอบลาย  ลายสากล  ฯลฯ            ดว้ยวธีิเคาะ  ข้ึนรูป  
ขดัเงา  รมด า  ชุบเงิน  ชุบทอง  ประกอบช้ินส่วนส าเร็จ 

 
5533303 งานแกะสลกัดุน 3       3(2-2) 
  Embossing 3  

ออกแบบ   ก าหนดขนาดภาพ ลวดลาย  ภาพประกอบเป็นเคร่ืองใชป้ระดบั
ตกแต่ง ภายนอก  ภายใน  ตราสัญลกัษณ์  เคร่ืองหมายต่าง ๆ  ฯลฯ  เคาะ      ข้ึนรูป
ดว้ยโลหะชนิดต่าง ๆ ท่ีเหมาะกบัการตกแต่งส่วนละเอียด  ขดัเงา  ชุบเงิน  ประกอบ
ช้ินส่วนส าเร็จรูป 

 

5533304 การชุบโลหะ 1        3(2-2) 
  Metal Planning 1 

การเตรียมวสัดุอุปกรณ์   สารเคมี   เคร่ืองมือ   การชุบ     เขา้ใจการใช้
แบตเตอร่ี  เคร่ืองมือแปลงกระแสไฟฟ้า  เขา้ใจการน าช้ินงานท่ีชุบมาเคลือยผวิโลหะ     
การใชน้ ้าชุบ  ป้องกนัผวิหมองคล ้า  ประเภทเงิน   ชุบทองแดง   ชุบนาก   ชุบ
ทองค าขาว (โรเด้ียม)   ชุบโครเม่ียม ฯลฯ  ชุบบนรูปพรรณช้ินงาน   ประเภทเคร่ืองใช้
ประดบั      เช่น    เขม็กลดัเส้ือ  เขม็ขดั  ก าไล  แหวน  ต่างหู ฯลฯ  ขนัน ้า  ถาด  ท่ีเข่ีย
บุหร่ี  กรอบรูป  ฯลฯ 

   

5533305 การชุบโลหะ 2        3(2-2) 
  Metal Planning 2 

วธีิการเคลือบผวิโลหะ  การป้องกนัผวิโลหะต่าง ๆ ท่ีชุบแลว้  เช่น  เงิน  
ทองแดงโลหะผสมทองแดง   การใชย้า ประเภทชุบเงิน นาก ทองค าขาว (โรเด้ียม)  
โครเม่ียม และการชุบงาน รูปพรรณประเภทเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบัท่ียากข้ึน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533401 งานเคร่ืองรัก 1        2(1-2) 
  Lacquerware Crafts 1 

การออกแบบงานเคร่ืองรัก  ศึกษาคน้ควา้  รูปแบบลวดลายประจ าชาติและ
สากล ปฏิบติัการออกแบบ  ประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบังานเคร่ืองรักในสภาพ
ปัจจุบนั 

 
5533402 งานเคร่ืองรัก 2        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 2 

การพิมพรั์กใหเ้ป็นลวดลาย       ศึกษาวธีิการและแบบอยา่งงานพิมพข์องช่าง
ไทยโบราณ  เพื่อผดุงรักษาและน ามาดดัแปลงใชต้ามยคุสมยั เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
วสัดุอุปกรณ์ การปฏิบติัการออกแบบหุ่นและลวดลาย  วธีิการแกะลาย   วธีิผสม
รักพิมพ ์  การพิมพล์าย การประดบัลายตีพิมพ ์  การเคลือบยาลวดลาย  การติด
ประดบัพลอย 

 
5533403 งานเคร่ืองรัก 3        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 3 

งานเคร่ืองรักประกอบสถาปัตยกรรม 1   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั
สถาปัตยกรรมไทยและสากล   เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมท่ี
สามารถน ากรรมวธีิในงานเคร่ืองรักไปประยกุตใ์ชใ้นการประดบัตกแต่ง          
ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม  ปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองรักประกอบในงาน
สถาปัตยกรรม  ปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองรักในงานสถาปัตยกรรมท่ีไดอ้อกแบบไว ้

 
5533404 งานเคร่ืองรัก 4        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 4 

งานเคร่ืองรักประกอบสถาปัตยกรรม 2    ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ออกแบบการประดิษฐเ์คร่ืองรักในการตกแต่ง      ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม
ต่อจากรายวชิาเคร่ืองรัก 3 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533405 งานเคร่ืองรัก 5        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 5 

งานเคร่ืองรักประกอบครุภณัฑ ์ 1 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานครุภณัฑท่ี์
สามารถน ากรรมวธีิในงานเคร่ืองรักไปประยกุตใ์ชใ้นการประดบัตกแต่งครุภณัฑ ์     
การออกแบบงานประดบัตกแต่งครุภณัฑด์ว้ยเคร่ืองรัก ปฏิบติัการประดบัตกแต่ง
ครุภณัฑต์ามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

 

5533406 งานเคร่ืองรัก 6        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 6 

งานเคร่ืองรักประกอบครุภณัฑ ์ 2  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ
และการประดบัตกแต่งงานครุภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิงานเคร่ืองรักต่อจากรายวชิางาน
เคร่ืองรัก 5 

 

5533501 งานทอ 1        3(2-2) 
  Weaving 1 

ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชใ้นงานทอ  การใชสี้ยอ้ม  อุปกรณ์
ในการทอ    ชนิดของก่ีแบบต่าง ๆ      เช่น    ก่ีกระตุก   ก่ีพื้นเมือง   ก่ียนื   ก่ีกระดาษ  
หรือ  ก่ีประยกุตแ์บบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

ปฏิบัติการ  ทอโดยการน าเอาวสัดุทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชก้บัวสัดุอ่ืนได ้ และ
รู้จกัการบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้ง 

 

5533502 งานทอ 2        3(2-2) 
  Weaving 2 

ศึกษาหลกัและองคป์ระกอบของการออกแบบ     การเขียนลวดลาย       การ
เขียนกราฟ  การยอ่  ขยายแบบ  การผสมสีและการยอ้มสีชนิดต่าง ๆ       คุณสมบติั
ของสารเคมีและวสัดุเส้นใยต่าง ๆ  แยกประเภทของวสัดุเส้นใย  ตามคุณสมบติัท่ีจะ
น าไปใชป้ระกอบการทอยอ้ม      ฝึกการทอยอ้มวสัดุชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
สามารถน าส่ิงทอยอ้มส าเร็จไปใชป้ระดิษฐต์กแต่ง    ท าเคร่ืองประดบั เคร่ืองเล่น และ
น าไปประยกุตเ์ขา้กบัวสัดุ อ่ืนได ้
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533503 งานทอ 3        3(2-2) 
  Weaving 3 

ศึกษาวธีิการทอยอ้มผา้มดัหม่ี  และผา้ตีนจกพื้นเมือง       ตลอดจนการทอผา้
ของชาวเขา  การออกแบบ ลวดลาย การถกัลาย  การเขียนกราฟ  กรรมวธีิการใชสี้      
เส้นดา้ยผา้และเคมีภณัฑต่์าง ๆ ท่ีใชศิ้ลปการมดัยอ้ม  กระบวนการท าเส้นยนื  เส้นพุง่        
การสืบ การป้ายสี  การกรอ        เทคนิคการทอผา้พื้น  การทอผา้มดัหม่ี หรือทอลาย
สลบั   การทอตีนจก  และการทอดา้ยหลาย ๆ ตะกอ 

 
5533504 งานย้อม 1        2(1-2) 
  Dyeing and Weaving 1 

ศึกษาเคร่ืองมือใชใ้นการยอ้มแบบพื้นบา้น  การจดัประเภทของผา้ส าหรับ
น าไปยอ้ม   ชนิดและคุณสมบติัของสีพื้นบา้นท่ีใชย้อ้ม    เช่น  มะเกลือ  คราม  คร่ัง 
แก่นไม ้ เปลือกไม ้ฯลฯ    ฝึกปฏิบติัการยอ้ม    วธีิมดัยอ้ม และสามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองตกแต่งประยกุตเ์ขา้กบัวสัดุอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5533505 งานย้อม 2        2(1-2) 
  Dyeing and Weaving 2 

เรียนรู้เร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการยอ้มแบบอุตสาหกรรม    ศึกษาความ
เป็นมา  สีสังเคราะห์   คุณสมบติัของสียอ้มชนิดต่าง ๆ  ทฤษฎีสียอ้ม   การจ าแนกสี
ยอ้มในลกัษณะการใชง้าน   ฝึกปฏิบติัการยอ้มสีต่างชนิด   กรรมวธีิการยอ้มสีชนิด
ต่าง ๆ ดว้ยเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม การจดัรูปแบบของวสัดุท่ียอ้มให้
สัมพนัธ์กบัเคร่ืองจกัรท่ีใช ้ การแกไ้ขปัญหายอ้มสีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533506 งานพมิพ์ 2        3(2-2) 
  Graphic Arts 2 

ศึกษาประวติัความเป็นมา    ววิฒันาการของงานพิมพ ์   วสัดุอุปกรณ์    
เคมีภณัฑ ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละการบ ารุงรักษา    คุณสมบติัของสีท่ีใชใ้น
การพิมพผ์า้ต่าง ๆ  ชนิดกระบวนการพิมพผ์า้แบบต่าง ๆ  เช่น การพิมพบ์ล๊อกไม ้ 
พิมพแ์บบลูกกล้ิง  การพิมพล์าย  การพิมพพ์ื้นและรูปลอก      การออกแบบลวดลาย  
การใชสี้     เทคนิคการสร้างแม่พิมพจ์ากเชือก ผลไม ้ยางลบ ฯลฯ     วธีิพิมพสี์เดียว
และหลายสี      การน าเทคโนโลยมีาใชใ้หส้ัมพนัธ์กบังานพิมพ ์

 
5533601 สีย้อมหนัง        2(1-2) 
  Leather Dyeing Color 

ศึกษาและปฏิบติัการยอ้มสีหนงั  การท าสี  เคมีภณัฑ ์   วสัดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสี การเก็บและระวงัป้องกนัอนัตรายจากสียอ้ม  สูตรการผสมสี         การท าสี
ชนิดต่าง ๆ ข้ึนใชเ้อง 

 
5533602 การออกแบบรูปทรงและลวดลาย      3(2-2) 
  Form and Decorative Design 

ศึกษาและฝึกออกแบบรูปทรงและลวดลาย    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ช านาญออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ       หลกัการสเก็ตซ์ภาพ
และแบบตามรูปทรงต่าง ๆ   สร้างสรรครู์ปทรงและลวดลาย  โดยก าหนดสัดส่วนต่าง 
ๆ ใหมี้มาตรฐานและเหมาะสม    เรียนรู้เร่ืองการใชสี้ใหเ้หมาะสมกบัรูปทรงและ
ลวดลาย    รู้จกัเลือกลายต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการท าลาย      เช่น  ลายส าหรับดุน  
ลายส าหรับดอก  ลายส าหรับป้ัม  ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533603 งานเคร่ืองหนังอุตสาหกรรม      2(2-0) 
  Industrial Leather Work 

ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตในการท าเคร่ืองหนงัอุตสาหกรรม      การ
พฒันารูปแบบเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ      ตามความตอ้งการใน
การผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 

 
5533604 การสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์งานหนัง     3(2-2) 
  Making Tools for Leather Work 

ศึกษาและปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือ    อุปกรณ์ข้ึนใชเ้อง    เช่น      เหล็กตอก
ลาย เหล็กเจาะหู  ฯลฯ   การน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์  การปรับปรุงคุณภาพ
ของวสัดุอุปกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน  ซ่อมแซมเคร่ืองใชท่ี้สึกหรอใหส้ามารถใชก้ารได ้

 
5533605 การออกแบบและผลติงานหนังเฟอร์นิเจอร์            3(2-2) 
  Leather Furniture Design and Products 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบ และผลิตงานหนงัเฟอร์นิเจอร์    เช่น   บุเกา้อ้ี
หนงั เกา้อ้ีนอน  โซฟา  เบาะรถยนต ์ ฯลฯ   โดยใชว้สัดุทั้งหนงัแทแ้ละหนงัเทียม  
หนงัลวดลายสวยงามส าหรับติดฝาผนงั  เนน้กระบวนการทางดา้นอุตสาหกรรมและ
ความตอ้งการของตลาด 

 
5533606 การออกแบบและผลติกระเป๋า      3(2-2) 
  Bag Design and Products 

ออกแบบและผลิตกระเป๋าตามแบบสมยันิยมและตามแฟชัน่      โดยฝึกตาม
แบบและตามความคิดสร้างสรรค ์  พร้อมทั้งใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประกอบในการ
ออกแบบ  และผลิตฝึกการแยกแบบ  ตดัแบบ และออกแบบช้ินส่วนต่าง ๆ  ฝึกแบบ
การเยบ็วธีิต่าง ๆ  และประกอบใหส้วยงาม  สามารถสร้างแบบถาวรส าหรับงาน
อุตสาหกรรม  สามารถผลิตกระเป๋าต่าง ๆ   เช่น  กระเป๋านกัเรียน  กระเป๋าเอกสาร  
กระเป๋าสุภาพบุรุษและสตรีตาม  แฟชัน่  กระเป๋าเดินทาง  ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533701 งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 1       3(2-2) 
  Plastering 1 

ศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของปูนปลาสเตอร์    วธีิท า    การใช ้  การเก็บ
รักษาวสัดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   การบ ารุงรักษา   กระบวนการท าพิมพ ์   การเตรียม
รูปตน้แบบการหล่อรูปนูนต ่า  นูนสูง  และลอยตวั  ขนาดเล็ก 

 
5533702 งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 2       3(2-2) 
  Plastering 2 

ศึกษาและปฏิบติัการท าแม่พิมพ ์    การหล่อรูปลอยตวั  ขนาดกลาง    การ
หล่อรูปคน-สัตว ์  แบบนัง่ และแบบยนื  คร่ึงตวั-เตม็ตวั          การหล่อโดยใช้
โครงสร้างเสริมลวดเหล็ก  การตดัต่อและตกแต่งรูปส าเร็จ 

 
5533703 งานหล่อปูนปลาสเตอร์ 3       3(2-2) 
  Plastering 3 

วเิคราะห์การหล่อรูปประติมากรรมลอยตวั    ขนาดกลางและขนาดใหญ่       
การเตรียมรูปตน้แบบ  กระบวนการท าแม่พิมพ ์ หล่อรูปส าเร็จ      การตกแต่งพื้นผวิ        
การเคลือบสี 

 
5533704 งานหล่อซีเมนต์ 1       2(2-0) 
  Cement 1 

ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของปูนซีเมนต ์   แหล่งวตัถุดิบ  
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตช์นิดต่าง ๆ   คุณภาพ    ตลอดจนการน าไปใชง้าน   
คุณสมบติัและการเก็บรักษา  การผสมปูนท่ีใชใ้นงานหล่อชนิดต่าง ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533705 งานหล่อซีเมนต์ 2       3(2-2) 
  Cement 2 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัรูปตน้แบบชนิดต่าง ๆ     เช่น    แบบนูนต ่า   
นูนสูงและแบบลอยตวั  การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของรูปตน้แบบ   การท าแบบชั้นเดียว   
พิมพช้ิ์นจากตน้แบบนูนต ่า  นูนสูง  ลอยตวั        ฝึกปฏิบติัการหล่ออดัแหง้  หล่ออดั
เปียก  การหล่อช้ินแบบจากแม่พิมพช์นิดต่าง ๆ  

 
5533706 งานหล่อขีผ้ึง้         2(1-2) 
  Waxing 

ศึกษาเก่ียวกบัการหล่อข้ีผึ้ง  การจดัหาแบบ  การท าแบบ  การท าพิมพ ์  เพื่อ
หล่อข้ีผึ้ง  กรรมวธีิการหล่อข้ีผึ้ง  การตกแต่งแบบ  ปฏิบติัการหล่อข้ีผึ้งในแบบนูนต ่า  
นูนสูงและลอยตวั 

 
5533707 งานหล่อพลาสติก 1       2(1-2) 
  Plastic 1 

ศึกษาเก่ียวกบัวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานหล่อพลาสติก  การท าแม่แบบ
ชนิดต่าง ๆ    เช่น  การท าแม่แบบถลก   การท าแม่แบบแยกส่วน   ปฏิบติัการหล่อ
พลาสติกรูปนูนต ่า  นูนสูง  ลอยตวั  และฝึกหดัท าของช าร่วย 

 
5533708 งานหล่อพลาสติก 2       2(1-2) 
  Plastic 2 

ศึกษาเก่ียวกบัชนิดและกรรมวธีิผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก    ประเภท    หยก
เทียม  งาชา้งเทียม  หินอ่อนเทียม  หินทรายเทียม  เซรามิกส์เทียม  ไมแ้กะสลกัเทียม  
ปฏิบติัการหล่อพลาสติกชนิดต่าง ๆ    ศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหา
เหตุขดัขอ้งท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5533709 พลาสติกเบือ้งต้น       2(2-0) 
  Introduction to Plastic 

ศึกษาถึงโครงสร้างของพลาสติกชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่   พลาสติกเทอร์โมเซทต้ิง  
เทอร์โมพลาสติก  พีวซีี  โพลีสตีรีน  โพลีเอธีลีน  ไฟเบอร์กล๊าส    ศึกษาถึง
คุณสมบติัของสารเสริมคุณสมบติั (Additives) ต่าง ๆ   ท่ีน ามาผสมในพลาสติก  
ศึกษาคุณสมบติัและการน าไปใชง้านของพลาสติกชนิดต่าง ๆ  

 
5533710 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Product Design 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรง (Form)  ประโยชน์ใชส้อย (Functing)  
ศึกษาถึงอิทธิพลและขอบเขตจ ากดัท่ีมีต่อการลอกแบบและการใชง้าน     ประโยชน์
ใชส้อยของพลาสติกในงานต่าง ๆ  

 
5533711 เทคโนโลยกีารเคลอืบพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Lamination Technology 

ศึกษาเทคนิคการเคลือบพลาสติกเหลว   พลาสติกผงและเคลือบดว้ยสารต่าง
ชนิดศึกษากรรมวธีิการเคลือบดว้ยการอบ  การพน่  การชุบ      ศึกษาถึงเทคนิคและ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการเคลือบผวิพลาสติก 

 
5533712 เทคโนโลยกีารท าแม่แบบหล่อพลาสติก     2(1-2) 
  Plastic Molding Technology 

ศึกษาถึงเทคนิคการสร้างแบบโมลดช์นิดต่าง ๆ     ศึกษาโครงสร้าง    เทคนิค
งานและการสร้าง     รวมถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์มาท าโมลดพ์ลาสติกให้
เหมาะสมกบังานหล่อและงานกดข้ึนรูป  ศึกษาเทคนิคการท างานหล่อพลาสติกใน
รูปแบบต่าง ๆ  การหล่อโดยใชร้ะบบเคร่ืองกลไกชนิดต่าง ๆ      เช่น  ระบบเคร่ือง
ผอ่นแรง  การหล่อโดยใชโ้มลดโ์ลหะและอโลหะ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534101 งานพลาสติก        2(1-2) 
  Plastics 

ความรู้เก่ียวกบัพลาสติก  ความหมายของพลาสติกและความส าคญัของ
พลาสติกท่ีมีบทบาทต่อชีวติมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั           ประวติัความเป็นมาของ
พลาสติกจนถึงปัจจุบนั  ประเภทพลาสติกและคุณสมบติัของพลาสติกชนิดต่าง ๆ             
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  วธีิการตรวจสอบพลาสติก     กรรมวธีิการผลิตแบบต่าง ๆ 
ในอุตสาหกรรมพลาสติก  มีประสบการณ์ในการท างานดว้ยพลาสติก  โดยเฉพาะ
ประเภท Thermoplastic  โดยใชเ้ทคนิคการท างานดว้ยวธีิต่าง ๆ  เช่น  พลาสติกแหง้ 
(Shedt Working)  Fiber-glass  Laminating,  Decorative Laminating,  หล่อดว้ย
พลาสติก, Sculpturing   โดยใหมี้ความรู้ความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมือ            
การรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังาน   การออกแบบท่ีเหมาะสม  ล าดบัขั้นการ
ปฏิบติังาน  การตกแต่งในขั้นส าเร็จโดยวธีิต่าง ๆ  

 
5534102 งานประดิษฐ์ของเล่นส าหรับเด็กและส่ือการสอน    2(1-2) 
  Toys and Teaching Aids for Child 

ศึกษาความส าคญัของของเล่นและการเล่นของเด็ก    เพื่อออกแบบและ
ประดิษฐข์องเล่นใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของเด็กแต่ละวยั รวมทั้งศึกษา
ความส าคญั  การใชส่ื้อ  เพื่อออกแบบและประดิษฐส่ื์อใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการ
สอน 

 
5534103 หลกัการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม     2(1-2) 
  Arts and Crafts Design 

ศึกษาและปฏิบติัใหเ้กิดความรู้       และความเขา้ใจในการออกแบบท่ีเนน้ใน
ดา้นประโยชน์ใชส้อยและความงาม     โดยการน าเอาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีา
ประยกุตล์งในแบบ  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบาย    ความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชง้าน  
รวมทั้งดา้นความงามดว้ย    ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ    การเก็บรักษาในคลงัพสัดุ    
การเคล่ือนท่ียา้ยและการขนส่ง          โดยค านึงถึงวสัดุท่ีเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ
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ท่ีมีอยูภ่ายในประเทศเป็นหลกั   เช่น   เคร่ืองเคลือบดินเผา   เคร่ืองไม ้  เคร่ืองไมไ้ผ-่
หวาย   โลหะ     ถกัทอและฟอกยอ้ม  เป็นตน้ 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534104 การพฒันาหัตถกรรมพืน้บ้าน      2(2-0) 
  Arts and Crafts Development 

ศึกษางานหตัถกรรมพื้นบา้นสาขาต่าง ๆ     ตลอดจนแหล่งผลิตแบบอยา่ง
การน าวตัถุดิบมาใช ้  การใชเ้คร่ืองทุ่นแรง  กรรมวธีิการผลิต  ปัญหาและการ  
ประกอบอาชีพและวตัถุดิบ    การอนุรักษแ์ละการน าไปพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 

 
5534105 เทคโนโลยใีนงานศิลปหัตถกรรม      2(2-0) 
  Arts and Crafts Technology 

ศึกษาหลกัการของเทคโนโลย ี กระบวนการผลิต ระบบงานอุตสาหกรรมท่ี
น ามาประยกุตใ์ชก้บังานศิลปหตัถกรรมเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวสัดุในงาน
ศิลปหตัถกรรม  ไดแ้ก่  ดิน  ไม ้ รัก  เส้นใย  หนงั  กาว  พลาสติก  สี  โลหะ  และยาง  
เป็นตน้    ศึกษาเคมีประยกุต ์ พลงังาน และเช้ือเพลิง  เป็นตน้ 

 

5534201 งานแกะสลกัลวดลาย       3(2-2) 
  Designing and Carving 

ออกแบบ-เขียนแบบ  ถ่ายภาพ  ลอกลาย        การเตรียมวสัดุใหเ้หมาะสมกบั
งานแกะสลกัเพื่อใหมี้คุณค่าทางศิลปะ และประโยชน์ใชส้อย      การใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์งานแกะสลกั  ตลอดทั้งการเก็บและรักษา      เทคนิคการตกแต่งและเคลือบ
ผวิช้ินงานดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ โดยละเอียด     วเิคราะห์และปฏิบติังานแกะสลกั
ลวดลาย    เช่น   ลวดลายนูนสูง  นูนต ่า  ฯลฯ 

 

5534202 งานแกะสลกัรูปลอยตัว       3(2-2) 
  Bas-Rerief Carving 

ออกแบบ-เขียนแบบ  ถ่ายภาพ  ลอกลาย        การเตรียมวสัดุใหเ้หมาะสมกบั
งานแกะสลกัเพื่อใหมี้คุณค่าทางศิลปะ และประโยชน์ใชส้อย      การใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์งานแกะสลกั ตลอดทั้งการเก็บและบ ารุงรักษา     เทคนิคการตกแต่งและ
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เคลือบผวิช้ินงาน ดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ โดยละเอียด   วเิคราะห์ และปฏิบติังานแกะสลกั
รูปลอย  เช่น  รูปสัตว ์ ฯลฯ 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534203 งานกลงึเคร่ืองใช้               3(2-2) 
  Appliance Wood Leather Working 

ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ  การเตรียมวสัดุ  การใชเ้คร่ืองมือและ
บ ารุงรักษาการตกแต่งผวิและเคลือบผวิ  วเิคราะห์และปฏิบติังานกลึงเคร่ืองใช ้

 
5534204 งานกลงึเคร่ืองประดับ       3(2-2) 
  Furniture Wood-Leather Working 

ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ  การเตรียมวสัดุ  การใชเ้คร่ืองมือและ
บ ารุงรักษาการตกแต่งผวิและเคลือบผวิ  วเิคราะห์และปฏิบติังานกลึงเคร่ืองประดบั 

 
5534205 งานไม้ไผ่และงานหวาย       3(2-2) 
  Bamboo and Rattan 

ชนิดของไมไ้ผแ่ละชนิดของหวาย         ตระกลูของไมไ้ผท่ี่อยูใ่นภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บังานไมไ้ผแ่ละหวาย   เช่น  มา้นัง่  โตะ๊  
โคมไฟของเด็กเล่น  เคร่ืองประดบัตกแต่ง  วธีิต่อยดึ  จกัสาน  ขดัลาย  ฯลฯ   การใช้
กรรมวธีิทางฟิสิกส์เคมีเพื่อปรับปรุงคุณสมบติัของไมไ้ผแ่ละหวาย   เพื่อปรับปรุง
งานใหเ้กิดคุณค่าแก่สังคม  และประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5534206 เทคนิคงานสาน 2       3(2-2) 
  Weaving Techniques 2 

ศึกษาทดลองปฏิบติัเก่ียวกบัการน าแบบอยา่งลายสานชนิดต่าง  ๆ โดยการ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัวสัดุอ่ืน ๆ  เช่น  กก  ปอ  ใบลาน  เชือก  และเส้นใยต่าง ๆ  มา
ใชก้บังานสานอยา่งละเอียด ใหเ้กิดคุณค่าทางศิลปะ     ตลอดจนน าลายสานมา
ประกอบตกแต่งงานประดบัและเคร่ืองใชป้ระเภทต่าง ๆ  

 
 



 86 

 
 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534207 งานเคร่ืองเรือน        3(2-2) 
  Household 

ศึกษาคน้ควา้ทดลองและปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบ เขียนแบบเคร่ือง
เรือนแบบต่าง ๆ ท่ีใชก้รรมวธีิการผลิตอยา่งเหมาะสมและยุง่ยากข้ึน   เช่น   เกา้อ้ี   
โตะ๊   เตียงชั้นวางของ   ชุดรับแขก  ฯลฯ 

 
5534208 เทคโนโลยงีานไม้ไผ่และหวาย      2(1-2) 
  Bamboo and Rattan Technology 

ศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานดา้นการประยกุตง์านไมไ้ผแ่ละงานหวาย      
การใชเ้คมีภณัฑใ์นการรักษาเน้ือไมไ้ผแ่ละหวายใหค้งทนถาวร       การเคลือบ
ผลิตภณัฑข์องใชล้ายสาน  อดัพลาสติก  อดัเรซิน  การอดัแบบดว้ยกาว ฯลฯ      
เทคนิคการยอ้มสี    การประยกุตง์านการออกแบบ  ตลอดจนกรรมวธีิ การท าพิมพ ์  
การอดัพิมพ ์    รวมไปถึงการศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบังานผลิตภณัฑไ์มไ้ผ ่ 
และหวาย       ในงานหตัถกรรมและอุตสาหกรรมอยา่งละเอียด 

 
5534301 งานแม่พมิพ์ ป้ัน ชุบโลหะ      3(2-2) 
  Mold and Die Making 

ออกแบบงานแม่พิมพ ์     งานป้ันรูปท่ียากข้ึน     การสร้างแม่พิมพท่ี์ยากข้ึน   
เป็นเคร่ืองใชป้ระกอบลวดลาย     การใชต้ารางในการออกแบบลวดลาย        การ
ระวงัเส้นริมขอบนอกลาย  การฉลุแม่พิมพแ์ละชุบแม่พิมพ ์   การป้ันรูปตดัพิมพ ์   
แผน่โลหะท่ียากข้ึนการประกอบช้ินงานท่ียากข้ึน 

 
5534302 การชุบและการรมสีบนผวิโลหะ      3(2-2) 
  Plating and Metal Finishing 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและคุณภาพของเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการชุบ   และการ
ชุบงานโลหะ    การชุบเงิน   การชุบทองแดง   การรมด า   การรมสีผวิโลหะ   การท า
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ความสะอาดตลอดจนการท าน ้าชุบ และน ้ายารมด าชนิดต่าง ๆ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534303 การลงยาสี        3(2-2) 
  Lacquering 

ศึกษาคุณลกัษณะและคุณสมบติัของเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการท ายาสี  การผสม  
การเผา และการบดยาสี  การลงยาสีบนโลหะ  การสลกัลวดลาย  การท าความสะอาด  
การขดั  การแต่งผวิ  การลงยาสี และการตกแต่ง 

 
5534401 งานประดิษฐ์เคร่ืองถม       2(1-2) 
  Silverware Making 

ศึกษาถึงลกัษณะและประเภทของเคร่ืองถมท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ ๆ ไป  ชนิดของโลหะ
ท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัโครง และการเตรียมวสัดุท่ีจะน ามาท าถม        กรรมวธีิและเทคนิค
ในการท า  การออกแบบเคร่ืองถมเพื่อท าเป็นเคร่ืองประดบั  เคร่ืองใช ้  ของช าร่วย          
โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและคุณค่าในทางศิลปะ     การขดัท าความสะอาด  
และการถนอมรักษาเคร่ืองถมตามวธีิท่ีถูกตอ้ง 

 
5534402 งานเคร่ืองเขิน         3(2-2) 
  Nielloware Crafts 

ลกัษณะและประเภทของเคร่ืองเขิน   ความงามและคุณค่าของเคร่ืองเขิน    
ศึกษาถึงวสัดุเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และกรรมวธีิในการท าเคร่ืองเขิน     ฝึกท าเคร่ืองเขิน
จากโครงชนิดสาน  โครงไมก้ลึงและแกะสลกั   การออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั    
ตกแต่ง    เคร่ืองใชส้อย ภาชนะ เคร่ืองเล่น  การใชสี้   การเขียนลาย   การจ าหลกัและ
การตกแต่งขั้นส าเร็จ  ตลอดจนการรู้จกัรักษาเคร่ืองเขินใหค้งสภาพเดิม และเพิ่มอายุ
การใชง้านใหย้นืนานยิง่ข้ึน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534403 งานเคร่ืองรัก 7        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 7 

งานเคร่ืองรักประกอบดุริยางคแ์ละนาฏศิลป์ 1        ศึกษาเก่ียวกบัการ
 ออกแบบและการประดบัตกแต่งเคร่ืองใช ้  เคร่ืองประดบัและเคร่ืองประดบั
ในงานดุริยางคแ์ละ  นาฏศิลป์ท่ีสามารถท ากรรมวธีิงานเคร่ืองรักไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
5534404 งานเคร่ืองรัก 8        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 8 

งานเคร่ืองรักประกอบดุริยางคแ์ละนาฏศิลป์ 2        ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั
การออกแบบและการประดบัตกแต่งเคร่ืองใช ้            เคร่ืองประดบัและ
เคร่ืองประดบัในงาน ดุริยางคแ์ละนาฏศิลป์  ต่อจากรายวชิาเคร่ืองรัก 7 

 
5534405 งานเคร่ืองรัก 9        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 9 

งานเคร่ืองรักประกอบเคร่ืองประดบัตกแต่ง  1           ศึกษาเก่ียวกบัการ
ออกแบบประยกุตก์รรมวธีิงานเคร่ืองรักไปใชใ้นการท าผลิตภณัฑป์ระเภท
เคร่ืองประดบัและเคร่ืองตกแต่ง ทั้งบุคคลและสถานท่ี     การออกแบบและ
ปฏิบติัการท าเคร่ืองประดบัตกแต่งตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

 
5534406 งานเคร่ืองรัก 10        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 10 

งานเคร่ืองรักประกอบเคร่ืองประดบัตกแต่ง 2         ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั
การออกแบบและประดิษฐผ์ลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัตกแต่งบุคคลและสถานท่ี    ดว้ย
กรรมวธีิงานเคร่ืองรัก ต่อจากรายวชิาเคร่ืองรัก 9 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534407 งานเคร่ืองรัก 11        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 11 

เทคโนโลยงีานเคร่ืองรัก  ศึกษาคน้ควา้และปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบผลิต
งานเคร่ืองรัก     โดยการน าเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตใหมี้คุณภาพ    
ประสิทธิภาพ     มีปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึน  เพื่อน าไปสู่การอุตสาหกรรม 

 
5534501 งานเขียนผ้าบาติก       2(1-2) 
  Batik 

การออกแบบ  การเขียนลาย  ลวดลาย    รวมทั้งกรรมวธีิและเทคนิคการท า
บาติก (Batik)  การรู้จกัและเลือกใชว้สัดุส าหรับท า     เช่น   ผา้  สียอ้ม  สารเคมี  น ้า
เทียน (Wax)  การใชเ้คร่ืองมือ  เช่น  ชานต้ิง (Tjanting)  แปรง  เตา  ภาชนะใส่ข้ีผึ้ง  
เป็นตน้   

โดยใหค้วามรู้ ทกัษะในการเขียนผา้บาติก  ประเภทใชต้กแต่ง  เช่น  ภาพ
ประดบั และเส้ือผา้ ฯลฯ ในดา้นการยอ้มสี  เช่น การผสมสี  การตม้ข้ีผึ้ง   ตลอดจน
การเขียนบาติก  และดา้นการท า Batik cab    โดยสามารถพิมพผ์า้บาติกตาม
กระบวนการพิมพแ์ละเทคนิคของการยอ้มผา้ 

 
5534502 งานพมิพ์ 3        3(2-2) 
  Graphic Arts 3 

ศึกษาต่อเน่ืองจากงานพิมพ ์2 (5533506)             เป็นการพฒันาดา้นเทคนิค
และกระบวนการท างานใหเ้กิดความช านาญยิง่ข้ึน    โดยการรู้จกัการออกแบบและ
แกปั้ญหาเพื่อใหมี้แนวความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตผลงานใหม่ ๆ และสามารถท า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534503 งานซิลค์สกรีน        3(2-2) 
  Silk Screen 

ศึกษาววิฒันาการของงานพิมพ ์  วสัดุอุปกรณ์   เคมีภณัฑ ์   เคร่ืองมือ     
เคร่ืองใชก้ารบ ารุงรักษา คุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นงานพิมพ ์ กระบวนการพิมพ ์และ
กระบวนการท าพิมพโ์ดยใชส้กรีน   เช่น   การท ากรอบไม ้  การเลือกชนิด    ขนาด
ของผา้สกรีน   ฯลฯ  ปฏิบติังานพิมพสี์เดียวและแยกสี    การน าเทคโนโลยมีาใชก้บั
งานสกรีน   เช่น   การพิมพส์ติกเกอร์  การท าแม่พิมพแ์ลคเกอร์ฟิลม์  รู้จกัแกปั้ญหา
และสามารถน าไปใชป้ระกอบกบังานอ่ืนได ้

 
5534504 งานเขียนลายบนผ้า       3(2-2) 
  Cloth Painting 

ศึกษาและฝึกเร่ืององคป์ระกอบศิลปะ และทฤษฎีการออกแบบ       เนน้หนกั
เร่ืองทฤษฎีสีในดา้นศิลป์     ความสัมพนัธ์ของสีในการออกแบบ   ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพื้นท่ีกบัสี    การใชสี้และการผสมสีตามหลกัศิลปะ      การน าความรู้เก่ียวกบั
สีทางศิลปะไปใชก้บังานออกแบบ   เขียนลายผา้  และการวางลวดลายใหเ้หมาะสม
กบัต าแหน่งลกัษณะการใชง้าน 

ศึกษาคุณสมบติัของผา้และสีตามลกัษณะการใชง้านไดเ้หมาะสม  รู้จกัเลือก
เคร่ืองมือใชใ้นงานเขียนลายผา้  และสามารถใชว้สัดุอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองเขียน
ไดอ้ยา่งช านาญ  ตลอดจนการรีดและการเก็บรักษา 

 
5534505 งานบาติก มัดย้อม       3(2-2) 
  Batik, Tied Dyeing 

ศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้    การเตรียมวสัดุอุปกรณ์     งานบาติกและมดั
ยอ้มตลอดจนการบ ารุงรักษา จดัเก็บ    ฝึกการออกแบบ    ลกัษณะของลายท่ีใชง้าน
บาติกแบบต่าง ๆ ได ้ เช่น  การเขียน freehand  บล็อก  สเตนซินต ์ ศึกษาการเลือกสี  
คุณสมบติัของสีท่ีใชย้อ้ม  มดัยอ้มกบัผา้ต่างชนิด  หลกัการค านวณสารเคมีท่ีใชย้อ้ม  
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การเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเขียนลาย    กรรมวธีิการเขียนลายผา้    กรรมวธีิ
การมดัและพบัยอ้ม   การลงเทียน   การยอ้มสี   การลอกเทียน      การท าความสะอาด 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

ผา้ก่อนน าไปใช ้และการเก็บรักษา รู้จกัวธีิการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงและเคร่ืองจกัรกล         
ศึกษาระบบไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้ง    สามารถดดัแปลงและ      ท าเคร่ืองใชก้บังานบาติก 
มดัยอ้มได ้

 
5534506 การสร้างและการซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานทอย้อมแบบพืน้บ้าน  2(1-2) 
  Dyeing and Weaving Machines 

ศึกษาประเภทของเคร่ืองมือ  เคร่ืองทุ่นแรงและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอแบบ
พื้นบา้น  ลกัษณะพื้นฐานของช้ินส่วนของเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง หนา้ท่ี และการใช้
งานของช้ินส่วนต่าง ๆ  ศึกษาการท างาน  กลไก  และระบบต่าง ๆ ท่ีส าคญั  การ
ควบคุมการบ ารุงรักษา    ตลอดจนการซ่อมแซมใหส้ามารถสร้างช้ินส่วน  อุปกรณ์  
เคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรง  เช่น  ก่ียนื  ก่ีนัง่  กล  หลา กระสวย  ฟิลม์ ฯลฯ  โดยการ
น าเอาวสัดุทอ้งถ่ิน มาประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นใหค้งไว ้

 
5534601 การออกแบบและผลติรองเท้า      3(2-2) 
  Shoe Design and Products 

สเก็ตซ์แบบตวัอยา่งจากแคดตาลอคและจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      ฝึก
การสเก็ตซ์แบบรองเทา้ตามสมยัและแฟชัน่  โดยฝึกการแยกแบบ  ตดัแบบ  ออกแบบ
ช้ินส่วน ของรองเทา้แบบต่าง ๆ จากหุ่น    ฝึกการใชว้สัดุอุปกรณ์ทดแทน  ในการ
ออกแบบโดยใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ท่ีนิยมในประเทศและต่างประเทศ 

 
5534602 การออกแบบและผลติงานหนังเบ็ดเตลด็     2(1-2) 
  Miscellaneous Leather Design and Products 

ศึกษาและผลิตงานหนงัเบด็เตล็ด  เช่น  เขม็ขดั กระเป๋าใส่เศษสตางค ์  พวง
กุญแจเขม็กลดัต่าง ๆ เนน้กระบวนการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรม ตามความตอ้งการ
ของตลาด 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534603 การผลติงานหนังในท้องถิ่น      2(1-2) 
  Local Leather Products 

ศึกษาและปฏิบติังานหนงัท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน เช่น หนงัใหญ่ หนงัตะลุง  กลอง
ชนิดต่าง ๆ  เช่น  กลองเพล  กลองยาว  ร ามะนา    ซอชนิดต่าง ๆ  เช่น ซออู ้ ซอดว้ง      
พฒันารูปแบบและวธีิการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
5534604 การฝึกอบรมควบคุมโรงงาน      2(2-0) 
  Training of Manufactory Management 

การก าหนดการปฏิบติังาน  วธีิลงเวลา  การจดัแผนงานตามแผนกต่าง ๆ ท่ี
สัมพนัธ์กนั  การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์  สถิติในการผลิต  การจดัโชวผ์ลงานท่ีผลิต    
การพิจารณาค่าจา้ง  พระราชบญัญติัแรงงานทัว่ไป  การรักษาความปลอดภยั    และ
การติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

 
5534701 งานหล่อโลหะ 1        2(1-2) 
  Iron Casting 1 

ศึกษาคุณสมบติัต่าง ๆ ของโลหะท่ีน ามาใชใ้นงานหล่อ  ส่วนรวมของโลหะ
หล่อ  การหลอมโลหะ  ศึกษาและปฏิบติัการท าแม่พิมพห์ล่อ  การหล่อโลหะทัว่ไป  
และตกแต่งขดัผวิโลหะหล่อ 

 
5534702 งานหล่อโลหะ 2        2(1-2) 
  Iron Casting 2 

ศึกษาและทดสอบชนิดของโลหะชนิดต่าง ๆ  คน้ควา้ทดลองและปฏิบติัการ
หล่อโลหะทั้งชนิดนูนต ่า  นูนสูง และลอยตวั 

 
 
 



 93 

 
 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534703 งานหล่อโลหะ 3        2(1-2) 
  Iron Casting 3 

วเิคราะห์งานหล่อโลหะ   การรมด า   การชุบโลหะทัว่ไป   การเช่ือม   การ
บดักรี  การยอ่ และการขยายแม่พิมพ ์

 
5534704 เทคโนโลยกีารเช่ือมพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Welding Technology 

ศึกษาเทคนิคการเช่ือมพลาสติกแบบต่าง ๆ  คุณสมบติัของเคร่ืองมือเช่ือมลา
สติก  วสัดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาเช่ือมพลาสติกชนิดต่าง ๆ     ชนิดของพลาสติกท่ีน ามา
เช่ือม  การออกแบบงาน  การแยกเช่ือมพลาสติก  เทคนิคการปฏิบติัเช่ือมพลาสติก 
เพื่อน าไปใชง้านผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม     เช่น    อ่างน ้า   ท่อ    หมอ้กรองน ้า  และ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมต่าง ๆ ฝึกออกแบบงานเพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บังานทาง
อุตสาหกรรม 

 
5534705 ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 1       2(1-2) 
  Fiberglass Design 1 

หลกัการออกแบบไฟเบอร์กล๊าสและผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ขั้นตอนต่าง ๆ 
ใน  การออกแบบ  อิทธิพลของสีท่ีมีต่อการออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กล๊าส     ฝึก
ออกแบบร่าง (Sketch Design)    ออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กล๊าส        โดยเนน้เร่ือง
รูปทรงและสีประโยชน์ท่ีจะน าไปใช ้

 
5534706 ออกแบบไฟเบอร์กล๊าส 2       2(1-2) 
  Fiberglass Design 2 

ปฏิบติัการข้ึนรูปไฟเบอร์กล๊าส  รวมถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
ออกแบบสร้างโมลดไ์ฟเบอร์กล๊าส  จากโลหะ  เช่น  เหล็กอลูมิเนียม ทองเหลือง 
ทองแดง  และอโลหะ  เช่น  ปูน  ไม ้
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534707 ระบบการผลติผลติภัณฑ์พลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Production Technology 

ศึกษาถึงกรรมวธีิและกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก     
เช่นแบบอดั  แบบฉีด  แบบเป่า  แบบรีด  แบบลูกกล้ิง และแบบอดัแน่น  เป็นตน้     
ตลอดจนกรรมวธีิตกแต่งช้ินงานพลาสติก 

 
5534901 งานศึกษาค้นคว้าด้านศิลปหัตถกรรม     2(1-2) 
  Independent Study 

วเิคราะห์วจิยังานในสาขาศิลปหตัถกรรม    การเตรียมโครงการงานเฉพาะ
บุคคลภายใตค้  าแนะน าของคณะกรรมการ  เพื่อคน้ควา้เขียนรายงาน  วเิคราะห์งาน
ศิลปหตัถกรรมประเภทต่าง ๆ  การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของงานศิลปหตัถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน     ศึกษาถึงเคร่ืองมือ    การน ามาใชว้เิคราะห์เพื่อความเขา้ใจ
และการแกปั้ญหาใหบ้งัเกิดผลงานทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
5534902 วทิยานิพนธ์ 1        2(1-2) 
  Thesis 1 

ใหท้  าวทิยานิพนธ์อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน       โดยเสนอเป็นเอกสารและงานการ
คน้ควา้ทดลอง และวจิยั 

 
5534903 วทิยานิพนธ์ 2        2(1-2) 
  Thesis 2 

พื้นความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัทุกวชิาท่ีทางคณะก าหนด  นกัศึกษาก าหนด
โครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการคน้ควา้ และคล่ีคลายความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์ละหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวทิยานิพนธ์  งานวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ย  ภาค
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เอกสาร คน้ควา้ และงานศิลปหตัถกรรม  ภาคปฏิบติั และจดัท าวทิยานิพนธ์จะตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบของการท าวทิยานิพนธ์โดยเฉพาะ 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534904 วทิยานิพนธ์ 3        2(1-2) 
  Thesis 3 

พื้นความรู้วชิาท่ีผา่นทั้งทฤษฎีและปฏิบติัทุกวชิาท่ีคณะวชิาฯ ก าหนด  
นกัศึกษาก าหนดโครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการแสดงคน้ควา้และคล่ีคลาย
ความสามารถในการสร้างสรรค ์  หาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการวทิยานิพนธ์  งานวทิยานิพนธ์
ประกอบดว้ย ภาคเอกสาร  คน้ควา้ และงานศิลปหตัถกรรม    ภาคปฏิบติั  จดัท า
วทิยานิพนธ์จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของการท าวทิยานิพนธ์โดยเฉพาะ 

 
5534905 วทิยานิพนธ์ 4        2(1-2) 
  Thesis 4 

นกัศึกษาก าหนดโครงการเฉพาะของตนเอง     ใหเ้ป็นผลงานคน้ควา้ทาง
วชิาการ  เพื่อคล่ีคลายปัญหาและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์  ภายใตค้  าแนะน า 
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ 

 
5534906 วทิยานิพนธ์ 5        2(1-2) 
  Thesis 5 

พื้นความรู้วชิาผา่นทั้งทฤษฎีและปฏิบติัทุกวชิาท่ีทางคณะก าหนด   นกัศึกษา
ก าหนดโครงการเฉพาะการแสดงผลงานจากการคน้ควา้และคล่ีคลายความสามารถ
ในการสร้างสรรคแ์ละหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   ภายใตค้  าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ 

 
5534907 วทิยานิพนธ์ 6        2(1-2) 
  Thesis 6 
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พื้นความรู้จากทฤษฎีและปฏิบติั         นกัศึกษาก าหนดโครงการเฉพาะการ
แสดงผลงานจากการคน้ควา้      การคล่ีคลายความสามารถในการสร้างสรรคห์า
แนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง     ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
คณะกรรมการวทิยานิพนธ์ 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 
5534908 วทิยานิพนธ์ 7        2(1-2) 
  Thesis 7 

พื้นความรู้วชิาผา่นทั้งทฤษฎี  และปฏิบติัทุกวชิาท่ีทางคณะกรรมการก าหนด 
นกัศึกษาก าหนดโครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการคน้ควา้  และการคล่ีคลาย
ความสามารถในการสร้างสรรค ์  และหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง         
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการวทิยานิพนธ์  ประกอบดว้ย
ภาคเอกสาร การคน้ควา้ และงานศิลปหตัถกรรม  ภาคปฏิบติั 

 
5534909 ปัญหาพเิศษศิลปหัตถกรรม      2(1-2) 
  Special Problem 

ทฤษฎีและวธีิการหาขอ้มูล         การใชเ้คร่ืองมือและวธีิการส าหรับการ
รวบรวมขอ้มูล  การสร้างงานและการคน้ควา้พิเศษ 
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หมู่วชิาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
(554) 

 

 
  หมู่วชิาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น ดงัน้ี 
  1.  พื้นฐาน               (554-1--) 
  2.  ออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม     (554-2--) 
  3.  ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์     (554-3--)
  4.  ออกแบบครุภณัฑ ์      (554-4--)
  5.  ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ     (554-5--) 
  6.                                                                                        (554-6--) 
  7.                                                                                                   (554-7--) 
  8.  การฝึกงาน       (554-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ   ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั     (554-9--) 
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หมู่วชิาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (554) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 ประวติัและววิฒันาการการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
หลกัการออกแบบ 
วาดเส้น 1 
ออกแบบทศันศิลป์ 
วสัดุและกรรมวธีิการผลิต 
กายวภิาคเชิงกล 
เขียนแบบ 1 
วาดเส้น 2 
ออกแบบกราฟิก 1 
ออกแบบกราฟิก 2 
เขียนแบบ 2 
หลกัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1 
การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์อกลกัษณ์ไทย 1 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์อกลกัษณ์ไทย 2 
การศึกษางาน 
เขียนแบบ 3 
เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์ม ้1 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์ม ้2 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์มไ้ผแ่ละหวาย 1 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์มไ้ผแ่ละหวาย 2 
ออกแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 1 
ออกแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 2 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 2 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 3 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 
ออกแบบตกแต่งภายใน 1 
ออกแบบตกแต่งภายใน 2 
ออกแบบตกแต่งภายใน 3 
ออกแบบตกแต่งภายใน 4 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 2 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 3 
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 1 
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 2 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กล๊าส 1 
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 3 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์1 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์2 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์3 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม1 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 2 
การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ออกแบบจดัแสดงนิทรรศการ 
การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 
การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 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) 

 
2(90) 

3(250) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 3 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 3 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 4 
การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 5 
การโฆษณาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
การบริหารงานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์และซีเมนต ์1 
ออกแบบผลิตภณัฑป์ูนปลาสเตอร์และซีเมนต ์2 
ออกแบบผลิตภณัฑก์ระดาษ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑก์ระดาษ 2 
ออกแบบผลิตภณัฑห์นงั 1 
ออกแบบผลิตภณัฑห์นงั 2 
ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 2 
ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 3 
ออกแบบผลิตภณัฑแ์กว้ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑแ์กว้ 2 
ออกแบบเคร่ืองประดบั 1 
ออกแบบเคร่ืองประดบั 2 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแต่ง 1 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแต่ง 2 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 4 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 5 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 6 
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 7 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5543305 
5543401 
5543402 
5543403 
5543404 
5543501 
5543502 
5543503 
5543601 
5543602 
5543603 
5543701 
5543702 
5543703 
5543704 
5543705 
5543801 
5543901 
5544501 
5544801 
5544901 
5544902 

 ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 8 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 5 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 6 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 4 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 5 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 6 
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 4 
ออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาส 2 
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก 5 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์4 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์5 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์6 
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์7 
ออกแบบกราฟิก 3 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 2 
การคน้ควา้วจิยังานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 7 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 2 
โครงการพิเศษ 
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 
 
 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  (554) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5541101   ประวตัิและววิฒันาการการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม             2(2-0) 
  History of Industrial Design 

ศึกษาประวติั   ความเป็นมา และววิฒันาการของศิลปะสากลของแต่ละยคุ
และการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรปและอเมริกา  ววิฒันาการการออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ในประเทศอุตสาหกรรมกลุ่มยโุรป    อเมริกา   และเอเชีย     
รวมทั้งประเทศไทย 

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  และผลงานนกัออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงใน
อดีตและปัจจุบนั 

 
5541102 หลกัการออกแบบ       2(1-2) 
  Principle of Design 

ศึกษาหลกัการออกแบบองคป์ระกอบของศิลปะ  และทฤษฎีสี เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรคง์านออกแบบ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบงานประเภท 2 มิติ  และ 3 มิติ  โดยเนน้การใช้
หลกัการออกแบบ  การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ   การวเิคราะห์ และใหค้  าอธิบาย
เปรียบเทียบเร่ืองความงามได ้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นเชิงออกแบบ 

 
5541103 วาดเส้น 1          2(1-2) 
  Drawing 1 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากส่ิงท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติ  เช่น  ทิวทศัน์  คน สัตว ์ ฯลฯ  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น  หุ่นปูนป้ัน  
ส่ิงก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ใหไ้ดส้ัดส่วน แสง และเงา         และ
องคป์ระกอบของศิลปะท่ีถูกตอ้งมีความเหมือนจริง  เนน้เทคนิคการเขียนภาพ  การ
ใชดิ้นสอ  ปากกา  ปากกาลูกล่ืน  เครยองชาร์โคล  ฯลฯ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5541104 ออกแบบทศันศิลป์       2(1-2) 
  Visual Design 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการออกแบบทศันศิลป์  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์    ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบงาน 2 มิติ  และ 3 มิติ      โดยใชห้ลกัการออกแบบจดั
องคป์ระกอบของศิลปะ ฯลฯ  เนน้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์เกิดแนวคิดใหม่  ความ
สวยงาม  โดยไม่บงัคบัรูปแบบและวสัดุ  เนน้เทคนิคการสร้างสรรคศิ์ลปะ  ลกัษณะ
ต่าง ๆ   เทคนิคผสม มาประยกุตใ์ชใ้นงานผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีระบบกลไก   เช่น  
ออกแบบสัญลกัษณ์  เคร่ืองหมายการคา้ ลวดลายต่าง ๆ  ขวดหรือภาชนะบรรจุ
ของเหลว  ฯลฯ 

 
5541105 วสัดุและกรรมวธีิการผลติ      2(2-0) 
  Material and Production Processes 

ศึกษาคุณสมบติัและกรรมวธีิการผลิตของวสัดุอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ    
เช่นดิน  ปูนปลาสเตอร์  ปูนซีเมนต ์ แกว้  ไม ้ กระดาษ  ยาง  โลหะ  ผา้  พลาสติก  
ฯลฯ    เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช ้   จดัทศันศึกษากรรมวธีิการผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในบางโอกาส 

 
5541106 กายวภิาคเชิงกล         2(2-0) 
  Ergonomics 

ศึกษาสัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย ์  (Anatomy)        โครงสร้าง และ
หนา้ท่ีการท างานของร่างกายมนุษย ์    กิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย ์ (Activities of 
Human Beings)  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบังาน (Task)  หรือเคร่ืองจกัร   อุปกรณ์ต่าง ๆ
(Machines)      การวดัขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย ์ (Engineering Anthropometry)  
การน าขอ้มูลแอนโธรโปเมตรี (Anthropometry) ไปใชง้าน                 ศึกษาสภาวะ
แวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (Working Conditions and Environment)  
และปรับปรุงสภาวะและส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน การ
ประยกุตใ์ช ้Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5541107 เขียนแบบ 1        2(1-2) 
  Technical Drawing 1 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั    ประโยชน์การเขียนแบบ   เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบ  หลกัการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 

ฝึกปฏิบติัการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection)                 ภาพไอโซ
เมตริก (Isometric)  ภาพออบลิก (Oblique)  ภาพไดเมตริก (Dimetric)  ภาพไตร
เมตริก (Trimetric)  ภาพคล่ี (Pattern Development)  ตามระบบการเขียนแบบเทคนิค
มาตรฐานสากล 

 
5541108 วาดเส้น  2        2(1-2) 
  Drawing 2 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนภาพเหมือนจริง  ต่อเน่ืองจากวชิาวาดเส้น 1  
เนน้การใชสี้ต่าง ๆ  เช่น  สีน ้า  สีโปสเตอร์  สีหมึก และสีอเคลิก      รวมทั้งเทคนิค
การใชพู้ก่นัชนิดต่าง ๆ  พูก่นัลม (Air Brush)  การพน่สี  ฯลฯ 

ฝึกปฏิบติัเทคนิคการสร้างภาพเหมือนจริง         การสร้างภาพแบบส่ือผสม      
การประยกุตใ์ชห้ลกัการวาดภาพใหเ้กิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างงานเฉพาะตน 

 
5541701 ออกแบบกราฟิก 1       2(1-2) 
  Graphic Design 1 

ศึกษาหลกัการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน      เทคนิคการจดัองคป์ระกอบงาน
กราฟิกประเภทต่าง ๆ  เช่น  การจดัภาพ  การก าหนดสี   การเลือกใชว้สัดุ   การพิมพ์
เบ้ืองตน้   การพิมพซิ์ลคส์กรีน  การพิมพร์ะบบต่าง ๆ  ฯลฯ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบสัญลกัษณ์  การออกแบบตวัอกัษร  การออกแบบ
เคร่ืองหมายการคา้  การออกแบบลวดลาย  การท า Art Work            และฝึก
ปฏิบติัการพิมพซิ์ลคส์กรีนบนกระดาษ  ผา้ และวสัดุอ่ืน ๆ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5541702 ออกแบบกราฟิก 2       3(2-2) 
  Graphic Design 2 

ศึกษาหลกัการ และการออกแบบกราฟิก  ระบบการพิมพแ์บบต่าง ๆ เพื่อใช้
ในงานออกแบบ  การน าภาพประกอบ   เช่น  ภาพถ่าย  ภาพท่ีสร้างข้ึนจากเคร่ือง
กลไกต่าง ๆ  หรือภาพเขียน ฯลฯ มาประกอบการออกแบบ การท าช้ินงาน Art Work  
ฝึกปฏิบติัการออกแบบปกหนงัสือ  การจดัหนา้หนงัสือ  โปสเตอร์  แผน่ปลิว  และ
แผน่พบั 

 
5542101 เขียนแบบ 2        2(1-2) 
  Technical Drawing 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5541107  เขียนแบบ 1 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)   
ผลิตภณัฑแ์บบต่าง ๆ   การเขียนแบบภาพตดัเตม็ส่วน (Full Section)   การเขียนแบบ
ภาพตดัคร่ึงส่วน  (Half Section)    การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail 
Drawing)      การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)      การเขียนแบบแยก
ช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded  View)  การเขียนแบบสั่งงาน (Working 
Drawing)   เนน้การปฏิบติัการเขียนแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุต่างชนิดกนั และสามารถ
แยกช้ินส่วนของช้ินงานนั้น ๆ           ส าหรับน าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5542102 หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม     2(1-2) 
  Principle of Industrial Design 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5541107  เขียนแบบ 1,   5541102  หลกัการออกแบบ 

ศึกษาหลกัการ         และขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมตาม
ระบบมาตรฐานสากล  เช่น  อิทธิพลของสี  วสัดุ  องคป์ระกอบของศิลปะ  และส่ิงท่ี
มีอิทธิพลต่อผลิตภณัฑ ์ฯลฯ   เพื่อน าไปพฒันาความคิดในการออกแบบผลิตภณัฑใ์น
สถานการณ์จริง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

ศึกษาวธีิการน าความคิดสร้างสรรค ์(Creative Idea) มาพฒันาแนวความคิด
ในการออกแบบ (Idea Development) 

ฝึกวเิคราะห์และเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภณัฑต่์าง ๆ     เช่น    สี     
วสัดุ  องคป์ระกอบของศิลปะ  ฯลฯ 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ๆ  ไม่มีระบบกลไก (Non-
mechanism)  โดยเนน้เฉพาะความงามของรูปทรง (Form)  และประโยชน์ใชส้อย 
(Function) 

 
5542103 ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 1     2(1-2) 
  Industrial Design 1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5541107  เขียนแบบ 1 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรม    และ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ในลกัษณะต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่มดงักล่าว           ใหมี้
รูปแบบ และประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสม  สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การ
ก าหนดแนวคิดและวธีิการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลเนน้การฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) ฝึกฝนความรวดเร็วใน
การออกแบบงานในเวลาจ ากดั และเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
5542106 การออกแบบระบบกลไกพืน้ฐาน      2(1-2) 
  Basic Mechanic Design 

ศึกษาระบบการท างานของระบบกลไกชนิดต่าง ๆ      เช่น    ระบบเคร่ือง
ผอ่นแรงระบบคานงดั  คานดีด  ระบบเฟืองต่าง ๆ  ระบบกลไกอตัโนมติั  ระบบ
กลไกเก่ียวกบัไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบระบบกลไกอยา่งง่าย ๆ เพื่อน าไปเป็นส่วนประกอบ
ในการออกแบบผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542107 ออกแบบผลติภัณฑ์เอกลกัษณ์ไทย 1              2(1-2) 
  Product Design in Thai Style 1 

ศึกษาศิลปะ และวฒันธรรมพื้นบา้นของไทยในภาคต่าง ๆ      วเิคราะห์
เอกลกัษณ์เด่น ๆ ดา้นรูปแบบ  แนวคิด  รวมทั้งวสัดุท่ีน ามาใช ้ ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบและปฏิบติัการท าผลิตภณัฑเ์อกลกัษณ์ไทย  โดยใชแ้นวคิดและวธีิการ
ออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบสากล 

 
5542108 ออกแบบผลติภัณฑ์เอกลกัษณ์ไทย 2     2(1-2) 
  Product Design in Thai Style 2 

ศึกษาแนวคิดดา้นศิลปะ  และวฒันธรรมยคุร่วมสมยัของไทย    วเิคราะห์
แนวโนม้เอกลกัษณ์เด่นในอนาคต 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบ     และปฏิบติัการท าผลิตภณัฑเ์อกลกัษณ์ไทยสมยั
ปัจจุบนัเนน้การผลิตระบบอุตสาหกรรม 

 
5542109 การศึกษางาน        3(3-0) 
  Work Study 

ศึกษาหลกัการเพิ่มผลผลิต        องคป์ระกอบของเวลาท่ีใชท้  างานหน่ึง ๆ ให้
ส าเร็จหลกัการของการเคล่ือนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ    การสุ่มงาน  การหาเวลา
มาตรฐานโดยการจบัเวลาโดยตรงประโยชน์ของการสุ่มงานและเวลามาตรฐาน       
เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลการตั้งค  าถาม     แผนภูมิกระบวนการผลิตสังเขป  แผนภูมิ
กระบวนการผลิตต่อเน่ือง  ประเภทคน  วสัดุและเคร่ืองจกัร  ไดอะแกรมการเคล่ือนท่ี     
ไดอะแกรมสายใยแบบจ าลอง  ฯลฯ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542110 เขียนแบบ 3        2(1-2) 
  Technical Drawing 3 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5542101  เขียนแบบ 2 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนแบบทศันียภาพ (Perspective)  แบบต่าง ๆ     
เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow)    เช่น  การเขียนแบบ
ทศันียภาพผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ         การเขียนแบบทศันียภาพสถาปัตยกรรม
ภายในและภายนอกอาคารเพื่อประกอบงานผลิตภณัฑ ์         

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนแบบสิทธิบตัร (Patent Drafting)  เพื่อใช้
ประกอบงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการขอสิทธิบตัร 

 
5542111 เทคนิคการน าเสนอผลงาน      2(1-2) 
  Presentation Technique 

ศึกษา  ฝึกปฏิบติั    เทคนิคการน าเสนองานดว้ยวธีิการต่าง ๆ     เช่น       การ
เขียนทศันียภาพ (Perspective)   การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering)  ท่ีเป็นช้ินงาน
ผลิตภณัฑก์ารน าเสนอ  Plate  ผลงานดว้ยรูปภาพ และตวัอกัษร             การจดั
องคป์ระกอบของการน าเสนอ งาน  ฯลฯ      ฝึกปฏิบติัการส่ือความหมายดว้ย
ภาพและภาษา   เทคนิควธีิการน าเสนองาน     การเขียนแนวคิดในการออกแบบ 
(Concept of Design)  รวมทั้งเทคนิคการส่ือความหมายดว้ยภาษาพดูอยา่งมีศิลปะ 

   
5542112 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง       2(1-2) 
  Model Making Technique 

ศึกษาชนิด  ลกัษณะ  เทคนิควธีิ และวสัดุท่ีใชส้ร้างหุ่นจ าลองชนิดต่าง ๆ 
ฝึกปฏิบติัการสร้างหุ่นจ าลองจากวสัดุต่าง ๆ       เช่น     ดินน ้ามนั   ปูน

ปลาสเตอร์กระดาษ  ไม ้ พลาสติก  โลหะ  ฯลฯ  และวธีิการตกแต่งรายละเอียด  และ
ผวิหนา้ (Surface)ใหดู้เหมือนจริง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542206 ออกแบบผลติภัณฑ์ไม้ 1       3(2-2) 
  Wood Product Design 1 

ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบติัของไมจ้ริงชนิดต่าง ๆ ของไทย  ศึกษา
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บังานไม ้     กรรมวธีิการแปรรูป    การ
ปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการข้ึนรูป   และการตกแต่งสีผวิ  ศึกษาหลกัการออกแบบ
ผลิตภณัฑไ์มจ้ากไมจ้ริง  การแกะสลกัไมแ้ละการฉลุไม ้   ฝึกปฏิบติั การออกแบบ
และข้ึนรูปผลิตภณัฑไ์มจ้ากไมจ้ริงเป็นวสัดุหลกั  เนน้ชนิดงานขนาดเล็ก มีความ
สวยงาม ประณีต น าไปใชส้อยได ้ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทของท่ีระลึก  เคร่ืองประดบั  
เคร่ืองตกแต่ง ฯลฯ 

 
5542207 ออกแบบผลติภัณฑ์ไม้ 2       3(2-2) 
  Wood Product Design 2 

ศึกษาชนิด   ประเภท  และคุณสมบติัของไมอ้ดัแผน่ชนิดต่าง ๆ ท่ีจ  าหน่าย
ในประเทศ ศึกษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บังานไมอ้ดัแผน่        
กรรมวธีิการแปรรูป และการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการข้ึนรูป และการตกแต่งสี
ผวิ  ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑไ์มจ้ากไมอ้ดัแผน่  ฝึกปฏิบติัการออกแบบ 
และการประกอบการข้ึนรูปผลิตภณัฑจ์ากไมอ้ดัแผน่    โดยเนน้การผลิตงานประเภท
หตัถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

 
5542208 ออกแบบผลติภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 1     3(2-2) 
  Bamboo and Rattan Product Design 1 

ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบติัของไมไ้ผแ่ละหวายในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ         ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บั
งานไมไ้ผแ่ละหวาย   กรรมวธีิการแปรรูป  การปรับปรุงคุณภาพและการข้ึนรูป ฯลฯ         
ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผแ่ละหวาย          ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
และปฏิบติัการข้ึนรูปผลิตภณัฑไ์มไ้ผแ่ละหวาย  เนน้ช้ินงานขนาดเล็ก  เป็น
ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก  เคร่ืองประดบั  เคร่ืองตกแต่ง  ฯลฯ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542209 ออกแบบผลติภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 2     3(2-2) 
  Bamboo and Rattan Product Design 2 

ศึกษาหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์     เคร่ืองตกแต่งบา้นท่ีท าจากไมไ้ผแ่ละ
หวายโดยเนน้ความสวยงาม           ประโยชน์ใชส้อย และการใชร่้วมหรือแทนวสัดุ
อุตสาหกรรมบางชนิด ศึกษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์        เคร่ือง
ตกแต่งบา้น   ฯลฯ  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวคิด          ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
และการประกอบข้ึนรูปดว้ยไมไ้ผแ่ละหวาย 

 
5542210 ออกแบบผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึ 1      3(2-2) 
  Souvenir and Gift Design 1 

ศึกษาลกัษณะและรูปแบบของท่ีระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมีรูปแบบดี   ก าลงั
ไดรั้บความนิยม   และมีจ าหน่ายทัว่ไป     ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบติัของ
วสัดุท่ีน ามาใช ้ ศึกษาวธีิใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดต่าง ๆ    
ฝึกปฏิบติัการออกแบบ และปฏิบติัการท าผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก ท่ีมีรูปแบบและ
แนวคิดแปลกใหม่ 

    
5542211 ออกแบบผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึ 2      3(2-2) 
  Souvenir and Gift Design 2 

ศึกษาลกัษณะ และรูปแบบของท่ีระลึกท่ีผลิตจากต่างประเทศ  ท่ีมีการ
ออกแบบท่ีดีศึกษาชนิด    ประเภท    คุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใช ้           วธีิใช้
เคร่ืองมือ    อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดต่าง ๆ  ฯลฯ     ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบและปฏิบติัการท าผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกท่ีมีรูปสากลโดยมุ่งเนน้การส่งออก
ไปต่างประเทศ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542301 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 1      3(2-2) 
  Ceramics Design 1 

ศึกษาความหมาย ความส าคญัของเซรามิกส์ ประวติัโดยสังเขปของเซรา
มิกส์ไทยและสากล  ศึกษาวสัดุและกรรมวธีิการผลิตพื้นฐานท่ีใชใ้นงานเซรามิกส์      
ฝึกทกัษะการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ประเภทนูนต ่า และลอยตวั    ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบและการ  ข้ึนรูปเซรามิกส์ดว้ยกรรมวธีิพื้นฐานอยา่งง่าย ๆ    ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบ   การท าแม่พิมพ ์  และหล่อช้ินงานขนาดเล็ก  โดยเนน้ความ
สวยงามของรูปทรงเป็นหลกั 

   
5542302 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 2      3(2-2) 
  Ceramics Design 2 

ศึกษารายละเอียดคุณสมบติัของวตัถุดิบ และสารเคมีชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
เตรียมดินป้ัน และน ้าเคลือบ      ศึกษาถึงกระบวนการข้ึนรูปดว้ยมือ   เช่น  วธีิบีบ  วธีิ
ขด  วธีิแผน่  วธีิกดจากแม่พิมพ ์    ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบ และการข้ึนรูป
ผลิตถณัฑเ์ซรามิกส์  ตามกระบวนการดงักล่าว จนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

 
5542303 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 3      3(2-2) 
  Ceramics Design 3 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของปลาสเตอร์         วสัดุ    และเคร่ืองมือท่ีใชท้  า
แม่พิมพป์ูนปลาสเตอร์แบบแยกช้ิน และกรรมวธีิการหล่อดว้ยน ้าดิน  การเคลือบผวิ
ดิน    ฝึกปฏิบติั  การออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์      และหล่อข้ึนรูป
ช้ินงานดว้ยวธีิการหล่อดว้ยน ้าดิน (Slip Casting)  จนเป็นช้ินงานส าเร็จ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1       3(2-2) 
  Furniture Design 1 

ศึกษาประวติัและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยคุสมยัต่าง ๆ         
ศึกษาหนา้ท่ี และการใชง้านของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ   เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร
เบ้ืองตน้   ท่ีใชใ้นงานเฟอร์นิเจอร์  ช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ไม ้     
วธีิการเขา้เดือยชนิดต่าง ๆ  

ฝึกปฏิบติัการออกแบบและการเขียนแบบ     การยอ่ส่วน     การแสดงแบบ       
รายละเอียดเทคนิคการท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ไม ้ การท าหุ่นจ าลอง  การท า
ตน้แบบ 

  
5542402 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2       3(2-2) 
  Furniture Design 2 

ศึกษารูปแบบและหลกัการออกแบบ  ตู ้ โตะ๊  เตียง  และชั้นวางของแบบต่าง 
ๆ ท่ีท าจากวสัดุต่าง ๆ  ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการออกแบบ   ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์  ประเภท  ตู ้  โตะ๊  เตียง  และชั้นวางของ  ฯลฯ       
การท าหุ่นจ าลองการท าตน้แบบ (Prototype) 

 
5542403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3       3(2-2) 
  Furniture Design 3 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแผน่ไมว้ทิยาศาสตร์ กระบวนการข้ึนรูป  การตกแต่ง  
รูปแบบและหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียน
แบบ    การท าหุ่นจ าลอง       และการท าตน้แบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก ท่ีท าจาก
แผน่ไมว้ทิยาศาสตร์เป็นวสัดุหลกั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542404 ออกแบบตกแต่งภายใน 1       3(2-2) 
  Interior Design 1 

ศึกษาหลกัการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบ้ืองตน้         การจดั
วางผงับริเวณกลุ่มสี  วสัดุ และครุภณัฑ ์       โดยการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมภายใน  ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล  
หรือรูปแบบในอดีต  และน ามาประยกุตส์ าหรับการออกแบบตกแต่งภายใน   ใหเ้กิด
รูปแบบร่วมสมยัของอาคารประเภทต่าง ๆ หรืออาคารท่ีไดรั้บการปรับปรุงหนา้ท่ีใช้
สอยท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมในยคุปัจจุบนั   ศึกษาและฝึกปฏิบติัการก าหนดแนวคิด 
การออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ  การเขียนทศันียภาพ 
(Perspective) และท าแบบจ าลอง (Model) 

 
5542405 ออกแบบตกแต่งภายใน 2       3(2-2) 
  Interior Design 2 

ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน  การจดัวางผงับริเวณ 
กลุ่มสี วสัดุและครุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และสภาพแวดลอ้มภายในของ
อาคาร    ประเภทท่ีพกัอาศยั  เช่น  บา้นเด่ียว  บา้นแถว  คอนโดมิเนียม  ท่ีพกัอาศยั  
ฯลฯ           ฝึกปฏิบติัการ  ออกแบบ เขียนแบบ  เขียนรายงานประกอบแบบ  การ
เขียนทศันียภาพ (Perspective)    และการท าแบบจ าลอง (Model) 

 
5542406 ออกแบบตกแต่งภายใน 3       3(2-2) 
  Interior Design 3 

ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน  การจดัวางผงับริเวณ 
กลุ่มสี  วสัดุและครุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ  และสภาพแวดลอ้มภายในของ
อาคารสาธารณะ  เช่น  ร้านคา้  ส านกังาน  ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ   เขียนแบบ   
เขียนรายงานประกอบแบบ  การเขียนทศันียภาพ (Perspective)  และการท า
แบบจ าลอง  (Model) 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542407 ออกแบบตกแต่งภายใน 4       3(2-2) 
  Interior Design 4 

ศึกษาหลกัการ    และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน         การจดัวางผงั
บริเวณกลุ่มสี  วสัดุและครุภณัฑ ์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มภายใน
ร้านคา้  ระบบกลุ่ม เช่น  ศูนยกี์ฬา  ศูนยก์ารคา้  โรงแรม   ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบ  เขียนแบบ  เขียนรายงานประกอบแบบ    การเขียนทศันียภาพ 
(Perspective)       และการท าแบบจ าลอง   (Model)  การสรุปผลการออกแบบเป็น
ภาคเอกสาร 

 

5542501 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 1      3(2-2) 
  Metal Product Design 1 

ศึกษาคุณสมบติัและลกัษณะทัว่ ๆ ไปของโลหะ        ท่ีน ามาใชผ้ลิตเป็น
ผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ       ศึกษาวธีิการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรท่ีใช้
แปรรูปและข้ึนรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผวิโลหะ     ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
ช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัร  การท า
หุ่นจ าลอง 

 
5542502 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 2      3(2-2) 
  Metal Product Design 2 

ศึกษาเคร่ืองมือ      อุปกรณ์   และเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับการผลิตข้ึนรูป
โลหะแผน่ 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแผน่คล่ี    ช้ินงาน    โลหะแผน่รูปทรง
ต่าง ๆ และการเขียนแบบแยกช้ินส่วน  ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑง์านโลหะ
แผน่    ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง  ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
ประเภทมีระบบกลไกอยา่งง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น  ท่ีใชโ้ลหะเป็นแผน่วสัดุหลกั  เช่น  
กล่องตูรั้บจดหมาย  โคมไฟฟ้า ฯลฯ  เนน้การผลิตระบบพื้นฐาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542503 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 3      3(2-2) 
  Metal Product Design 3 

ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตข้ึนรูปโลหะเส้น    ศึกษา
หลกัการออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะจากโลหะเส้น  ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าจากโลหะเส้น  โดยเนน้การผลิตระบบพื้นฐาน 

 

5542601 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก 1      3(2-2) 
  Plastic Product Design 1 

ศึกษาชนิด    คุณสมบติั         และการใชง้านของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอร์เรซิน (Unsaturated Polyester Resin)  ยางซิลิโคน  ใยแกว้  และวสัดุอ่ืน ๆ      
ศึกษาและฝึกทกัษะ  วธีิการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ กระบวนการท าแม่พิมพแ์บบถลก 
แม่พิมพแ์บบผา่  วธีิการหล่อ และการตกแต่ง 

 

5542602 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก 2      3(2-2) 
  Plastic Product Design 2 

ศึกษาชนิด   คุณสมบติั   การใชง้าน    และกรรมวธีิการผลิตพลาสติกแผน่
อะคริลิก  (Acrylic)  พ.ีว.ีซี. (PVC.) และ เอ.บี.เอส. (ABS.)  ศึกษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์
ท่ีใชแ้ปรรูปและกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกแผน่ชนิดต่าง ๆ     ศึกษาหลกัการ
ออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติก  แผน่  ฝึกปฏิบติัการออกแบบ และท าหุ่นจ าลองขนาด
เท่าจริง    ผลิตภณัฑท่ี์ก าลงันิยมใชก้นัอยูใ่นตลาด  เป็นผลิตภณัฑข์นาดเล็ก  เช่น  
กล่องบรรจุ  กล่องโชวสิ์นคา้  ฯลฯ 

 

5542603 ออกแบบผลติภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส 1     3(2-2) 
  Fiber Glass Product Design 1 

ศึกษาชนิด    คุณสมบติั    และการใชง้าน    ของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอร์เรซิน  (Unsaturated Polyester Resin) ใยแกว้  และวสัดุอ่ืน ๆ   ศึกษาวธีิการใช้
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และกระบวนการข้ึนรูปผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กล๊าสดว้ยแม่พิมพช้ิ์น
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เดียว           ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กล๊าสขนาดเล็ก      ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบ 
และจดัท าผลิตภณัฑ ์ ไฟเบอร์กล๊าสขนาดเล็ก  เช่น  โคมไฟ  นาฬิกา  เคร่ืองตกแต่ง  
เฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก ฯลฯ 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542604 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก 3      3(2-2) 
  Plastic Product Design 3 

ศึกษาคุณสมบติัวสัดุ  กรรมวธีิการผลิต และหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์
พลาสติกแบบฉีด (Injection Molding)  ฝึกปฏิบติัการออกแบบและท าหุ่นจ าลอง
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  จากกรรมวธีิการผลิตดงักล่าว  ประเภทต่าง ๆ   เช่น  เฟอร์นิเจอร์  
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ฯลฯ 

 
5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1                     3(2-2) 
  Package Design 1 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของบรรจุภณัฑ ์    หลกัการออกแบบ     หนา้ท่ี  
และโครงสร้างของบรรจุภณัฑช์นิดต่าง ๆ  ศึกษาวสัดุหลกัท่ีสามารถน ามาใชท้  า
บรรจุภณัฑไ์ด ้  เช่น  กระดาษ  พลาสติก  ไม ้  แกว้  ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
บรรจุภณัฑพ์ื้นฐาน   เช่น  ซอง  กล่องพบัอยา่งง่าย ๆ และฝึกปฏิบติัการท าหุ่นจ าลอง
เท่าจริง 

 
5542702 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2                     3(2-2) 
  Package Design 2 

ศึกษาหลกัการออกแบบ      รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์    โดย
เนน้การศึกษาเร่ืองโครงสร้างท่ีมีความสลบัซบัซอ้นปานกลาง  การประยกุตก์ราฟิก
อยา่งง่าย ๆ เขา้กบัตวับรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม   ศึกษาวสัดุชนิดต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้
ท าบรรจุภณัฑ ์   เช่น  กระดาษแขง็และกระดาษลูกฟูกชนิดต่าง ๆ  ฯลฯ     ฝึกปฏิบติั
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัทัว่ ๆ ไป ท่ีใชก้ระดาษแขง็และกระดาษ
ลูกฟูก     โดยการวางแบบ (Pattern)  และกราฟิกใหมี้ความเหมาะสม        พร้อม
วเิคราะห์การน าวสัดุมาใช ้และฝึกปฏิบติัการท าหุ่นจ าลองเท่าจริง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5542703 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3                     3(2-2) 
  Package Design 3 

ศึกษาหลกัการออกแบบ  รูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุของเหลวศึกษา
การจดัองคป์ระกอบ ฉลาก ตราสัญลกัษณ์ (Logo)  และลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์ศึกษา
กรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและการพิมพใ์นระบบต่าง ๆ ท่ีใชก้บังานบรรจุ
ภณัฑ ์ ฝึกปฏิบติัออกแบบบรรจุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีท าจากพลาสติก    เนน้รูปทรง
สวยงาม   น่าซ้ือ  น่าใช ้  เช่น ขวดบรรจุน ้ามนั ขวดยาสระผม ฯลฯ  พร้อมการ
ออกแบบกราฟิก และฝึกปฏิบติัการท าหุ่นจ าลอง 

 
5542801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Industrial Design 1 

ศึกษาเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      เพื่อ
ศึกษางานในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  พฒันา
ใหรู้้จกัคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี  และเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ   การจดัเตรียมและ
ท าพอร์ทฟอลิโอ   (Portfolio)  รวบรวมผลงานของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 
และจดัท าเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 

 
5542802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 1  3(250) 
  Field Experience in Industrial Design 1 

ฝึกงานเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน เพื่อหาประสบการณ์            โดยใหมี้เวลา
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่  250  ชัว่โมง    ในโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีสถาบนัฯ 
เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543102 ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 2     2(1-2) 
  Industrial Design 1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5542101   เขียนแบบ 2 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑพ์ลาสติกและผลิตภณัฑ์
บรรจุภณัฑ ์  ในลกัษณะต่าง ๆ   ภายในประเทศและต่างประเทศ      ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบ   การก าหนดแนวคิดและพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่มดงักล่าว    โดยศึกษาขอ้มูล
ประกอบการออกแบบ   วธีิการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมตามระบบ  
มาตรฐานสากลท่ีสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม      ฝึกทกัษะการออกแบบอยา่ง
รวดเร็ว  ในเวลาจ ากดั (Sketch Design)   และเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
5543105 การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม    2(2-0) 
  Quality Control in Industrial Products 

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบติั   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    โดย
อาศยัพื้นฐานทางสถิติมาใชป้ระกอบ           เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในกรรมวธีิ
ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งวธีิการปฏิบติัการตรวจสอบตวัอยา่ง  การสร้าง
ระบบ และวธีิการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ตลอดจนมาตรฐาน
สินคา้ 

 
5543106 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ      3(2-2) 
  Exhibition and Display Design  

ศึกษาทฤษฎีและหลกัปฏิบติัในการวางแผนการออกแบบ            และการจดั
แสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบต่าง ๆ  รวมทั้งการจดัท่ีแสดงสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์(Display)  และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ และจดั
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นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์  ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบชุด
ส าเร็จรูปเพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการ 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543107 การออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 1      2(1-2) 
  Computer Aid Design 1 

ศึกษาหลกัการ และวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการสร้างภาพดว้ย
คอมพิวเตอร์เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ     เช่น   ภาพลายเส้น    ภาพประกอบ
เร่ืองราว  ภาพทางการออกแบบกราฟิก ฯลฯ       ฝึกปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ในการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 

5543108 การออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 2      2(1-2) 
  Computer Aid Design 2 

ศึกษาหลกัการ  และวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการสร้างภาพดว้ย
คอมพิวเตอร์  เทคนิคการสร้างภาพสองมิติโดยเนน้การเขียนแบบ เช่น การเขียนแบบ
แปลน  รูปดา้น รูปแสดง ภาพตดั ขยาย  ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยใน
การออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 

5543109 การออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 3      2(1-2) 
  Computer Aid Design 3 

ศึกษาหลกัการ            และวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการสร้าง
ภาพดว้ยคอมพิวเตอร์  เทคนิคการสร้างภาพสามมิติ  เช่น  การเขียนทศันียภาพ
ผลิตภณัฑ ์ การเขียน ทศันียภาพภายในอาคาร  มุมมองแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบในการน าเสนอผลงานออกแบบ  ฯลฯ          ฝึกปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ช่วยในการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป    

 

5543110 ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 3     2(1-2) 
  Industrial Design 3 
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ศึกษารูปแบบ   และแนวคิดของการออกแบบผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์และ
ผลิตภณัฑโ์ลหะในลกัษณะต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ        ศึกษาการ
ออกแบบโครงสร้างของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ      ศึกษาถึงขนาด  
สัดส่วน  หนา้ท่ี และความสามารถในการท างานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย ์  โดยเนน้ศึกษาดา้น  Ergonomics หรือ Human Factors Engineering ให้
สัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ        

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีมีระบบกลไกอยา่งง่าย ๆ         
เนน้ประโยชน์ใชส้อย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเป็นหลกัใหญ่   ใช้
โครงสร้างอิสระและสวยงาม 

 

5543111 ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 4     3(2-2) 
  Industrial Design 4 

ศึกษาการวางแผนการออกแบบหรือการเตรียมงานขั้นแรก        วธีิการ
คน้ควา้วจิยั  การวเิคราะห์ขอ้มูลและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์  หลกัการ ผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)  การประมาณ
ราคา   ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมขนาดเล็ก  ท่ีมีกลไกซบัซอ้น
ปานกลาง           สามารถผลิตในระบบ อุตสาหกรรม  เนน้ปฏิบติัตามขั้นตอนการ
ออกแบบระบบมาตรฐาน    เช่น   การท าแบบร่าง  (Sketch Design)  เขียนแบบจริง 
(Working Drawing)  แบบยอ่หรือขยาย (Detail)  แบบแยกช้ินส่วนประกอบ 
(Exploded View) ทศันียภาพเหมือนจริง (Rendering) หุ่นจ าลอง (Model)  และ/หรือ
ผลิตภณัฑต์น้ฉบบั (Prototype)  และเอกสารสรุปขอ้มูลเพื่อการเสนองาน 

 
5543112 การถ่ายภาพเพือ่การออกแบบ         2(1-2) 
  Photography for Design  

ศึกษาอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ของการถ่ายภาพน่ิง      ศึกษาปฏิบติัการถ่าย
ภาพน่ิง  ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพขาว-ด า   สี  และสไลด ์    เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพพิเศษตาม
เน้ือหาของการออกแบบ  การสร้างเน้ือหาในงานถ่ายภาพ   การจดัองคป์ระกอบ   
การเลือกหามุมของภาพ  การฝึกความคิดสร้างสรรค ์   เทคนิคการจดัวางหุ่น   การจดั
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แสดง    การจดัฉากพิเศษ   การจดัแสง  เทคนิคการถ่ายภาพ  เทคนิคการใชอุ้ปกรณ์
ประกอบ  เพื่อประกอบการออกแบบ 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543113 ออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 5     3(2-2) 
  Industrial Design 5 

ศึกษาความเป็นมา ความส าคญัของกลุ่ม ชมรม และสมาคมนกัออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  (Society  of  Industrial  Designers)        ท่ีเป็นสมาชิกของ    
ICSID       (The  International Council of Societies of Industrial Design)       และ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์    ศึกษาจรรยาบรรณและหลกัปฏิบติั
ของนกัออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (Ethics and Practices)           ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual   Property)    เช่น   สิทธิบตัร (Patent)  ลิขสิทธ์ิ 
(Copyright) ฯลฯ       ฝึกทกัษะการออกแบบผลงานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมใหม่        
เนน้การออกแบบเขียนแบบส าหรับการขอลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร 

 
5543114 การโฆษณาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม      3(3-0) 
      Advertising in Industrial Product Design  

ศึกษาความส าคญั ลกัษณะของการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย      
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑน์ั้น  จิตวทิยา  แรงจูงใจในการออกแบบผลิตภณัฑ ์     
การพยากรณ์ตลาด  การวางแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  จรรยาบรรณ   
ความจริงใจในการโฆษณา  การเลือกส่ือในการโฆษณา  การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มี
ผลกระทบต่อการโฆษณา  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา และการ
ส่งเสริมการขาย 

 
5543115 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการออกแบบผลติภัณฑ์    3(3-0) 
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  Consumer Behavior in Industrial Design 
ศึกษาบทบาทและลกัษณะของพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งจะมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ฝึกทกัษะ
การวเิคราะห์  วจิยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค         มาปรับใชใ้น
การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543116 การบริหารงานออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม    3(3-0) 
  Management for Industrial Design 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ  กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
ระบบการผลิต   กระบวนการผลิต   การพยากรณ์  ความตอ้งการการก าหนดปัจจยั
การผลิต    การจดัและวางแผนงานการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น  กฎหมาย แรงงาน  กฎหมายลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  ฯลฯ 

 
5543118 เทคโนโลยกีารออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม    2(1-2) 
  Industrial Design Technology 

ศึกษาความหมาย     และหลกัการของการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
ศึกษาถึงขนาด    สัดส่วน    หนา้ท่ี   และความสามารถในการท างานของอวยัวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์ รวมถึงกระบวนการทางดา้นการคิด เพื่อการประยกุตใ์ชก้บั
งานดา้นต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีมีระบบกลไกอยา่ง
ง่าย ๆ  โดยเนน้ประโยชน์ใชส้อย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเป็นหลกั
ใหญ่ ใชโ้ครงสร้างอิสระและสวยงาม 

 
5543201 ออกแบบผลติภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์และซีเมนต์ 1    3(2-2) 
  Plaster and Cement Product Design 1 

ศึกษาลกัษณะรูปแบบและหลกัการออกแบบผลิตภณัฑป์ูนพลาสเตอร์และ
ซีเมนตช์นิดต่าง ๆ ศึกษาคุณสมบติัของพลาสเตอร์และซีเมนต ์    วธีิการใชเ้คร่ืองมือ  
อุปกรณ์และ ท าแม่พิมพ ์   กระบวนการข้ึนรูปและตกแต่ง        ฝึกปฏิบติัการ
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ออกแบบ และฝึกปฏิบติัท าแม่พิมพแ์ละหล่อช้ินงาน          เนน้ช้ินงานรูปนูนต ่าและ
ช้ินงานรูปลอยตวัขนาดเล็ก     เช่น  ผลิตภณัฑป์ระเภทของท่ีระลึก  เคร่ืองประดบั  
เคร่ืองตกแต่ง  ของช าร่วย  ฯลฯ 

  
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543202 ออกแบบผลติภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์และซีเมนต์ 2    3(2-2) 
  Plaster and Cement Product Design 2 

ศึกษาวธีิการท าแม่พิมพแ์ละแม่พิมพช้ิ์น และกระบวนการหล่อช้ินงานใหญ่      
ฝึกปฏิบติัการออกแบบการท าแม่พิมพแ์ละหล่อช้ินงาน  เนน้ช้ินงานรูปลอยตวัขนาด
ใหญ่ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ใชส้อย   เช่น   เคร่ืองประดบั   เคร่ืองตกแต่งช้ิน
ใหญ่   เฟอร์นิเจอร์ สนาม  กระถาง  ฯลฯ 

 
5543203 ออกแบบผลติภัณฑ์กระดาษ 1         3(2-2) 
  Paper Product Design 1 

ศึกษาประวติัความเป็นมา  ชนิด  ประเภท     คุณสมบติัและกรรมวธีิการผลิต
ของกระดาษชนิดต่าง ๆ       ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์  และเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บังาน
กระดาษ และ  กระบวนการข้ึนรูปชนิดต่าง ๆ        ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์
กระดาษชนิดต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการออกแบบ และข้ึนรูปผลิตภณัฑห์ตัถกรรมกระดาษ   
เช่น ของเล่นส าหรับเด็ก ตุก๊ตา  เคร่ืองประดบั  ฯลฯ 

 
5543204 ออกแบบผลติภัณฑ์กระดาษ 2         3(2-2) 
  Paper Product Design 2 

ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑก์ระดาษ โดยเนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์
ใชส้อยควบคู่กบัความสวยงาม  ศึกษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการออกแบบ  ก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดมนการออกแบบ             ฝึกปฏิบติัการออกแบบข้ึนรูป
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ผลิตภณัฑก์ระดาษ  เช่น โคมไฟ ถาดใส่ผลไม ้กล่องใส่กระดาษช าระ  ท่ีใส่จดหมาย  
กรอบรูป  ฯลฯ 

 
5543205 ออกแบบผลติภัณฑ์หนัง 1         3(2-2) 
  Leather Product Design 1 

ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบติัของหนงัชนิดต่าง ๆ     ศึกษาหลกัการ
ออกแบบผลิตภณัฑห์นงั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรชนิดต่าง ๆ ท่ีใชก้บังาน
หนงั      ฝึกปฏิบติัวธีิใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการดุนลาย  การลอกลาย   

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

การตกแต่งผวิ   การตดัเยบ็และการประกอบช้ินส่วนอ่ืน ๆ        ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบลวดลาย และผลิตภณัฑห์นงัช้ินขนาดเล็ก  เนน้ท าเป็นของท่ีระลึก  เช่น  
เขม็ขดั  พวงกุญแจ  กระเป๋าใส่ธนบตัร  กรอบรูป 

 
5543206 ออกแบบผลติภัณฑ์หนัง 2         3(2-2) 
  Leather Product Design 2 

ก าหนดหวัขอ้โครงงานออกแบบผลิตภณัฑห์นงั    โดยเนน้ผลิตภณัฑท่ี์ก าลงั
ไดรั้บความนิยมจากตลาดสูง  ใชก้ารผลิตระบบอุตสาหกรรม     ศึกษาขอ้มูลท่ีใชใ้น
การออกแบบก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดในการออกแบบ      ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบเขียนแบบและตดัเยบ็ข้ึนรูปผลิตภณัฑห์นงั  เช่น กระเป๋าถือ  กระเป๋าสะพาย  
รองเทา้  กล่องเคร่ืองประดบั 

 
5543207 ออกแบบผลติภัณฑ์ส่ิงทอ 1         3(2-2) 
  Textile Design 1 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะและรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอ  ผา้พิมพแ์ละ
ส่ิงทออ่ืน ๆ ของไทย   ศึกษาคุณสมบติัของผา้ สียอ้ม สีพิมพ ์และสารเคมีประกอบ
อ่ืน ๆ      ศึกษากระบวนการยอ้ม การทอ และการพิมพซิ์ลคส์กรีน  ฝึกปฏิบติั
ออกแบบลายผา้ทอ  ลายพิมพผ์า้  และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ทอ และผา้พิมพ์ 

 
5543208 ออกแบบผลติภัณฑ์ส่ิงทอ 2         3(2-2) 
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  Textile Design 2 
ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะ และรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้บาติก และผา้

มดัยอ้มศึกษาคุณสมบติัของผา้ สียอ้ม เทียน และสารเคมีประกอบอ่ืน ๆ   ศึกษา
วธีิการใชเ้คร่ืองมือ  อุปกรณ์และกระบวนการผสมเทียน การผสมสี การเขียนเทียน 
การแตม้สี การมดัยอ้ม ฯลฯ  ฝึกปฏิบติัออกแบบลาย ออกแบบผลิตภณัฑ ์        และ
ปฏิบติัการท าผลิตภณัฑผ์า้บาติก   เนน้ช้ินงานเป็นผนื   และน าไปประกอบท าเป็น
ผลิตภณัฑอ่ื์น       เช่น    ผา้เช็ดหนา้    ผา้พนัคอ ผา้คลุมเตียง  โคมไฟ  ท่ีใส่จดหมาย  
ปลอกหมอน  กล่องใส่กระดาษช าระ  ตุก๊ตา  ฯลฯ 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543209 ออกแบบผลติภัณฑ์ส่ิงทอ 3         3(2-2) 
  Textile Design 3 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของการทอ การพิมพ ์    และการยอ้มผา้ระบบ
อุตสาหกรรม         ลกัษณะรูปแบบและหลกัการออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ระบบ
อุตสาหกรรม  ศึกษาวสัดุ   สารเคมี   เคร่ืองจกัร       อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการทอ   
การพิมพ ์  และการยอ้ม  ผลิตภณัฑผ์า้ระบบอุตสาหกรรม   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
ลาย  การออกแบบผลิตภณัฑจ์ากส่ิงทอ  การออกแบบเส้ือผา้ในระบบอุตสาหกรรม 

   
5543210 ออกแบบผลติภัณฑ์แก้ว 1         3(2-2) 
  Glass Product Design 1 

ศึกษาลกัษณะและรูปแบบผลิตภณัฑแ์กว้ประเภทใชก้ระบวนการความร้อน
หลอมข้ึนรูป    เช่น    การเป่า   ตดัข้ึนรูป  และการหล่อในแม่พิมพ ์      ศึกษาชนิด  
ประเภท  และคุณสมบติัของแกว้ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการข้ึนรูป  การตกแต่ง และ
การพิมพสี์   ศึกษาวธีิการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ขดั  เจียร์  และตกแต่ง   ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบ และปฏิบติัการข้ึนรูปช้ินงานแกว้      เนน้ผลิตภณัฑแ์กว้ท่ีผลิต
จากกระบวนการข้ึนรูปดว้ยวธีิใชค้วามร้อน หลอมข้ึนรูป 

 
5543211 ออกแบบผลติภัณฑ์แก้ว 2         3(2-2) 
  Glass Product Design 2 
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ศึกษาลกัษณะ  และหลกัการออกแบบผลิตภณัฑแ์กว้   ประเภทใช้
กระบวนการข้ึนรูป   ตดัประกอบแกว้แผน่ หรือกระจกแผน่ (Stained Glass)    ศึกษา
ชนิด  ประเภท และคุณสมบติัของแกว้ (กระจกแผน่)  ท่ีน ามาใชก้ระบวนการข้ึนรูป     
การตกแต่งผวิ  และการเคลือบสี      ศึกษาวธีิการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ขดั เจียร์ 
และตกแต่ง   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ และปฏิบติัการข้ึนรูปผลิตภณัฑแ์กว้ ท่ีผลิตจาก
แกว้แผน่ (กระจกแผน่) 

   
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543212 ออกแบบเคร่ืองประดับ 1        3(2-2) 
  Jewelry Design 1 

ศึกษาประวติั   ววิฒันาการ เทคนิค   และกรรมวธีิการผลิตเคร่ืองประดบั  
จากวสัดุธรรมชาติ และ/หรือวสัดุสังเคราะห์          ศึกษาการออกแบบเคร่ืองประดบั
ในเชิงศิลปะใหส้ัมพนัธ์กบัเคร่ืองแต่งกาย    รูปแบบของเคร่ืองประดบัประเภทต่าง ๆ         
การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์  กระบวนการข้ึนรูป  และตกแต่งเคร่ืองประดบั     ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบท าเคร่ืองประดบัพื้นฐาน  เช่น  การตดัฉลุ  การพบั  การถกั  การ
เช่ือม   การป๊ัม ฯลฯ   และน าเทคนิคต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบ
เคร่ืองประดบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5543213 ออกแบบเคร่ืองประดับ 2        3(2-2) 
  Jewelry Design 2 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัออกแบบเคร่ืองประดบัในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม  
การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูป ตกแต่งเคร่ืองประดบั    เช่น     แกว้    
หินธรรมชาติ  แมลง  โลหะ  วสัดุสังเคราะห์  เคร่ืองเคลือบ  เซรามิกส์  ฯลฯ         
เทคนิคการข้ึนรูปเคร่ืองประดบัท่ีซบัซอ้น   เช่น  วธีิการหล่อ  การฝังหิน (Bezel)        
เทคนิคการน าวสัดุและวธีิการมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเคร่ืองประดบัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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5543214 ออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองตกแต่ง 1      3(2-2) 
  Ornament Design 1 

ศึกษาลกัษณะ และรูปแบบเคร่ืองตกแต่งจากภาคต่าง ๆ ของไทยจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบนั       ศึกษาชนิด  ประเภท และคุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใช ้     ศึกษา
วธีิใชเ้คร่ืองมือ  อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการออกแบบ
และปฏิบติัการท าผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแต่งรูปลกัษณ์ไทยจากวสัดุต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543215 ออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองตกแต่ง 2      3(2-2) 
  Ornament Design 2 

ศึกษาลกัษณะ      และรูปแบบเคร่ืองตกแต่งจากประเทศต่าง ๆ  ท่ีมีผลงาน
การออกแบบเป็นท่ียอมรับทัว่ไป             ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบติัของวสัดุ
ท่ีน ามาใช ้  ศึกษาวธีิใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดต่าง ๆ    ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบ  และปฏิบติัการท าผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแต่งรูปลกัษณ์สากล  โดย
มุ่งเนน้การส่งออกต่างประเทศ 

 
5543301 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 4       3(2-2) 
  Ceramics Design 4 

ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชข้ึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน (Throwing)     
รวมถึงสารเคลือบชนิดต่าง ๆ      เทคนิคกรรมวธีิตกแต่งผลิตภณัฑ ์ เช่น   การเขียน
ลวดลาย    การเคลือบผวิ  ฯลฯ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑเ์ซรา
มิกส์ดว้ยกรรมวธีิดงักล่าว  จนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

 
5543302 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 5       3(2-2) 
  Ceramics Design 5 

ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือและกรรมวธีิการข้ึนรูปดว้ยใบมีด 
(Jiggering)  การเผา และเตาเผาชนิดต่าง ๆ   ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ
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ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ท่ีผลิตดว้ยกรรมวธีิการผลิตแบบข้ึนรูปดว้ยใบมีด       ฝึก
ปฏิบติัการท าตน้แบบ (Prototype)    การสร้างแม่แบบ (Block Mold)  และการฝึกท า
ใบมีดทั้งชนิดภายใน (Jollying)     และภายนอก  (Jiggering)   เทคนิคการเผาและ
เตาเผา จนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

   
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543303 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 6       3(2-2) 
  Ceramics Design 6 

ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร      และกระบวนการผลิตเซรามิกส์ใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะบบการผลิตแบบ Slip Casting และ Jiggering   ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ การท าแม่พิมพ ์การท าตน้แบบ           ผลิตภณัฑเ์ซรา
มิกส์และทกัษะในการท าเซรามิกส์ท่ีมีลกัษณะเป็นชุด  เช่น  ชุดอาหาร  ชุดกาแฟ 
ฯลฯ  โดยเนน้การผลิตตามระบบอุตสาหกรรม 

 
5543304 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 7       3(2-2) 
  Ceramics Design 7 

ศึกษาเคร่ืองมือ    อุปกรณ์    เคร่ืองจกัร    และกระบวนการผลิตเซรามิกส์ใน
ระบบอุตสาหกรรม  เช่น  วสัดุก่อสร้าง  เคร่ืองสุขภณัฑ ์  งานตกแต่งสถาปัตยกรรม     
ศึกษาชนิดของสารเคลือบ  วตัถุดิบในการท าเคลือบ  การผสมเคลือบในอตัราส่วน
ต่าง ๆ       กรรมวธีิการเคลือบแบบต่าง ๆ ขอ้บกพร่องของการเคลือบ ฯลฯ    ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ประเภทวสัดุก่อสร้าง     เคร่ืองสุขภณัฑ ์ 
ฯลฯ  โดยเนน้การผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

 
5543305 ออกแบบผลติภัณฑ์เซรามิกส์ 8       3(2-2) 
  Ceramics Design 8 
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ฝึกปฏิบติัก าหนดหวัขอ้โครงงานออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์     ท่ีผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเฉพาะเร่ืองท่ีน่าสนใจ         ฝึกปฏิบติัการออกแบบและจดัท า
โครงงานตามท่ีก าหนด    การคน้ควา้ขอ้มูล    วเิคราะห์ขอ้มูล    การออกแบบร่าง 
(Sketch Design)     การออกแบบเขียนแบบ การท าตน้ฉบบั จนส าเร็จเป็นช้ินงาน  
สรุปโครงการเป็นภาคเอกสาร 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4        3(2-2) 
  Furniture Design 4 

ศึกษารูปแบบหลกัการออกแบบ  และโครงสร้างของเกา้อ้ีต่าง ๆ  เช่น  Easy 
Chair,Arm Chair, Sofa, Resting Chair ฯลฯ   ศึกษาวสัดุเคร่ืองมือท่ีใชผ้ลิตในระบบ
อุตสาหกรรม  อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระกอบการผลิต    ศึกษากระบวนการบุ
นวมแบบต่าง ๆ     ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑด์งักล่าว     การเขียน
แบบเท่าจริงและท าหุ่นจ าลอง  หรือผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 
5543402 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 5        3(2-2) 
  Furniture Design 5 

ศึกษาความส าคญั ลกัษณะ ชนิดของแผน่ไมว้ทิยาศาสตร์   วธีิการใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูป  การข้ึนรูปเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ  
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบ    หลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอด
ประกอบ   (Knock- down)  ท่ีผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดประกอบ การเขียนแบบสั่งงาน 
(Working Drawing)  ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  การท าหุ่นจ าลองหรือผลิตภณัฑ์
ตน้แบบ 

 
5543403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 6        3(2-2) 
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  Furniture Design 6 
ศึกษารูปแบบและลกัษณะของเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุด  หลกัการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุด  เช่น  ชุดส านกังาน  ชุดหอ้งประชุม  ชุดหอ้งรับแขก ฯลฯ        
ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ และการท าหุ่นจ าลองหรือผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543404 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา    3(2-2) 
  Furniture Design and Cost Estimating 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั Free Standing Furniture       
และเฟอร์นิเจอร์ติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร                  
ศึกษารายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์  การอ่านแบบ  วธีิการแยกรายการแบบและวสัดุ     
การค านวณคิดราคาจากแบบ        การค านวณปริมาตรของวสัดุประเภทต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในแบบ     การเสนอราคา  การคิดค านวณราคาแรงงาน  ราคาออกแบบ  การ
ท าสัญญาวา่จา้ง    การค านวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด 

 
5543501 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 4      3(2-2) 
  Metal Product Design 4 

ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ์    และเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตและข้ึนรูปโลหะ
แผน่ในระบบอุตสาหกรรม  ศึกษากระบวนการขดัลา้ง      การเคลือบหรือพน่สีใน
ระบบอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑโ์ลหะจากโลหะแผน่
ท่ีใชก้ระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม  เช่น  ตูเ้ก็บเอกสาร  ชั้นวางของ  ฯลฯ 

 

5543502 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 5      3(2-2) 
  Metal Product Design 5 
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ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ์       และเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตและข้ึนรูป
โลหะเส้นระบบอุตสาหกรรม  ศึกษากระบวนการขดั  ลา้ง  การเคลือบหรือพน้สีใน
ระบบอุตสาหกรรม   ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑโ์ลหะจากโลหะเส้น
ท่ีใชก้ระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม  เช่น  ชั้นวางของ  เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ 

 

5543503 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 6      3(2-2) 
  Metal Product Design 6 

ศึกษากระบวนการและเทคนิคการหล่อโลหะ  คุณสมบติั  ลกัษณะเด่นและ
รูปแบบของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีผลิตจากโลหะหล่อ   วเิคราะห์ขอ้มูลและ
ก าหนดแนวคิดใหม่ฝึกปฏิบติัการออกแบบและท าหุ่นจ าลองผลิตภณัฑโ์ลหะประเภท
โลหะหล่อ 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543601 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก 4      3(2-2) 
  Plastic Product Design 4 

ศึกษาคุณสมบติัวสัดุ   กรรมวธีิการผลิต และหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์
พลาสติกจากกรรมวธีิการผลิตแบบเป่า (Blow Molding)          และกรรมวธีิการผลิต
แบบหล่อเหวีย่ง (Plastic Rotational Casting)  กรรมวธีิการผลิตและระบบ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ        ฝึกปฏิบติัการออกแบบและจดัท าหุ่นจ าลองผลิตภณัฑ์
พลาสติกจากกรรมวธีิการผลิตดงักล่าวประเภทต่าง ๆ      เช่น     ภาชนะบรรจุ
ของเหลว    อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้น       ของเล่นส าหรับเด็ก  เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ 

 

5543602 ออกแบบผลติภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 2     3(2-2) 
  Fiber Glass Product Design 2 

ศึกษาวธีิการใชเ้คร่ืองมือ    อุปกรณ์             และกระบวนการผลิตข้ึนรูป
ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาส หรือ เอฟ.อาร์.พ. (FRP.)   ระบบอุตสาหกรรมดว้ยแม่พิมพ์
แยกช้ิน   ศึกษาหลกัการออกแบบผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาสขนาดกลาง       ฝึก
ปฏิบติัการท าแม่พิมพแ์ยกช้ินและการข้ึนรูปช้ินงานไฟเบอร์กล๊าสขนาดกลาง     เช่น     
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก   ช้ินส่วนประดบัรถยนต ์  ผลิตภณัฑใ์ชใ้นงานสาธารณะ  
ฯลฯ 
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5543603 ออกแบบผลติภัณฑ์พลาสติก 5      3(2-2) 
  Plastic Product Design 5 

ก าหนดหวัขอ้โครงงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลาสติกเป็นวตัถุดิบไม่
จ  ากดัชนิดของผลิตภณัฑแ์ละกรรมวธีิการผลิต       เนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีระบบกลไก มี
แนวคิดแปลกใหม่ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑ ์      ประโยชน์
ใชส้อย   การตลาดกรรมวธีิการผลิต  ฯลฯ      ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑ์
พลาสติกตามหวัขอ้โครงงานท่ีก าหนด 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4               3(2-2) 
  Package Design 4 

ศึกษาหลกัการออกแบ  และรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุผลิตผลทาง       
อุตสาหกรรม  เพื่อการขนส่งทั้งในและนอกประเทศ  ค านึงถึงความปลอดภยั  การ
ประยกุตก์ราฟิกเขา้กบังานท่ีออกแบบ   พร้อมวเิคราะห์และทดสอบบรรจุภณัฑเ์พื่อ
ใชใ้นการขนส่ง  ศึกษาวสัดุและกรรมวธีิการผลิตท่ีเหมาะสมกบับรรจุภณัฑเ์พื่อการ
ขนส่ง   ฝึกปฏิบติัออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง  โดยประยกุตง์านกราฟิกอยา่ง
ง่าย ๆ ใหเ้ขา้กบับรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการท าหุ่นจ าลอง
ขนาดเท่าจริง 

 
5543702 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5               3(2-2) 
  Package Design 5 

ศึกษาหลกัการออกแบบและรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุน ้าผลไมแ้ละ
อาหารแหง้ศึกษากรรมวธีิการผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ท าจากโลหะ  กระดาษ  ฟิลม์  
พลาสติก   และการพิมพร์ะบบต่าง ๆ         ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สมยัใหม่    ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑข์องเหลว และอาหารแหง้      ฝึกปฏิบติั
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุน ้าผลไมแ้ละอาหารแหง้ และออกแบบกราฟิก
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ประกอบบรรจุภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ใหมี้รูปแบบสวยงามและเหมาะสม 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการท าหุ่นจ าลองขนาดเท่าของจริง 

 
5543703 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6               3(2-2) 
  Package Design 6 

ศึกษาหลกัการออกแบบและรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  ท่ีใชบ้รรจุผลิตผลทาง
การเกษตร  เพื่อการส่งออก   เช่น  บรรจุภณัฑผ์กัสด  บรรจุภณัฑผ์ลไมส้ด  บรรจุ
ภณัฑด์อกไมส้ด ฯลฯ  ศึกษาวสัดุและกรรมวธีิการผลิตท่ีเหมาะสม ท่ีใชท้  าบรรจุ
ภณัฑท์างการเกษตร      ฝึกปฏิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุผลิตผลทาง
การเกษตร     การรวบรวมขอ้มูล    วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการออกแบบ  พร้อม
ทั้งท าหุ่นจ าลองเท่าของจริง 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5543704 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 7               3(2-2) 
  Package Design 7 

ก าหนดหวัขอ้โครงงานออกแบบบรรจุภณัฑเ์ฉพาะอยา่ง  ท่ีใชผ้ลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ไม่จ  ากดัวสัดุ     ฝึกปฏิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละจดัท าหุ่นจ าลอง
ตามโครงงานท่ีก าหนด 

 

5543705 ออกแบบกราฟิก 3              3(2-2) 
  Graphic Design 3 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบกราฟิก     โดยน าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มา
ช่วยในการออกแบบ     การน าเคร่ืองหมายไปใชใ้นการผลิตภณัฑต่์าง ๆ    เช่น   บน
หีบห่อ   การออกแบบและก าหนดต าแหน่งขอ้ความโฆษณา        การปฏิบติัตาม
แนวความคิดของสภาพแวดลอ้ม และเฉพาะกรณี    ระบบการประชาสัมพนัธ์
เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์  ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟิกในระบบอุตสาหกรรม 

 

5543801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 2   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Industrial Design 2 

ศึกษาเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     เพื่อ
ศึกษางานในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พฒันา
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ใหรู้้จกัคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีและเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ         ปฏิบติัการท า
พอร์ทฟอลิโอ (Portfolio)  รวบรวมผลงานของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร    และจดัท า
เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ 

 

5543901 การค้นคว้าวจัิยงานออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   2(2-0) 
  Research for Industrial Design 

ศึกษาหลกัการ ระเบียบวธีิการวจิยั สถิติ เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการ
ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  เช่น  ขั้นการเตรียมงาน ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขั้น
วเิคราะห์ขอ้มูล  ขั้นน าเสนอผลงานวจิยั   ฯลฯ    ฝึกปฏิบติัการคน้ควา้วจิยัในหวัขอ้
เร่ืองท่ีก าหนด  สรุปเป็นภาคเอกสาร  ปฏิบติัการจดัเตรียมโครงร่างวชิา 5544901 
โครงการพิเศษ 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5544501 ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 7      3(2-2) 
  Metal Product Design 7 

การก าหนดหวัขอ้โครงงาน    การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีผลิต
จากงานโลหะ ไม่จ  ากดัชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ ์   การออกแบบผลิตภณัฑ์
โลหะท่ีมีวสัดุอ่ืน ประกอบ  เนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีระบบกลไกไม่ซบัซอ้นและผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม 

ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑ ์   การตลาด    การผลิต 
ฯลฯ และก าหนดแนวความคิดในการออกแบบและท าหุ่นจ าลอง 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบ และจดัท าหุ่นจ าลองตามโครงงานท่ี
ก าหนด 

 

5544801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 2  5(450) 
  Field Experience in Industrial Design 2 

ศึกษาลกัษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบ   คุณสมบติัท่ีจ  าเป็น และ
ส าคญัของนกัออกแบบท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม  ต่อเจา้ของ  ต่อลูกคา้  และต่อตนเอง      
จรรยาบรรณในวชิาชีพของตน       ศึกษางานในโรงงานหรือสถานประกอบการ   
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เพื่อหาประสบการณ์ตามสาขาเฉพาะทาง  โดยมีเวลาฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 450 
ชัว่โมง  ตามท่ีทางสถาบนัเห็นวา่เหมาะสมตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 

 

5544901 โครงการพเิศษ               3(2-2) 
  Special Project 

ศึกษาแนวทาง และหลกัการทั้งหมดของหลกัสูตร    ออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ก าหนดและเสนอหวัขอ้เร่ืองการออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีนกัศึกษาสนใจมากท่ีสุด      ฝึกปฏิบติัการจดัท าโครงการ
พิเศษ      การเสนอหวัขอ้โครงการ    การด าเนินการหาขอ้มูล     การวเิคราะห์ขอ้มูล    
แนวทางการแกปั้ญหา  การท าแบบร่าง      จนถึงการออกแบบขั้นสุดทา้ย     และการ
ท าหุ่นจ าลองหรือการท าผลิตภณัฑต์น้แบบ  สรุปการด าเนินงานทุกขั้นตอนเป็นภาค
เอกสาร ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ เนน้โครงการท่ี
สามารถผลิตไดจ้ริงในระบบ 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

อุตสาหกรรม   ท่ีเกิดแนวคิดใหม่สามารถแกปั้ญหาท่ีมีอยูเ่ดิมได ้ และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

 
5544902 โครงการพเิศษออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม    3(2-2) 
  Special Project in Industrial Design 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5543901   การค้นคว้าวจัิยงานออกแบบผลติภัณฑ์ 

    อุตสาหกรรม 
ศึกษาแนวทางและหลกัการออกแบบเขียนแบบการท างาน  เพื่อวเิคราะห์

หรือวจิยัในงานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม    การแกปั้ญหา    ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์ละการออกแบบของงานนั้น ๆ   วธีิการออกแบบเขียนแบบ   การทดลอง  
หรือคน้ควา้ส่ิงใหม่  การวางแผนงาน ฯลฯ     โดยใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ี
สนใจมากท่ีสุด     สรุปผลการด าเนินการทุกขั้นตอนตามระบบวธีิการวจิยัเป็นภาค
เอกสาร  การออกแบบ   การเขียนแบบ  การท าหุ่นจ าลองและการท าตน้แบบ  ภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
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หมู่วชิาออกแบบ-เขยีนแบบสถาปัตยกรรม 
 (555) 

 

 
  หมู่วชิาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.  งานออกแบบทัว่ไป      (555-1--) 
  2.  งานออกแบบเพื่อตกแต่ง      (555-2--) 
  3.  งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม                                     (555-3--) 
  4.  วสัดุก่อสร้างเทคโนโลยอีาคาร      (555-4--) 
  5.  การตรวจงาน ส่ิงแวดลอ้ม      (555-5--) 
  6.                   (555-6--) 
  7.         (555-7--) 
  8.  การฝึกงาน       (555-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 

       การสัมมนา และการวจิยั     (555-9--) 
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หมู่วชิาออกแบบ-เขยีนแบบสถาปัตยกรรม (555) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

  งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 
หลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ 
ศิลปประจกัษ ์
ภูมิสถาปัตยกรรม 1 
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4 
ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 
งานออกแบบตกแต่งภายใน 1 
งานออกแบบตกแต่งภายใน 2 
ภูมิสถาปัตยกรรม 2 
ออกแบบตกแต่งภายใน 3 
ออกแบบตกแต่งภายใน 4 
เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
หลกัการออกแบบสถาปัตยกรรม 
วสัดุก่อสร้างและกรรมวธีิการผลิต 1 
วสัดุก่อสร้างและกรรมวธีิการผลิต 2 
วสัดุอาคาร 
พระราชบญัญติัและการปฏิบติัวชิาชีพสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม 
ลายประดบัไทย 
การออกแบบผงัเมือง 
การออกแบบผงับริเวณ 
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 1 

 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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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เทคนิคสถาปัตยกรรม 2 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 3 
สถาปัตยกรรมไทย 1 
สถาปัตยกรรมไทย 2 
แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การเขียนทศันียภาพงานสถาปัตยกรรม 
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น 
การเขียนรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยอีาคาร 1 
ระบบประสานทางพิกดั 
เทคโนโลยอีาคาร 2 
เทคโนโลยอีาคาร 3 
ววิฒันาการและแนวคิดทางดา้นสถาปัตยกรรม 
อุปกรณ์ระบบอาคาร 
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
ววิฒันาการชุมชนเมือง 
การตรวจงานก่อสร้าง 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 1 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางผงัเมือง 
งานคน้ควา้งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
งานวจิยัการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม 
สัมมนาธุรกิจการก่อสร้าง 
งานวจิยัการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาออกแบบ-เขยีนแบบสถาปัตยกรรม (555) 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5551301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1      2(1-2) 
  Architecture 1 

ศึกษางานอ่านแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้  งานทางครุภณัฑเ์บ้ืองตน้  
ปฏิบติังานเขียนแบบครุภณัฑ์เบ้ืองตน้       งานเขียนแบบ-โครงสร้างบา้นพกัอาศยัชั้น
เดียวทั้งไมแ้ละคอนกรีต  งานเขียนทศันียภาพภายในและภายนอก  การท าหุ่นจ าลอง
ช้ินส่วนของอาคาร 

 
5551302 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2      2(1-2) 
  Architecture 2 

ภูมิสถาปัตยใ์นประเทศไทย          ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมโดย
เฉพาะท่ีพกัอาศยั  โครงสร้างและช้ินส่วนต่าง ๆ ของอาคารแบบต่าง ๆ ฐานรากถึง
หลงัคา  วสัดุในงานก่อสร้าง    งานปฏิบติัฝึกหดัตดัสินในงานออกแบบในเวลาจ ากดั 
(Sketch Design)  งานออกแบบบา้นพกัอาศยั  งานประมาณราคา  งานเขียน
ทศันียภาพ  งานท าหุ่นจ าลอง 

 
5551303 หลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมเบือ้งต้น     3(2-2) 
  Basic of Architectural Design 

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบทางดา้น
สถาปัตยกรรมวศิวกรรม  งานศิลปกรรม       หลกัการจดัองคป์ระกอบ     ปฏิบติัการ
เขียนภาพเหมือน ภาพลายเส้น  การใชสี้  ศึกษาการใหแ้สงและเงา 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5552201 ศิลปประจักษ์        2(1-2) 
  Visual Arts 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและความสัมพนัธ์ของทศันศิลป์ทุกแขนง     ศิลปะท่ีมี
หนา้ท่ีในการใชส้อย และไม่มีหนา้ท่ีในการใชส้อย      ศึกษาทฤษฎีการเคล่ือนไหว  
และลกัษณะการจดัองคป์ระกอบอยา่งละเอียดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ      ศึกษาลกัษณะ
ความสมดุล  ความกลมกลืน    รูปร่างหลกั    รูปร่างแปรกบัระบบพิกดัรูปร่าง          
ศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ์  ศึกษาสัดส่วนของมนุษย ์  การ
เคล่ือนไหว และความตอ้งการท่ีวา่งในการใชส้อย   อิทธิพลหลกัและองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ     เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ ในการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรม
และทางสถาปัตยกรรม  

 
5552202 ภูมิสถาปัตยกรรม 1       2(1-2) 
  Landscaping 1 

ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมและพฤกษศาสตร์
เบ้ืองตน้ใหรู้้จกัการออกแบบบริเวณภายนอกอาคาร การบ ารุงรักษา และฝึก
ปฏิบติังานเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนองประโยชน์ใชส้อย  สุนทรียภาพ และสวสัดิภาพ
ของชุมชน 

 
5552301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3      2(1-2) 
  Architecture 3 

หลกัการเขียนแบบเทคนิค  การเขียนแบบทางเทคนิค (Working Drawing)  
ของอาคารบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น  ไมแ้ละคอนกรีตเสริมเหล็ก    การเขียนแบบทาง
วศิวกรรมในงานก่อสร้าง       งานเดินท่อน ้าและสุขภณัฑ ์     งานเดินไฟฟ้าภายใน
อาคารบา้นพกัอาศยังานท าหุ่นจ าลองโครงสร้างอาคาร 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5552302 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4      2(1-2) 
  Architecture 4 

ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสูงข้ึน   การศึกษา
ช้ินส่วนของอาคารไมแ้ละคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งละเอียดและสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน  
เทศบญัญติัระเบียบการท าสัญญาจา้งเหมา     การยืน่แบบฟอร์มปลูกสร้างอาคาร    
งานปฏิบติัการเขียนแบบ  รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง   การแสดงแบบขยาย
โครงสร้างท่ีส าคญัการออกแบบอาคารท่ียุง่ยากและสลบัซบัซอ้น  การเขียน
ทศันียภาพ  การท าหุ่นจ าลอง 

 
5553101 ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม      2(2-0) 
  History of Architecture 

ศึกษาประวติัและววิฒันาการของงานสถาปัตยกรรมตะวนัตก  ประวติัและ
ผลงานของบุคคลส าคญัในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในยคุปัจจุบนั 

 
5553102 ความรู้พืน้ฐานทางสถาปัตยกรรม      2(1-2) 
  Basic Architecture 

ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
วชิาออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมต่อไป 

 
5553201 งานออกแบบตกแต่งภายใน 1      2(1-2) 
  Interior Design 1 

ทฤษฎีการออกแบบงานอุตสาหกรรมศิลป์         การจดัและตกแต่งภายใน
อาคารบา้นพกัอาศยั    ปฏิบติังานออกแบบครุภณัฑ ์   ออกแบบเคร่ืองเรือน    
ออกแบบโฆษณาออกแบบเวทีเน่ืองในงานกิจกรรมต่าง ๆ     งานออกแบบตกแต่ง
ภายใน           งานฝึกหดัตดัสินใจออกแบบในเวลาจ ากดั (Sketch Design) 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5553202 งานออกแบบตกแต่งภายใน 2      2(1-2) 
  Interior Design 2 

การเลือกใชว้สัดุตกแต่งภายในอยา่งละเอียด  การจดัและตกแต่งภายใน
บา้นพกัอาศยั     การจดัสุขภณัฑ ์   การจดัตกแต่งภายในส านกังาน   ทฤษฎีสีเก่ียวกบั
งาน 
ตกแต่งภายในและแสงสวา่งภายในอาคาร     ปฏิบติังานออกแบบตกแต่งภายใน        
การออกแบบในเวลาท่ีจ ากดั (Sketch Design) 

 

5553203 ภูมิสถาปัตยกรรม 2       2(1-2) 
  Lanscaping 2 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ          ความสัมพนัธ์ภายใน
และภายนอกอาคาร    ทฤษฎีการจดัและตกแต่งบริเวณ        เรียนรู้เร่ืองราวทาง
พฤกษศาสตร์ธรรมชาติวทิยา   การปรับปรุงพื้นท่ี    งานปฏิบติังานออกแบบเขียน
แบบ   การจดับริเวณงานปฏิบติัฝึกงานสนาม 

 

5553204 ออกแบบตกแต่งภายใน 3       3(2-2) 
  Interior Design 3 

  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจดัวางผงับริเวณ 
กลุ่มสี วสัดุและครุภณัฑ ์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มภายในของ
อาคารสาธารณะ เช่น ร้านคา้ ส านกังาน ฯลฯ ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบ เขียน
รายงานประกอบแบบ การเขียนทศันียภาพ (Perspective) และการท าแบบจ าลอง 
(Model) 

 

5553205 ออกแบบตกแต่งภายใน 4       3(2-2) 
  Interior Design 3 

  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจดัวางผงับริเวณ 
กลุ่มสี วสัดุและครุภณัฑ ์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มภายในร้านคา้
ระบบกลุ่ม เช่น ศูนยกี์ฬา ศูนยก์ารคา้ โรงแรม ฯลฯ ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียน
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แบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทศันียภาพ (Perspective) และการท า
แบบจ าลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเป็นภาคเอกสาร 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5553301 เขียนแบบสถาปัตยกรรม       2(1-2) 
  Architectural Drawing 

ทฤษฎีของการออกแบบอาคารท่ีพกัอาศยัทัว่ไป  สถาปัตยกรรมในเขตเมือง
ร้อนศึกษาลกัษณะของอาคารทรงไทย    ฝึกหดัการเขียนแบบรูปดา้นต่าง ๆ    รูปตดั
และขยายทศันียภาพ  โครงสร้างอาคารตั้งแต่รากฐานจนถึงหลงัคา  ฝึกหดัการท า
หุ่นจ าลอง 

 
5553302 หลกัการออกแบบสถาปัตยกรรม      3(2-2) 
  Principle of Architectural Design 

ศึกษาหลกัการออกแบบอาคาร    การจดัพื้นท่ี  รูปร่าง  สัดส่วน  ให้
เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย    ลกัษณะการก่อสร้าง         วธีิการก่อสร้าง    คุณค่า
ทางสถาปัตยกรรม     อิทธิพลหลกัและองคป์ระกอบของการออกแบบ    เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบศิลปอุตสาหกรรม   งานออกแบบตกแต่งและงาน
สถาปัตยกรรม 

 

5553401 วสัดุก่อสร้างและกรรมวธีิการผลติ 1     2(2-0) 
  Construction Material and Process 1 

ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุประเภทอโลหะ  เช่น  พลาสติก ยาง แกว้ ไม ้ 
คอนกรีตดินเหนียว      กรรมวธีิการผลิตท่ีใชว้สัดุดงักล่าว      เพื่อเป็นแนวทางใน
การเลือกใชว้สัดุ  และกรรมวธีิการผลิตท่ีเหมาะสมกบังานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม   รวมทั้งการ ทศันศึกษาโรงงานผลิตภณัฑ์ประเภทอโลหะ 

 

5553402 วสัดุก่อสร้างและกรรมวธีิการผลติ 2     2(2-0) 
  Construction Material and Process 2 

ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุประเภทโลหะ  เช่น  เหล็กกลา้  อะลูมิเนียม  
ทองเหลืองทองแดง  ตะกัว่  โลหะผสมต่าง ๆ   ขอ้ดี ขอ้เสียของวสัดุและกรรมวธีิการ
ผลิตนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาใชเ้ลือกวสัดุ  และกรรมวธีิการผลิตท่ี
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เหมาะสมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  รวมทั้งการทศันศึกษาโรงงานผลิตภณัฑ์
โลหะ 

 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5553403 วสัดุอาคาร        3(3-0) 
  Building Materials 

ศึกษาคุณสมบติัของวสัดุประเภทอโลหะ  เช่น  พลาสติก  แกว้  ไม ้ 
คอนกรีต ดิน  และประเภทโลหะ  เช่น   เหล็ก   ทองแดง   อะลูมีเนียม   ตะกัว่  ฯลฯ  
โลหะผสม   ศึกษากรรมวิธีผลิต  ขอ้ดี  ขอ้เสียของวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาน ามาใชง้าน  สถาปัตยกรรม  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตวสัดุ
ก่อสร้าง   ปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชว้สัดุและกระบวนการผลิต 

 

5553404 พระราชบัญญตัิและการปฏิบัติวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  2(2-0) 
  The Act of Controlling Architect and Engineers Profession 

กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม       การควบคุมอาคาร 
และการผงัเมือง   การจดัท ารายการประกอบแบบ   ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง   
ระเบียบปฏิบติัวชิาชีพ  ความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบต่อวชิาชีพอ่ืน และเจา้ของ
อาคาร 

 

5554201 ลายประดับไทย        2(1-2) 
  Thai Ornaments 

ศึกษาลายประดบัตกแต่ง และลกัษณะเฉพาะของภาคต่าง ๆ การประดบั
ตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบ ต าแหน่งของลายประดบัตกแต่ง    
ววิฒันาการของลายประดบัตกแต่งจากอดีตถึงปัจจุบนั      การอนุรักษแ์ละพฒันาลาย
ประดบัไทย   แนวความคิดในการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม      โดยค านึงถึง
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ปฏิบติัการใชล้ายประดบัไทยในงาน
สถาปัตยกรรม 

 

5554202 การออกแบบผงัเมือง       3(2-2) 
  Urban Design 
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ศึกษากระบวนการวางผงัเมือง  กรอบและบริบทของชุมชนเมือง  ภูมิทศัน์
เมืองโดยศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  นโยบาย  ขอ้กฎหมาย      ระบบ
คมนาคมขนส่งตลอดจนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554203 การออกแบบผงับริเวณ       3(2-2) 
  Site Planning 

ศึกษาหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้  ความเป็นมาของการจดัผงับริเวณ  ศึกษาการ
ออกแบบวางผงับริเวณ     ศึกษางานภูมิสถาปัตยกรรม  มาตรฐานของพื้นท่ีใชส้อย
ประเภทต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการวางผงับริเวณ   เช่น  ถนน  ท่ีจอดรถ          การ
ออกแบบวางผงัอาคารการจดักลุ่มประเภทอาคาร  เช่น  การจดับริเวณบา้นจดัสรร  
สถานศึกษา  อาคาร    การจดักลุ่มประเภทอาคารสาธารณะ  โรงงานอุตสาหกรรม  
การจดัพื้นท่ีวา่งระหวา่งอาคารพื้นท่ีต่าง ๆ  เกิดประโยชน์และเกิดมุมมองท่ีดี และมี
ทศันียภาพท่ีงดงามในงานสถาปัตยกรรม 

 

5554301 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5      2(1-2) 
  Architecture 5 

หลกัการเขียนแบบอาคารพาณิชยแ์ละอาคารมากกวา่ 2 ชั้นข้ึนไป    โดย
ก าหนดรายการและรายละเอียดของขนาดวสัดุท่ีใช ้    การเขียนแบบเทคนิค     เช่น          
รูปดา้นรูปตดัตามยาว  ตามขวาง      แปลนฐานรากคานคอดิน   แปลนคอตง   พื้น  
โครงหลงัคา  วธีิเขียนแบบขยายทางเทคนิค  ฐานราก  คาน  ตง  พื้น  โครงหลงัคา   
และการมุงหลงัคาขยายประตู   ขยายบนัได   งานเขียนแบบงานระบบท่อน ้าและ
สุขภณัฑ ์    งานเดินไฟฟ้า ภายในอาคาร  งานเขียนทศันียภาพและการท า
หุ่นจ าลอง 

 

5554302 เทคนิคสถาปัตยกรรม 1       3(2-2) 
  Architectural Technology 1 

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม  การจดัองคป์ระกอบในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ     ปฏิบติัการออกแบบ     เขียนแบบ    การ
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รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูล  และสรุปผลการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง  
ความสูงไม่เกิน 4  ชั้น  เช่น  อาคารสโมสรกีฬา  โฮมออฟฟิส (home office)  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554303 เทคนิคสถาปัตยกรรม 2       3(2-2) 
  Architectural Technology 2 

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม  ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยซบัซอ้น
มากข้ึน  โดยเฉพาะอาคารทางการศึกษา  อาคารขนาดกลาง   ศึกษากระบวนการวาง
ผงับริเวณของกลุ่มอาคาร  ท่ีสัมพนัธ์กนัทางราบ   และการจดัประโยชน์ใชส้อย  
พื้นท่ีเปิดโล่งภายนอกอาคาร   (outdoor-space)    การศึกษาการจดัองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมเร่ือง    form, order, space  ท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึงข้ึน 

 
5554304 เทคนิคสถาปัตยกรรม 3       3(2-2) 
  Architectural Technology 3 

ศึกษากระบวนการออกแบบขนาดใหญ่  ศึกษาคน้ควา้ระบบต่าง ๆ ภายใน
อาคาร ไดแ้ก่   ระบบโครงสร้างสูง   ระบบไฟฟ้า   สุขาภิบาล  การศึกษาคน้ควา้  
วเิคราะห์ขอ้มูลจากอาคารตวัอยา่งประเภทเดียวกนั    ฝึกปฏิบติัออกแบบ    เขียนแบบ     
อาคารท่ีคน้ควา้ขอ้มูลนั้น ๆ 

 
5554305 สถาปัตยกรรมไทย 1       2(2-0) 
  Thai Architecture 1 

ศึกษาเรือนพกัอาศยัทอ้งถ่ินของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลกัษณะรูปแบบอาคาร คติการก่อสร้าง วสัดุก่อสร้างกรรมวธีิ
การก่อสร้าง  ระบบโครงสร้าง แนวคิดการอนุรักษแ์ละพฒันา  น ามาใชก้บัอาคารพกั
อาศยัในยคุปัจจุบนั 

 
5554306 สถาปัตยกรรมไทย 2       2(2-0) 
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  Thai Architecture 2 
ศึกษาสถาปัตยกรรมของอาคารท่ีมีคุณค่าทางศาสนา  ศิลปวฒันธรรมของ

ไทยในแต่ละยคุสมยั ในประเด็นต่าง ๆ เช่น  รูปแบบ  ลวดลาย  ลกัษณะการตกแต่ง  
ความเป็นมาคติและเทคนิคการก่อสร้าง     แนวคิดในการพฒันาปรับปรุงใหส้ามารถ
น าประยกุตใ์ชใ้นอาคารประเภทต่าง ๆ ในยคุปัจจุบนั 

 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554307 แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม     3(2-2) 
  Architectural Design Concept 

อิทธิพลและแนวคิดต่าง ๆ   ในการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมในอดีต
โดยสังเขปเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอ้ม    การ
ปฏิบติังานออกแบบ  และขั้นตอนในการด าเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์การจดั
องคป์ระกอบในงานสถาปัตยกรรม 

   
5554308 การเขียนทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรม     2(1-2) 
  Architectural Presentation 

ศึกษาหลกัการเขียนทศันียภาพภายนอกและภายใน     การเขียนภาพ
ส่ิงแวดลอ้มสถาปัตยกรรม  เช่น  ตน้ไม ้รถยนต ์คน ส่ิงปลูกสร้าง  ผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
ฯลฯ การลงสีน ้า  สีหมึก  การเขียนภาพลายเส้น  ปฏิบติัการเขียนทศันียภาพงาน
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอก  และภายใน 

 

5554309 ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้าน       2(1-2) 
  Folk Art and Crafts 

ศึกษางานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นภาคต่าง ๆ  ศึกษาแหล่งผลิต วตัถุดิบ 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้กระบวนการขั้นตอนในการผลิต ปัญหาในการผลิต  สภาพงาน
ศิลปหตัถกรรม พื้นบา้นไทย    แนวทางในการอนุรักษ ์   พฒันางานศิลปหตัถกรรม
พื้นบา้นไทยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัและสามารถน ามาใช้
งานสถาปัตยกรรม 

 

5554310 การเขียนรายละเอยีดงานสถาปัตยกรรม     3(2-2) 
  Architectural Specification and Report 



 148 

ศึกษาการเขียนรายการละเอียดทางดา้นสถาปัตยกรรม        การเลือกใชว้สัดุ
และเทคนิควธีิการก่อสร้าง 

ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานทางดา้นสถาปัตยกรรม 
ฝึกการเขียนรายการละเอียด และรายงานทางดา้นสถาปัตยกรรม 

 

 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554311 การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2) 
  Programming Application in Architecture 

ศึกษาลกัษณะและความหมายของโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีดี  
ขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในงานออกแบบ  เช่น  สถานท่ีก่อสร้าง  สภาพแวดลอ้ม 
โครงการรายละเอียด ความตอ้งการของสถาปัตยกรรม   พื้นท่ีใชส้อย  งบประมาณ 
กฎหมาย  และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาคาร        แนวคิดในการออกแบบฝึกปฏิบติัการ
หาขอ้มูลและจดัท าโปรแกรมออกแบบ 

 

5554312 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพวิเตอร์    2(1-2) 
  Computer Graphics in Architecture 

โครงสร้างขอ้มูลส าหรับการสร้างภาพดว้ยคอมพิวเตอร์     เคร่ืองมือและ
เทคนิคของการสร้างภาพ  2 มิติและ  3 มิติ เทคนิคในการยอ่    ขยายและยา้ยต าแหน่ง
การท าภาพเคล่ือนไหว หมุน ตดัภาพ หลกัทัว่ไปของการออกแบบ เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม เนน้การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบ 

 

5554401 เทคโนโลยอีาคาร 1       2(1-2) 
  Building Technology 1 

ศึกษาการเขียนแบบ  วเิคราะห์และดูงานวธีิการก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูง
ไม่เกิน4 ชั้น  โดยการใชโ้ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาระบบผนงั พื้น
ส าเร็จรูป หลงัคาดาดฟ้า   คอนกรีตเสริมเหล็ก   การป้องกนัการร่ัวซึมของน ้า     
ระบบเสาเขม็และ ฐานราก  การท า  Sheet Pile  และ  Diaphram Wall  แรงลม
และแผน่ดินไหว การทดสอบการรับน ้าหนกัของชั้นดินต่าง ๆ 

 

5554402 ระบบประสานทางพกิดั       2(1-2) 
  Modular System 
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ศึกษาความหมาย  และความส าคญัของระบบประสานทางพิกดัในงาน
สถาปัตยกรรม    หลกัการของระบบประสานทางพิกดั   การออกแบบสถาปัตยกรรม
โดยค านึงถึงขนาดของวสัดุและผลิตภณัฑ ์      การเขียนแบบสถาปัตยกรรม       โดย
ใชร้ะบบประสานทางพิกดัความส าคญัของระบบท่ีมีต่อการออกแบบวสัดุก่อสร้าง
เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม       และการเขียนแบบท่ีใชใ้นงานก่อสร้างอาคารท่ี
เป็นสากล 

รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554403 เทคโนโลยอีาคาร 2       2(1-2) 
  Building Technology 2 

ศึกษาการเขียนแบบ การวเิคราะห์ศึกษาและดูงานอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความ
สูงเกิน 4 ชั้น  โดยการใชโ้ครงสร้างเสาและคาน  รวมถึงการศึกษาระบบผนงัพื้นวสัดุ
ส าเร็จรูปจากโรงงาน ศึกษาระบบการขนส่งในอาคารทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Lift, 
Escalator,Conveyor) 

 
5554404 เทคโนโลยอีาคาร 3       2(1-2) 
  Building Technology 3 

ศึกษาการเขียนแบบ     การศึกษาดูงานอาคาร ชนิดพิเศษท่ีมีโครงสร้าง
เฉพาะเพื่อคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ่       เช่น    โรงงาน หอประชุมขนาดใหญ่    อาคาร
กีฬา       หอแสดง  นิทรรศการโดยใชโ้ครงสร้างต่าง  ๆ    เช่น Truss, Shell, Arch, 
Vault, Dome,  โครงแขวน  และโครงสร้างคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ 

 
5554405 ววิฒันาการและแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม         2(2-0) 
  Evolution and Architectural Concept 

ศึกษารูปแบบของงานสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ตลอดจนแนวคิดและ
ววิฒันาการปรัชญาของงานออกแบบสถาปัตยกรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบทาง สถาปัตยกรรม 
 

5554406 อุปกรณ์ระบบอาคาร       2(2-0) 
  Building System Equipment 

การศึกษาเก่ียวกบัระบบขนส่งในอาคาร    ระบบประปา    ระบบบ าบดัน ้า
เสีย ระบบป้องกนัอคัคีภยั  ระบบป้องกนัฟ้าผา่  ระบบปรับอากาศ  ระบบควบคุมแสง
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สวา่งเสียง  ระบบส่ือสาร  อุปกรณ์การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยั  และ
ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในและนอกอาคาร 

 
 
 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554407 ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม     3(3-0) 
  Architectural Structure System 

ศึกษาหลกัการออกแบบโครงสร้างเบ้ืองตน้  รูปแบบของโครงสร้างไม ้ 
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบังาน
สถาปัตยกรรม เกณฑ ์ และแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างโดยวธีิการกราฟิก  การค านวณ  
และการใชค้อมพิวเตอร์ 

 

5554501 เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม       2(2-0) 
  Environmental Technology 

ศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อมนุษย ์   ขนบธรรมเนียมประเพณี   ตลอดจน
การด าเนินชีวติ  ศึกษาสังคมทั้งดา้นจิตวทิยา  ดา้นปรัชญาและส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
สภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงเก่ียวพนักบังานทางดา้นสถาปัตยกรรม  การวางแนวความคิดรวบ
ยอด  และการแกไ้ขปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นสถาปัตยกรรม 

 

5554502 ววิฒันาการชุมชนเมือง       2(1-2) 
  Urban Development Planning 

ศึกษาประวติัและววิฒันาการ  ความเป็นเมือง  การก าเนิดของเมืองในยคุ
โบราณจนถึงปัจจุบนั ปัญหาของเมือง  ตลอดจนทฤษฎี กฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของเมือง  
ฝึกหดัการวางผงัขนาดเล็ก 

 

5554503 การตรวจงานก่อสร้าง       2(2-0) 
  Supervision and Inspection 

ศึกษาบทบาทและคุณสมบติัของผูเ้ก่ียวขอ้งในงานก่อสร้าง   เช่น   ผูค้วบคุม
งานผูต้รวจงาน  สถาปนิก  วิศวกร  ช่างเหมา  เจา้ของโครงการ    แนวปฏิบติัในการ
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ตรวจงานก่อสร้างท่ีควรค านึงถึงการทดสอบวสัดุ   และมาตรฐานความปลอดภยัใน
งานก่อสร้างใหเ้จา้ของโครงการหรือส านกังานออกแบบ 

 

5554504 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      2(2-0) 
  Natural Resource Conservation 

ศึกษาการใช ้ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตอ้งตามหลกั
การศึกษาดา้นพลงังานธรรมชาติ โดยเนน้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

 

รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

5554505 เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 1       2(2-0) 
  Environmental Technology 1 

มนุษยก์บัการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การวางอาคารลงในผงัการ
ออกแบบโดยใชธ้รรมชาติเขา้ช่วย   การใชเ้คร่ืองป้องกนัแดดชนิดต่าง ๆ   การ
ควบคุมการผา่นของ กระแสลม ความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิ ความช้ืน การ
ควบคุมเสียง การระบายน ้า การก าจดัน ้าเสียและน ้าทิ้ง 

 

5554506 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวางผงัเมือง     2(1-2) 
  Basic in Urban Planning 

ศึกษาความเป็นมาของการวางผงัเมือง มาตรฐานขอ้มูลในการวางผงัเมือง 
ความสัมพนัธ์ของผงัเมืองกบังานออกแบบสถาปัตยกรรม   ศึกษากรณีตวัอยา่งของ
การวาง       ผงัเมือง ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางผงัเมือง ปฏิบติัการออกแบบ
การวางผงัเมือง 

 

5554901 งานค้นคว้างานออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    2(0-4) 
  Individual Study in Architectural Design 

ศึกษาคน้ควา้งานออกแบบ-เขียนแบบ    สถาปัตยกรรมท่ีผูเ้รียนถนดัและ
สนใจเป็นพิเศษ    เสนอรายงานการศึกษาคน้ควา้การออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง  
การท าหุ่นจ าลองประกอบงานคน้ควา้  ภายใตก้ารแนะน าดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
เฉพาะวชิา 

 
5554902 งานวจัิยการออกแบบสถาปัตยกรรม 1     3(2-2) 
  Architectural Research 1 
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ศึกษางานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีโครงการอยูแ่ลว้ หรือก าลงัจะมี หรือ
ก าลงัอยูใ่นขั้นพฒันา ศึกษาเน้ือหาของโครงการ   วตัถุประสงคข์องโครงการ คน้หา
ขอ้มูลมาตรฐานทางการออกแบบในงานนั้น ๆ เสนอโครงการออกมาเป็นรูปของ
รายงานคน้ควา้ ประกอบรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมขั้นตน้     ทั้งน้ีตอ้งอยู่
ในความควบคุมของคณะกรรมการ หรือผูส้อนและสถาปนิก 

 

 
 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5554903 สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรม     2(2-0) 
  Seminar in Architecture 

สัมมนาผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม  หรือโครงการต่าง ๆ ร่วมกบั
วทิยากรท่ีเก่ียวขอ้ง   อภิปราย  เสนอความคิดเห็นขอ้เสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ  
การสรุปผลการ สัมมนาและจดัท ารายงาน 

 

5554904 สัมมนาธุรกจิการก่อสร้าง       2(2-0) 
  Seminar in Construction Business 

ศึกษารูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง สัญญาการก่อสร้าง แบบฟอร์ม
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาคาร สัมมนาปัญหาการ
ก่อสร้าง การฟ้องร้อง การแกปั้ญหาขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในธุรกิจ
การก่อสร้าง 

 

5554905 งานวจัิยการออกแบบสถาปัตยกรรม 2     3(2-2) 
  Architectural Research 2 

ศึกษาโครงการต่อจาก  งานวจิยัการออกแบบสถาปัตยกรรม 1  โดยน าขอ้มูล
ของโครงการของงานวิจยัมาล าดบัขั้นตอนของการท างาน   ดา้นการออกแบบเขียน
โครงสร้าง  การวเิคราะห์โครงการเขียนแบบออกแบบดา้นการวิเคราะห์ผงับริเวณ    
วเิคราะห์    ความ เป็นไปไดข้องโครงการ  คน้ควา้มาตรฐานการออกแบบจากอาคาร     
ตวัอยา่งทั้งนอกและในประเทศ  เป็นรูปแบบของการวเิคราะห์ผงับริเวณ วเิคราะห์
โครงการ   เขียนเป็นผลงานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  แสดงทศันียภาพทาง
สถาปัตยกรรมและหุ่นจ าลอง 
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หมู่วชิาก่อสร้าง - โยธา 
(556) 

 

 
  หมู่วชิาก่อสร้าง -โยธา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.   พื้นฐานงานก่อสร้างทัว่ไป     (556-1--) 
  2.   เขียนแบบก่อ สร้าง      (556-2--) 
  3.  งานไม ้       (556-3--)
  4.  งานก่อสร้างและงานคอนกรีต     (556-4--) 
  5.  งานท่อและสุขภณัฑ ์       (556-5--) 
  6.  งานค านวณ                                                                                  (556-6--) 
  7.  อ่ืน ๆ        (556-7--) 
  8.  การฝึกงาน       (556-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั     (556-9--) 
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หมู่วชิาก่อสร้าง - โยธา (556) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5561101 
5561102 
5561103 
5561201 
5561301 
5561401 
5561402 
5561601 
5561701 
5561702 
5562104 
5562201 
5562401 
5562402 
5562403 
5562404 
5562405 
5562501 
5562502 
5562601 
5562602 
5562603 
5562605 
5562701 
5562702 
5562703 

5561101 
5561102 
5561103 
5561201 
5561301 
5561401 
5561402 

- 
5561701 
5561702 

- 
5562201 
5562401 
5562402 
5562403 
5562404 

- 
5562501 
5562502 
5562601 
5562602 
5562603 

- 
5562701 
5562702 
5562703 

วสัดุก่อสร้าง 1 
ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง 
เขียนแบบก่อสร้าง 1 
งานไม ้
เทคนิคก่อสร้าง 1 
ปฏิบติังานก่อสร้าง 1 
กลศาสตร์วศิวกรรม 
งานส ารวจ 1 
เทคโนโลยคีอนกรีต 1 
การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง 1 
เขียนแบบก่อสร้าง 2 
เทคนิคก่อสร้าง 2 
ปฏิบติังานก่อสร้าง 2 
งานตกแต่งผวิพื้นและผนงั 1 
งานปูนคอนกรีต 
งานตกแต่งผวิพื้นและผนงัอาคาร 
งานประปาและสุขภณัฑ ์1 
ระบบท่อและสุขภณัฑ ์1 
การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก 1 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ทฤษฎีโครงสร้าง 1 
ปฐพีกลศาสตร์ 1 
การประมาณราคางานก่อสร้าง 
อุปกรณ์อาคาร 
การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 1 

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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รหัสวชิา 

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

5562801 
5562802 
5563101 
5563102 
5563103 
5563104 

- 
5563201 
5563202 
5563301 
5563401 
5563402 
5563403 
5563501 
5563502 
5563601 
5563602 
5563603 
5563701 
5563702 
5563703 
5564101 
5564102 
5564103 
5564104 
5564201 
5564301 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อสร้าง 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อสร้าง 1 
วสัดุก่อสร้าง 2 
การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง 2 
เทคโนโลยก่ีอสร้างเบ้ืองตน้ 
วสัดุครุภณัฑ ์
งานช่างพื้นฐาน 
เขียนแบบก่อสร้าง 3 
เขียนแบบก่อสร้าง 
ผลิตภณัฑง์านไมอุ้ตสาหกรรม 1 
งานก่อสร้าง 1 
งานก่อสร้าง 2 
งานก่อสร้าง 3 
  งานประปาและสุขภณัฑ ์2 
ระบบท่อและสุขภณัฑ ์2 
การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก 2 
ทฤษฎีโครงสร้าง 2 
งานโครงสร้าง 1 
ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา 
การอ่านแบบและการประมาณราคา 
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
การตรวจงานการก่อสร้าง 
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง 
การวเิคราะห์ความวบิติัในการก่อสร้าง 
การจดัและบริหารเคหะภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
เขียนแบบก่อสร้าง 4 
ผลิตภณัฑง์านไมอุ้ตสาหกรรม 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5564302 
5564304 

5564302 
5564304 

การออกแบบผลิตภณัฑเ์คหะภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑง์านไมอุ้ตสาหกรรม 2 

2(1-2) 
2(1-2) 

5564501 
5564601 
5564602 
5564603 
5564604 
5564605 
5564606 
5564607 
5564608 
5564609 
5564610 
5564611 
5564612 
5564613 
5564614 
5564615 
5564617 
5564618 
5564619 
5564701 
5564702 
5564703 
5564704 
5564705 
5564706 

5564501 
5564601 
5564602 
5564603 
5564604 
5564605 
5564606 
5564607 
5564608 
5564609 
5564610 
5564611 
5564612 
5564613 
5564614 
5564615 
5564617 
5564618 
5564619 
5564701 
5564702 
5564703 
5564704 
5564705 
5564706 

เทคโนโลยงีานท่อและสุขภณัฑ ์
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
วศิวกรรมการทาง 1 
ก าลงัวสัดุ 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างไมแ้ละเหล็ก 
ปฐพีกลศาสตร์ 2 
เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ 
คอนกรีตอดัแรง 
ระบบน ้าดีและน ้าเสีย 
วศิวกรรมขนส่ง 
งานโครงสร้าง 2 
การวเิคราะห์โครงสร้าง 
วศิวกรรมการทาง 2 
การออกแบบโครงสร้าง 
วศิวกรรมการส ารวจ 
การออกแบบผวิจราจร 
ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
วศิวกรรมฐานราก 
เทคโนโลยคีอนกรีต 2 
การออกแบบโครงสร้างใตดิ้น 
การตกแต่งอาคาร 
เทคโนโลยงีานฐานราก 
งานส ารวจ 2 
การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5564707 
5564708 
5564901 
5564902 

5564707 
5564708 
5564901 
5564902 

ชลศาสตร์ 
การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 
งานคน้ควา้พิเศษเทคโนโลยก่ีอสร้าง 
โครงการพิเศษเทคโนโลยก่ีอสร้าง 

3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาก่อสร้าง – โยธา   (556) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5561101 วสัดุก่อสร้าง 1        2(2-0) 
  Building Materials 1 

ศึกษาแหล่งผลิต กระบวนการผลิต ลกัษณะและคุณสมบติั การใชง้านและ
วธีิเก็บรักษาของวสัดุต่าง ๆ     เช่น   ไม ้  ปูนซีเมนต ์  ปูนขาว   หิน  อิฐ  ทราย  เหล็ก  
สี  กระจก  วสัดุมุงหลงัคา  ปูพื้นและบุผนงั   เป็นตน้ 

 
5561102 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง      2(2-0) 
  Safety in Construction 

ศึกษาถึงวธีิการในการรักษาความปลอดภยัในการท างานช่างก่อสร้าง     การ
จดักองวสัดุ  การท านัง่ร้าน  การขนส่งวสัดุ  การร้ือถอนอาคารและงานขนุดินลึก     
การใชลิ้ฟทอ์ยา่งปลอดภยั     การเช่ือมและการตดัเหล็กดว้ยไฟฟ้าและแก๊ส    การ
ท างานภายใตค้วามกดดนัสูง    การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้   การรักษาความสะอาด  
และระเบียบในการปฏิบติังานก่อสร้าง 

 
5561103 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลงานก่อสร้าง     2(2-0) 
  Construction Equipment 

ศึกษาลกัษณะการท างานของเคร่ืองมือกล     เคร่ืองมือไฟฟ้า         เคร่ืองทุ่น
แรง  ตลอดจนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง          การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์
ก่อสร้างให ้ เหมาะสมกบังาน     ความปลอดภยัในการปฏิบติังานกบั
เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ  

 
5561201 เขียนแบบก่อสร้าง 1       2(1-2) 
  Construction Working Drawing 1 

เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมของอาคารไมแ้ละ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5561301 งานไม้         2(1-2) 
  Wood Working 

ศึกษาเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ในเร่ืองการใช ้     การบ ารุงรักษาความปลอดภยัวสัดุ
ท่ีใชป้ระกอบงานไมแ้ละการใชป้ระโยชน์          ฝึกการปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือ และ
เคร่ืองจกัร  เบ้ืองตน้   การเขา้ปากไม ้  การต่อไม ้   การประกอบ      การเคลือบผวิ  
และการซ่อมแซมครุภณัฑท์ัว่ไป 

 
5561401 เทคนิคก่อสร้าง 1       2(2-0) 
  Construction Technique 1 

เทคนิคการจดัระบบงาน  และขั้นตอนการปฏิบติังาน  การปรับแต่งสถานท่ี  
การเก็บวสัดุอุปกรณ์  อาคารชัว่คราว  เทคนิคการก่อสร้างเบ้ืองตน้  เช่น  การวางผงั  
การตอกเขม็  การท าฐานราก  เสาตอม่อ   คาน  พื้น  บนัได  โครงหลงัคา   การท ามุม
หลงัคา  ฯลฯ ส่วนประกอบของอาคารต่าง ๆ     เช่น    ฝาผนงั  ประตู  หนา้ต่าง  ฝ้า
เพดาน และอุปกรณ์การตกแต่งผนงั  เป็นตน้ 

 
5561402 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1       2(0-4) 
  Construction Practice 1 

ฝึกปฏิบติัการวางแผนงานก่อสร้าง และปฏิบติัเก่ียวกบังานไม ้     งานปูน     
งานคอนกรีต    งานสุขภณัฑ ์       การใชเ้คร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง    การเก็บและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือและวสัดุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง 

 
5561601 กลศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0) 
  Mechanics Engineering 

หลกัการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวสัดุ    เวกเตอร์ของแรง      แรงใน
ภาวะสมดุล  จุดศูนยถ่์วง  แรงเสียดทาน  ความเคน้และความเครียด    กฎสภาพ
ยดืหยุน่ของฮุค  การเสียรูปของวสัดุโครงสร้างเม่ือรับภาระต่าง ๆ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5561701 งานส ารวจ 1        3(2-2) 
  Survey 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานส ารวจ      หลกัการส ารวจดว้ยเทปชนิดต่าง ๆ    โซ่
เทป  วธีิท าแผนท่ีดว้ยโตะ๊แผนท่ี       การส ารวจดว้ยเขม็ทิศตลบั      การส ารวจดว้ย
กลอ้งวดัมุมแบบต่าง ๆ  การวางเส้นตรงดว้ยกลอ้งวดัมุม  การวดัมุมราบดว้ยกลอ้งวดั
มุมโดยวธีิต่าง ๆ  การท าวงรอบ  การหาพื้นท่ี การวดัมุมสูง  การใชก้ลอ้งวดัมุมหา
ระยะ  หาระดบั     การใช ้กลอ้งวดัมุมหาระยะ  หาระดบั     การใชก้ลอ้งวดัมุม   วาง
ผงั    ความส าคญัของงานระดบั เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการท าระดบั    การท าระดบั
ดว้ยวธีิต่าง ๆ   การท าและการ plot     งาน   Differential   Profile - Cross    Section,   
Reciprocal Levelling        การหาปริมาณดินตดั  ดินถม  โดยวธีิต่าง ๆ  วธีิการสร้าง 
B.W.  การตรวจสอบงานระดบั 

 
5561702 เทคโนโลยคีอนกรีต 1       2(2-0) 
  Concrete Technology 1 

ศึกษาชนิด  ลกัษณะ  คุณสมบติั และการเก็บรักษาวสัดุท่ีใชใ้นการผสม
คอนกรีตศึกษาคุณลกัษณะของคอนกรีต       คอนกรีตเสริมเหล็ก      คอนกรีตอดัแรง       
การผสม อตัราส่วนผสมคอนกรีต  การเท  การล าเลียง   การท าคอนกรีตใหแ้น่น   
การบ่มคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต  และการทดสอบคอนกรีตดว้ยวธีิ
ต่าง ๆ 

 
5562104 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 1     2(2-0) 
  Organization and Management of Construction 1 

กระบวนการบริหารและการวางแผนงานก่อสร้าง    การบริหารเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรกล     วสัดุและอุปกรณ์    การบริหารการเงินและการตรวจสอบ    การ
บริหารบุคคลในงานก่อสร้าง    การฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังาน แรงงาน
สัมพนัธ์   ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5562201 เขียนแบบก่อสร้าง 2       2(1-2) 
  Construction Working Drawing 2 

เขียนแบบรายละเอียดทางดา้นสถาปัตยกรรม      และวศิวกรรมทัว่ไปของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารพิเศษ  ตั้งแต่ 3 ขั้นข้ึนไป   โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อย และดา้นสุนทรียภาพ  พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้าง
และหุ่นจ าลอง 

 

5562401 เทคนิคก่อสร้าง 2       2(2-0) 
  Construction Technique 2 

ลกัษณะโครงสร้างของอาคารแบบต่าง ๆ          เทคนิคการก่อสร้างอาคารไม้
และอาคารคอนกรีต   โดยเนน้ขั้นตอนในการปฏิบติังาน    การเตรียมการส าหรับงาน
ก่อสร้าง  เช่น    การปรับแต่งพื้นท่ี   การกองเก็บวสัดุ   เทคนิคในการก่อสร้าง    
เทคนิคการท าแบบหล่อคอนกรีต      การท าและการติดตั้งนัง่ร้านแบบต่าง ๆ     การ
ติดตั้งโครงสร้างไม่เหล็กการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป    คอนกรีตอดัแรง และ
ส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีส าคญัของคอนกรีตอดัแรง  การก่อสร้างระบบพื้นไร้
คาน 

 

5562402 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2       3(0-6) 
  Construction Practice 2 

ฝึกปฏิบติัการงานก่อสร้าง ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นส าเร็จ     หรือท าหุ่นจ าลอง
การก่อสร้างอาคาร  ตลอดจนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างทัว่ไป       ทั้งน้ี
การฝึกปฏิบติัควรใหค้รอบคลุมในงานไม ้ งานปูน  งานคอนกรีต  งานสุขภณัฑ ์ ฯลฯ    
โดยใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลในงานก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

 

5562403 งานตกแต่งผวิพืน้และผนัง 1      2(1-2) 
  Building Decoration 1 

ศึกษาการตกแต่งผวิพื้นและผนงัของอาคารทั้งภายนอกและภายใน     ศึกษา
วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตกแต่งผวิพื้นและผนงัอาคาร             ตลอดจน
กรรมวธีิ ลกัษณะต่าง ๆ ในการตกแต่งผวิพื้นและผนงัอาคาร      เช่น    การปูกระเบ้ือง
ชนิดต่าง ๆ   การท าหินลา้ง    หินขดั   กรวดลา้ง   สีระเบิด   การทาสี       การเตรียม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

พื้นผวิก่อนตกแต่ง   เป็นตน้   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตกแต่ง 
บ ารุงรักษาพื้นผวิของอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
5562404 งานปูนคอนกรีต        2(1-2) 
  Masonry and Concrete 

ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานปูนคอนกรีตเบ้ืองตน้    คุณสมบติั    กระบวนการ
ผลิตและวธีิการเก็บรักษาวสัดุท่ีใชใ้นงานปูนคอนกรีต     เช่น     ซีเมนต ์  หิน   ทราย   
ปูนขาว  น ้า  ฯลฯ  วธีิการก่ออิฐ  การฉาบปูน  การผสมคอนกรีต  การเทคอนกรีต  
การท าคอนกรีต   ใหแ้น่น  การเสริมเหล็กในคอนกรีต  การทดสอบคอนกรีต   ฝึกการ
ปฏิบติัวธีิการท าแบบหล่อคอนกรีต  การเทคอนกรีต  การบ่มคอนกรีต 

 
5562405 งานตกแต่งผวิพืน้และผนังอาคาร      2(1-2) 
  Building Decoration 

การตกแต่งผวิพื้นและผนงัของอาคารทั้งภายนอกและภายใน   วสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตกแต่งผวิพื้นและผนงัอาคาร  การปูกระเบ้ืองชนิดต่าง ๆ      
การท าหินลา้ง  หินขดั  กรวดลา้ง  สีระเบิด      การทาสีประเภทต่าง ๆ      การเตรียม
พื้นผวิก่อนตกแต่ง  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตกแต่ง        
บ  ารุงรักษาพื้นผวิของอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

   
5562501 งานประปาและสุขภัณฑ์ 1      2(1-2) 
  Plumbing 1 

ศึกษาถึงโครงสร้างและขอบข่ายของงานประปา   เช่น  การผลิตน ้าประปา
บาดาลและแหล่งอ่ืน ๆ     ชนิดและขนาดของท่อประปา    ส้วม    เคร่ืองสุขภณัฑ ์  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ฝึกการออกแบบประปา  และเคร่ืองสุขภณัฑใ์นอาคาร    
ฝึกการเขียนภาพ  การเดินท่อประปา     ศึกษาสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของงานประปาและ
สุขภณัฑ ์      การเดินท่อประปา     การซ่อมท่อประปา  ท่อน ้าทิ้ง  การติดตั้งเคร่ือง
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สุขภณัฑแ์บบต่าง ๆ    การบ ารุงรักษาและการรักษาความปลอดภยัในงานประปาและ
สุขภณัฑ ์

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
5562502 ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1       2(1-2) 
  Plumbing System 1 

ศึกษาเก่ียวกบัการผลิตน ้าประปาจากบาดาลและแหล่งน ้าอ่ืน ๆ  ระบบการ
วางท่อและอุปกรณ์ท่อน ้าประปา     ไดแ้ก่     ขอ้ต่อตรง    ขอ้ต่อโคง้    ขอ้ต่อยเูนียน      
ประตูน ้า  ล้ินกนักลบั  ก๊อก  เกลียวท่อ  เคร่ืองท าเกลียวท่อ  การก าหนดขนาดท่อ  
สัญลกัษณ์งานท่อ  ลกัษณะการสร้าง การใชง้าน และเทคนิคการติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ 

 
5562601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 1     3(3-0) 
  Timber and Steel Design 1 

ศึกษาคุณสมบติัของไมแ้ละเหล็ก  การค านวณออกแบบโครงสร้างไมแ้ละ
เหล็กการค านวณออกแบบโครงสร้างรับแรงโดยใชท้ฤษฎีต่าง ๆ 

 
5562602 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 1    3(3-0) 
  Reinforced Concrete Design 1 

ความรู้เบ้ืองตน้ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก น ้าหนกัท่ี
กระท าต่อส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง    การค านวณโดยใชท้ฤษฎีต่าง ๆ    การก าหนด
ส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    โดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของสถาบนัและ
กฎหมาย     เช่น ขอ้ก าหนดของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     ขอ้บญัญติัของ
กรุงเทพมหานคร  หรือเทศบาลทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    
5562603 ทฤษฎโีครงสร้าง 1       3(3-0) 
  Theory of Structures 1 

ศึกษาแรงและความสมดุลของแรง        วเิคราะห์โครงสร้างแบบง่าย  
(Statically  Determinate Structure)     แรงปฏิกิริยา     แรงเฉือนและโมเมนตด์ดั    ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากแรงกระท าแบบต่าง ๆ บนโครงสร้าง  คาน   โครงขอ้หมุนและโครง
ขอ้แขง็  วเิคราะห์หาการโก่งตวัของโครงสร้าง   การหาเส้นอิทธิพล 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5562605 ปฐพกีลศาสตร์ 1              3(3-0) 
  Soil Mechanics 1 

ศึกษาเก่ียวกบัดิน  ส่วนประกอบทางเคมี  ฟิสิกส์  ธรรมชาติของดินท่ีทบัถม
กนัลกัษณะของเน้ือดินชนิดต่าง ๆ     การเจาะส ารวจดิน   การจ าแนกประเภทของดิน  
คุณสมบติัทางวศิวกรรมของดิน    ความสัมพนัธ์ของดินและน ้าในดิน      การซึมผา่น
ไดข้องดิน  การบดอดัดิน  หน่วยแรงใน 

    

5562701 การประมาณราคางานก่อสร้าง      2(2-0) 
  Cost Estimation 

ศึกษาและส ารวจราคาวสัดุ     อุปกรณ์   และแรงงานในทอ้งถ่ินจากแหล่ง
ผลิตท่ีส าคญั      ศึกษารายละเอียดในแบบรูปและรายการจดัแบ่งกลุ่มงานออกเป็น
ส่วน ๆ    จดัล าดบัขั้นตอนการประเมินราคาแยกวสัดุ  และท าตารางการประเมินราคา    
โดยแยกจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  ค่าด าเนินการ  ค่าอ านวยการ  ค่า
วสัดุ    ค่าพาหนะ  ค่าเช้ือเพลิง  ค่าขนส่ง  ค่าแรงงาน  ค่าภาษี  และก าไร  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมาณราคาเบ้ืองตน้ 

 

5562702 อุปกรณ์อาคาร        2(2-0) 
  Building Equipment 

ศึกษาเร่ืองการใช ้ การบ ารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร 
เช่นประตูหนา้ต่าง  ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง  การค านวณหลอดและดวงโคม   
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร    ระบบปรับอากาศภายในอาคาร  และการเลือกใช้
เคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมกบัอาคาร  ระบบโทรศพัท ์  การขนส่งภายในอาคาร  
เช่น  ลิฟท ์  บนัไดเล่ือนประตูเล่ือนอตัโนมติั  ระบบดบัเพลิง  ระบบป้องกนัความ
ปลอดภยัในอาคารแบบต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5562703 การส ารวจเพือ่การก่อสร้าง 1      3(2-2) 
  Construction Survey 1 

การส ารวจเพื่อการก่อสร้างในงานวศิวกรรมต่าง ๆ  การส ารวจทางน ้า การ
ส ารวจเพื่อการสร้างเข่ือน อ่างเก็บน ้า  ฝาย  การวางสายส่งแรงสูง  คู และคลอง  
สนามบิน ท่าเรือ  อุโมงค ์ อาคาร  การส ารวจทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 
5562801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อสร้าง 1    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Construction 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน     ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  
โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

 
5562802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อสร้าง 1     3(250) 
  Field Experience in Construction 1 

ฝึกปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนในหรือนอกสถาบนั  จดัใหมี้การ
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  เก่ียวกบัรายละเอียดของวชิาการก่อสร้างอยา่งละไม่นอ้ย
กวา่ 10 ชัว่โมง 

 

5563101 วสัดุก่อสร้าง 2        2(2-0) 
  Building Materials 2 

คุณสมบติัทางเคมี  ฟิสิกส์  และความทนทานของวสัดุท่ีน ามาใชก้บังาน
ก่อสร้างประเภทต่าง ๆ    ไดแ้ก่    ไม ้   ผลิตภณัฑจ์ากไม ้ เหล็ก  อะลูมิเนียม  กระจก    
กาว   วสัดุเคลือบผวิ  พลาสติก  เคร่ืองสุขภณัฑ ์ ซีเมนต ์ คอนกรีต  คอนกรีตอดัแรง   
ผลิตภณัฑจ์ากซีเมนต ์ วสัดุมุง  วสัดุผนงั  ฯลฯ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563102 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 2     3(3-0) 
  Organization and Management of Construction 2 

ศึกษาเร่ืองแนวคิด  ทฤษฎีการจดัและการบริหารงานในงานก่อสร้างทัว่ไป  
หลกัและกระบวนการบริหาร  การวางแผนงานก่อสร้าง  การจดัหน่วยงาน      การ
ควบคุมและการตรวจสอบ  การประสานงาน  การท ารายงานการก่อสร้าง    การ
ประชาสัมพนัธ์    การบริหารการเงิน      เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้าง    การบริหารงาน
บุคคลในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการประกวดราคา    การบริหารงานรับเหมา    การท า
สัญญาก่อสร้าง  หาแนวทางวกิฤต (CPM)     การจดัการก่อสร้างแบบสมดุล    การ
ปรับแผนงาน    การประเมินผลงานการปรับปรุงแกไ้ข (PERT)       และการน าเอา
หลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้น การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง 

 
5563103 เทคโนโลยก่ีอสร้างเบือ้งต้น      2(1-2) 
  Introduction to Construction Technology 

ความหมายและประเภทการก่อสร้าง  การอ่านแบบเพื่อการก่อสร้าง วสัดุ
ก่อสร้างเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลในงานก่อสร้าง  เทคนิคการก่อสร้างตามล าดบัขั้น  
เทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่  ฝึกปฏิบติังานก่อสร้างทัว่ไป 

 
5563104 วสัดุครุภัณฑ์         2(1-2) 
  Furniture Materials 

วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการสร้างครุภณัฑ ์   ไดแ้ก่  ไม ้   ผลิตภณัฑจ์ากไม ้  
อะลูมิเนียมกระจก  พลาสติก  วสัดุแผน่ประสาน (Plastic Laminate)    กาว   วสัดุ
เคลือบผวิ  กระดาษทราย  ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบงานครุภณัฑ ์ เช่น  บานพบั  ราง
ล้ินชกั     อุปกรณ์จบัยดึ  (Knock Down) เป็นตน้  เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเคลือบผวิ  
วธีิการเคลือบผวิ  ฝึกปฏิบตัการท าครุภณัฑโ์ดยการใชเ้คร่ืองจกัรดว้ยทกัษะขั้นสูง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563105 งานช่างพืน้ฐาน        2(1-2) 
  Basic Skills for Technicians 

สังเกตและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมประกอบอาชีพ      งานวทิย ุ    
งานเคร่ืองยนต ์  งานหนงั   งานถกัทอ  งานสาน  งานเคร่ืองป้ันดินเผา    งานทาสี    
งานพิมพใ์นเร่ืองวธีิของเสียง การด าเนินงาน   ปัญหา  อุปสรรค แลว้น ามาวเิคราะห์ 
อภิปราย และสรุป 

สาเหตุและวธีิป้องกนั    และการแกไ้ขในอุบติัเหตุจากการท างาน หาเลือก
วสัดุการเตรียม  การใช ้ และการแกปั้ญหา โดยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ วธีิช่วยและการ
ใหบ้ริการจดัจ าหน่าย แลว้น าผลอภิปราย สรุป และรายงาน 

   วธีิทาสี การท าหรือจดัหาแม่พิมพ ์
สังเกตการใชเ้คร่ืองมือและวธีิการน า เอาพสัดุ     การเกาะแม่พิมพแ์ละการ

ทาสี  แม่พิมพ ์  ทดลองปฏิบติั แลว้น าผลมาอภิปรายการท างานและสรุปศึกษาแผน
ด าเนินงานตามแนวทาง แลว้น ามาอภิปราย 

ฝึกปฏิบติัขั้นตอน กระบวนการและนิสัยในการท างาน สังเกตการปฏิบติังาน
และผลงาน แลว้น ามาอภิปรายขอ้บกพร่องและวธีิการแกไ้ข 

เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ การด าเนินงานช่าง  งานทาสี  งานพิมพใ์นเชิง
การคา้มีศึกษาในการใชมื้อ เคร่ืองมือต่าง ๆ    และสามารถท างานช่างประเภทต่าง ๆ  
ทาสี  พิมพก์ารถ่ายแม่พิมพท่ี์ท า หรือจดัหาตามขั้นตอน กระบวนการ   ปรับปรุงอยู่
เสมอ   เป็นคุณค่าของการท างาน และมีนิสัยซกัถาม 

 
5563201 เขียนแบบก่อสร้าง 3       3(2-2) 
  Construction Drawing 3 

ศึกษาการออกแบบอาคารบา้นพกัอาศยั    โดยค านึงถึงความงาม    ความ
สะดวก  ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม         ความถูกตอ้งตามสถาปัตยกรรมและเทศ
บญัญติัศึกษาระบบประปาสุขาภิบาล   ท่ออากาศ และอุปกรณ์อาคาร     ฝึก
ปฏิบติัการเขียนแบบอาคารไม่เกิน 3 ขั้น  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
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โครงสร้าง และระบบประปา สุขาภิบาล  อุปกรณ์ อาคาร   ฝึกหดัการเสนอผลงาน 
(Presentation)   ต่อเจา้ของงานหรือสาธารณชน 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563202 เขียนแบบก่อสร้าง       3(2-2) 
  Construction Drawing 

ศึกษาและเขียนแบรายละเอียดโครงสร้างอาคารไม ้  รายละเอียดโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก     รายละเอียดไฟฟ้า   ประปา  เขียนแบบบา้นพกัอาศยัสองชั้น  
โครงสร้างไม ้         เขียนแบบเรือนแถวพกัอาศยัสองชั้น     และรายละเอียดประกอบ
แบบ  เพื่อท าใบขออนุญาตปลูกสร้างได ้

 
5563301 ผลติภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 1      3(2-2) 
  Wood Product Industry 1 

คุณสมบติัของไมแ้ละการปรับปรุงคุณภาพไม ้  การแปรรูปไม ้  การผลิต
ครุภณัฑด์ว้ยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production  ในโรงงานอุตสาหกรรม  
การออกแบบอุปกรณ์จบัไม ้  (Jig and Fixture)  ตามลกัษณะแม่บทของแต่ละเคร่ือง  
เช่น  เล่ือยวงเดือน เคร่ืองลอกบวั  เคร่ืองเจาะ  ฯลฯ การผลิตครุภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิไม้
ดดัและประสาน  ฝึกหดัการใชก้ารใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตช้ินส่วนของครุภณัฑ ์       
โดยใชอุ้ปกรณ์จบัไมข้อง   เคร่ืองมือแต่ละเคร่ือง 

 
5563401 งานก่อสร้าง 1        2(1-2) 
  Construction Practice 1 

ศึกษาเก่ียวกบัไม ้ คุณสมบติัของไม ้ การปรับปรุงคุณภาพไม ้กาว วสัดุ
เคลือบผวิไมด้ว้ยวธีิการต่าง ๆ     การใช ้      การบ ารุงรักษา  และความปลอดภยัใน
การใชเ้คร่ืองมือ  (Hand Tools)  และเคร่ืองจกัรกล (Machine Tools)     เคร่ืองมือ
ไฟฟ้าขนาดเล็ก  (Portable  Electric Power Tools) 

การวเิคราะห์ขั้นตอนของการปฏิบติังาน  การปรับปรุงเทคนิคใหม่ ๆ มาใช ้  
การเตรียมเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม    กฎของความ
ปลอดภยัการสรุปผลการปฏิบติังาน 
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การปฏิบติังานไมแ้ละงานเคลือบผวิ    โดยใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกล
ช้ินงานยอ่ย และน ามาประกอบเป็นช้ินงานส าเร็จรูป 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563402 งานก่อสร้าง 2        2(1-2) 
  Construction Practice 2 

ศึกษาเทคนิค   การก่อสร้างอาคารเก่ียวกบัโครงสร้างของอาคาร    
ส่วนประกอบของอาคาร ระบบท่อและสุขภณัฑ ์ การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร ศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบติังานการสรุปผลงาน  แนะน าเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้น
งานก่อสร้างสมยัใหม่ 

   ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบังานก่อสร้าง 
 
5563403 งานก่อสร้าง 3        2(1-2) 
  Construction Practice 3 

แนะน าเทคนิคก่อสร้างอาคารเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างของอาคาร            
เช่น  ฐานราก  เสา  คาน  ตง  พื้น  บนัได  โครงหลงัคา  การมุงหลงัคา  ฯลฯ 

ส่วนประกอบของอาคาร    เช่น     ฝาผนงัชนิดต่าง ๆ    การติดตั้งวงกบ      
ประตู หนา้ต่าง  บวัเชิงผนงั  ฝ้าเพดาน 

   การวเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังาน  การสรุปผลงาน 
ปฏิบติังานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก   ทั้งส่วนโครงสร้างอาคารและ

ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร 
 

5563501 งานประปาและสุขภัณฑ์ 2      2(1-2) 
  Plumbing 2 

ระบบท่อในงานประปาและสุขภณัฑ ์  การผลิตน ้าประปาจากบาดาลและ
แหล่ง อ่ืน  ฝึกหดัเดินท่อประปาและการติดตั้งสุขภณัฑท์ัว่ไป        การแยกวสัดุ
ประมาณราคา    ฝึกหดัการออกแบบ  เขียนแบบงานประปาและสุขภณัฑใ์นอาคาร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563502 ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 2       2(1-2) 
  Plumbing System 2 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบน ้าประปาท่ีต่อจากท่อเมน    ถงัสูงและเคร่ืองสูบน ้า    
ถงัน ้าแรงดนั       ระบบสายท่อ    ทั้งท่อแยกและท่อแบ่งจ่าย    จ  านวน “หน่วยน ้า”  ที
เป็นความตอ้งการใชน้ ้าของเคร่ืองสุขภณัฑ ์     ชนิดและการใชง้านของเคร่ืองสูบน ้า       
เทคนิคการจ่ายน ้า        วธีิซ่อมบริการและการบ ารุงรักษาระบบท่อและเคร่ือง
สุขภณัฑ ์    เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์ ระบบเคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ยไฟฟ้า หรือ
ก๊าซ  และอุปกรณ์ท าน ้าร้อนต่าง ๆ  

 

5563601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 2     3(3-0) 
  Timber and Steel Design 2 

ออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก  เสา  คาน  ตง  โครงไม ้ และช้ินส่วน
โครงสร้างท่ีรับแรงดดั  แรงอดัและแรงดึง  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบจุดต่อ
ดว้ยสลกั  เกลียวหมุดย  ้า  และการเช่ือม 

 

5563602 ทฤษฎโีครงสร้าง 2       3(3-0) 
  Theory of Structures 2 

ศึกษาหลกัการของแรงสถิต        วเิคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท  และ
อินดีเทอร์มิเนทท่ีรับน ้าหนกัคงท่ี    การวเิคราะห์คาน    โครงขอ้หมุน   และโครงขอ้
แขง็   การวเิคราะห์โครงหลงัคา  การเขียนเส้นอิทธิพล  การค านวณระยะโก่งของ
โครงสร้าง  ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างและวบิติัของโครงสร้างไม ้ เหล็ก และ
คอนกรีต 

 

5563603 งานโครงสร้าง 1        2(2-0) 
  Structures 1 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความแขง็แรงของวสัดุ  ความรู้ทางกลศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้างของอาคาร       รู้จกัค านวณหาแรงชนิดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช้ินส่วน
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ของอาคารใหรู้้จกังานคอนกรีต       และการค านวณเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาคารไมแ้ละ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5563701 ธุรกจิก่อสร้างและการประมาณราคา     2(2-0) 
  Construction Business and Estimation 

ศึกษาธุรกิจงานก่อสร้าง     การสืบราคา     การประกวดราคา   การประมูล
ราคา ศึกษารายการประกอบแบบ    สัญญาการก่อสร้าง      กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    การ
ก่อสร้าง การดูสัญลกัษณ์ตรงจากแบบพิมพเ์ขียว     การแยกรายการวสัดุ    การ
ประมาณราคา และขั้นตอนการประมาณราคา       เทคนิคการประมาณราคารวมโดย
ใช ้Factor F      และการประมาณราคา  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

5563702 การอ่านแบบและการประมาณราคา     2(2-0) 
  Estimating 

การอ่านรูปแบบประกอบการสัญญา  การตรวจสถานท่ีปลูกสร้าง  คุณสมบติั
ของผูป้ระมาณราคา  การจดัแบ่งกลุ่มงานส่วนต่าง ๆ ของอาคาร     การท ารายการ
จ านวนวสัดุก่อสร้าง   ขั้นตอนของการประมาณราคา    การประมาณราคาเพื่อหา
ปริมาณวสัดุก่อสร้าง  การประมาณราคาค่าแรง  การสรุปรายการประมาณราคา  
ปฏิบติัการประมาณราคาอาคาร  ถนน สะพาน  ฯลฯ 

  
5563703 สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม       2(2-0) 
  Environmental Sanitation 

ค าจ ากดัความสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  การสุขาภิบาลเร่ืองน ้า  แหล่งน ้า  การ
ท าน ้าใหส้ะอาดโดยวธีิธรรมชาติ  การสร้างบ่อน ้าท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล  การประปา    
น ้าสะอาดส าหรับประชาชน  การเติมคลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ  การก าจดั
อุจจาระ   การสร้างส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ  การก าจดัขยะมูลฝอย  การสุขาภิบาล
บริเวณท่ีพกัอาศยั    การก าจดัน ้าโสโครก  การสุขาภิบาลในโรงเรียน  การควบคุม
มลพิษทางอากาศ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564101 การตรวจงานการก่อสร้าง             2(2-0) 
  Supervision and Inspection 

บทบาทและคุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน      ผูต้รวจงาน     สถาปนิก        
วศิวกร  ผูรั้บเหมา  ผูรั้บเหมาช่วง  โดยเฉพาะการตรวจงานใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ
รายละเอียดการก่อสร้าง และหลกัการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบังานคอนกรีต         คอนกรีต
เสริมเหล็ก    งานไม ้  โครงไมแ้ละโครงเหล็ก      การท ารายงานการก่อสร้าง     
รายงานผลการทดสอบวสัดุและอ่ืน ๆ  ความปลอดภยัของอาคารตามหลกัวศิวกรรม
และความงามตามหลกัของสถาปัตยกรรม 

 
5564102 เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลงานก่อสร้าง     2(2-0) 
  Construction Equipment Technology 

ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง   ลกัษณะการท างาน  
ความสามารถในการท างาน  การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง    การบ ารุงรักษา 
และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน      เทคโนโลยใีหม่ ๆ เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลการ
ก่อสร้าง  และการจดัการบริหารเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง 

 
5564103 การวเิคราะห์ความวบิัติในการก่อสร้าง     3(3-0) 
  Construction Failure Analysis 

ศึกษาความหมายของค าวา่ “วบิติั” สาเหตุท่ีอาจจะท าใหเ้กิดการวบิติั      
ปัญหา  ความผดิพลาดในการก่อสร้าง    ความผดิพลาดในการก่อสร้าง     การวบิติัท่ี
เกิดจากแรงทางขา้ง  การวบิติัท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ   เช่น  การใชอ้าคารผดิประเภท  
ปฏิกิริยาทางเคมี  ศึกษารอยร้าว  ลกัษณะและประเภทรอยร้าว  วธีิการป้องกนัและ
ซ่อมแซมอาคารท่ีเป็นไม ้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564104 การจัดและบริหารเคหะภัณฑ์อุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Furniture Production Management 

พื้นฐานการวางแผนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เร่ิมตั้งแต่ วสัดุ  คน  
เคร่ืองจกัร  เงินทุน    การจดับริหารและจดัตั้งหน่วยงานในโรงงานเคหะภณัฑ์
อุตสาหกรรม    การรับและการฝึกอบรมก่อนปฏิบติังาน     แรงงานสัมพนัธ์     ความ
ปลอดภยัในโรงงาน     การควบคุมคุณภาพและการตลาด  ฝึกปฏิบติัการผลิตงาน
เคหะภณัฑ ์

 
5564201 เขียนแบบก่อสร้าง 4       2(1-2) 
  Construction Drawing 4 

ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคารทัว่ไป   การเขียนแบบอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป  การเขียนแบบถนน  สะพาน  เข่ือนและอาคารพิเศษ  
การเขียนแบบท่ีใชว้สัดุส าเร็จรูป         ศึกษากระบวนการเขียนแบบท่ีน าไปใชง้าน 
(Working  Drawing) อยา่งถูกตอ้ง ทั้งรูปแปลน รูปดา้น รูดตดั รูปขยาย   รายละเอียด
ของโครงสร้าง  ส่วนประกอบของโครงสร้าง  ตลอดจนรายการประกอบแบบ 

 
5564301 ผลติภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Wood Product Industry 

คุณสมบติัของไม ้ และการปรับปรุงคุณภาพไม ้  การแปรรูปไม ้  การผลิต
ครุภณัฑด์ว้ยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม   
การออกแบบอุปกรณ์จบัไม ้ (Jig and Fixture)  ตามลกัษณะแม่บทของแต่ละเคร่ือง    
เช่น  เล่ือยวงเดือน  เคร่ืองลอกบวั  เคร่ืองเจาะ ฯลฯ  การผลิตครุภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิไม้
ตดัและประสาน  ฝึกหดัการใชก้ารใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตช้ินส่วนของครุภณัฑ ์           
โดยใชอุ้ปกรณ์จบัไมข้องเคร่ืองมือแต่ละเคร่ือง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564302 การออกแบบผลติภัณฑ์เคหะภัณฑ์     2(1-2) 
  Furniture Product Design 

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑเ์คหะภณัฑ ์  ฝึกหดัออกแบบ  และเขียน
แบบอตัราส่วนยอ่ขยาย  และขนดาเท่าของจริง  สามารถปฏิบติัการสร้างแบบ และ
เคหะภณัฑท่ี์ออกแบบไว ้

 
5564304 ผลติภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 2      2(1-2) 
  Wood Product Industry 2 

การผลิตครุภณัฑด์ว้ยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production  ใน
โรงงานอุตสาหกรรม       การออกแบบอุปกรณ์จบัไม ้  (Jig and Fixture)  ตาม
ลกัษณะแม่บทของเคร่ืองจกัรกลแต่ละเคร่ือง  เช่น  เล่ือยวงเดือน  เคร่ืองลอกบวั  
เคร่ืองเจาะ  ฯลฯ  การผลิตครุภณัฑด์ว้ยกรรมวธีิไมต้ดัและประสาน งานกลึง     
ฝึกหดัการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตช้ินส่วนของครุภณัฑจ์ านวนมาก โดยใชอุ้ปกรณ์
จบัไมข้องเคร่ืองมือแต่ละเคร่ือง 

 
5564501 เทคโนโลยงีานท่อและสุขภัณฑ์      3(3-0) 
  Sanitary System Technology 

ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานท่อมาตรฐาน  ท่อประปาการต่อ
ชนิดต่าง ๆ ของเคร่ืองสุขภณัฑ ์   เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑร์ะบบบ่อเกรอะ  
บ่อซึม  หรือระบบการท างานของถงับ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู  ระบบเคร่ืองท าความ
ร้อนดว้ยไฟฟ้าและก๊าซ  และท่อน ้าร้อนชนิดต่าง  ๆ 

 
5564601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 2    3(3-0) 
  Reinforced Concrete Design 2 
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ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  คาน  พื้น  เสา  ฐานราก และ
โครงสร้างอ่ืน ๆ  โดยใชว้ธีิ Working Stress Design และ Ultimate Strength Design 

 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564602 วศิวกรรมการทาง 1       3(3-0) 
  Highway Engineering 1 

ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย  การแบ่งแยกประเภทของทางหลวง 
ระบบ  การขนส่งในทางหลวง โครงสร้างถนน การวางแผนและการออกแบบถนน  
ประเภทของผวิจราจร  และการออกแบบผวิจราจร    สะพานและทางระบายน ้า          
วสัดุก่อสร้างทางการซ่อมและบ ารุงรักษาทาง  ปฏิบติัการทดลองวสัดุในงานผวิทาง      
ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง 

  
5564603 ก าลงัวสัดุ        3(3-0) 
  Strength of Materials 

ศึกษาเร่ืองความเคน้ และความเครียด      คุณสมบติัทางกลของของแขง็         
ถงั  ความดนัผนงับาง        การบิดและการโก่งตวัของแท่งวสัดุ แรงบิด แรงเคน้ใน
โครงสร้าง แรงเคน้ตดั และแรงเคน้เฉือนของคาน แรงเคน้และความเครียดในระนาบ 
2 มิติ    สมการของเส้นโคง้ยดืหยุน่    จุดศูนยก์ลางแรงเฉือน    การโก่งงอของคาน       
คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอดั 

 
5564604 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็      2(2-0) 
  Reinforced Concrete Structure 

ศึกษาเร่ืองโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก         หลกัการในการออกแบบ
ค านวณโครงสร้าง       ฝึกหดัการค านวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยใช้
ทฤษฎีอีลาสติก  ค  านวณ  พื้น  คาน  เสา  ฐานราก  บนัได            ศึกษาเก่ียวกบัการ
ใชโ้ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูประบบอุตสาหกรรม  การช ารุดเสียหายของ
โครงสร้าง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564605 โครงสร้างไม้และเหลก็       2(2-0) 
  Timber and Steel Structure 

ศึกษาคุณสมบติัของไม ้  ค  านวณช้ินส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างไม ้   การ
ออกแบบโครงหลงัคา    การค านวณโครงสร้างไมป้ระกอบ   ศึกษาคุณสมบติัของ
เหล็กท่ีใชใ้นการระกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  การค านวณช้ินส่วน 

  
5564606 ปฐพกีลศาสตร์ 2              3(3-0) 
  Soil Mechanics 2 

การก าเนิดของดิน  คุณสมบติัพื้นฐานของดิน  การเจาะส ารวจดิน  การ
จ าแนกประเภทของดินทางวศิวกรรม   การไหลซึมของน ้าในมวลดิน    ความเคน้ใน
ดิน   การบดอดัและการปรับปรุงคุณภาพดิน   การรับก าลงัแรงเฉือนของดิน   การ
ยบุตวัของดิน  เสถียรภาพของความลาด  การวเิคราะห์การทรุดตวัของดิน 

 
5564607 เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ      3(2-2) 
  Materials Testing Technology 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง              ศึกษาทฤษฎี 
และพฤติกรรมการรับแรงของวสัดุโครงสร้างประเภทไม ้    เหล็ก    และคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ศึกษาวธีิการตรวจสอบคุณสมบติั    วธีิการทดสอบ          การสุ่มตวัอยา่ง
วสัดุ  เพื่อน ามา ทดสอบในการรับแรงอดั  แรงดึง  แรงตดั  แรงเฉือน  แรงบิดและแรง
ยดึเหน่ียว 

 
5564608 คอนกรีตอดัแรง        3(3-0) 
  Pre-Stressed Concrete Design 
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คุณสมบติัของคอนกรีตอดัแรง   หลกัเกณฑก์ารออกแบบ    การสูญเสียแรง
ของคอนกรีตอดัแรง    คอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน (Pre-tension)   และดึงลวด
ภายหลงั  (Post-tension)   วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตคอนกรีตอดัแรง   การออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564609 ระบบน า้ดีและน า้เสีย       3(3-0) 
  Water Supply and Sewage 

ศึกษาเร่ืองน ้าผวิดิน  น ้าใตดิ้น  วธีิการส ารวจ        การไหลซึมผา่นของน ้าใน
ดิน  การค านวณปริมาณน ้าท่ีไหลซึมผา่น  ศึกษาวธีิการเก็บกกัน ้า  การจ่ายน ้า     การ
ค านวณปริมาณน ้าท่ีไหลในท่อ     การใชป๊ั้มน ้าท่ีเหมาะสมกบัระบบ   การตรวจสอบ
คุณภาพน ้าต่าง ๆ    ระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร    ศึกษาระบบการก าจดัน ้าโสโครก     
น ้าเสียจากอาคาร   วธีิการตรวจสอบคุณสมบติัของน ้าเสีย    แหล่งท่ีท าใหเ้กิดน ้าเสีย  
การออกแบบระบบการก าจดัน ้าเสีย  การระบายน ้า 

 
5564610 วศิวกรรมขนส่ง        3(3-0) 
  Transportation Engineering 

ประเภทของการขนส่ง  การบริหารและการจดัการ  การด าเนินการของ
ระบบการขนส่ง     การศึกษาการวางแผนและการก าหนดเส้นทางการศึกษาภาวะการ
จราจรและการควบคุมการขนส่งในเมืองและชนบท  การขนส่งประเภทอ่ืน  ทางรถ  
ทางหลวงทางอากาศ  ทางเรือ  และรถไฟ   ผลกระทบต่อการเมือง  เศรษฐกิจความ
สวยงามภาวะและส่ิงแวดลอ้ม 

 
5564611 งานโครงสร้าง 2        2(2-0) 
  Structure 2 

หลกัและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใชโ้ครงสร้างในงาน
สถาปัตยกรรมทัว่ไป     และปฏิกิริยาของแรงต่าง ๆ       สมดุลของแรง  การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตต์มั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกับรรทุก
หน่วยแรง  แรงตา้นทานภายในคาน    สเตรสและสเตรน   แรงอดั   แรงดึง   แรง
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เฉือน    หน่วยแรงท่ียอมให ้  การค านวณ  โครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวธีิทฤษฎีอีลาสติก
ของคานพื้น  เสา และฐานราก 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564612 การวเิคราะห์โครงสร้าง       3(3-0) 
  Structural Analysis 

การวเิคราะห์การโก่งตวัของโครงสร้างแบบต่าง ๆ   การวเิคราะห์โครงสร้าง
แบบค านวณไม่ไดเ้ชิงสถิตยศาสตร์   (Statically Indeterminate Structures)    ดว้ยวธีิ
ต่าง ๆ    เช่น  Slope Deflection    วธีิ Moment  Distribution  ฯลฯ     อินฟลูเอนซ์ไลน์
ของโครงสร้างในลกัษณะต่าง ๆ     การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมทริกซ์       การ
วเิคราะห์โครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 

  
5564613 วศิวกรรมการทาง 2       3(3-0) 
  Highway Engineering 2 

ศึกษาเร่ือง ลกัษณะของทางท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของการจราจร  
มาตรฐานทางโดยทัว่ไป  มาตรฐานทางหลวง    การส ารวจปริมาณการจราจร    เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกแบบทาง  การออกแบบโครงสร้างทาง  การออกแบบผวิ
ทาง วธีิการก่อสร้างทาง  วธีิการบ ารุงรักษาทางและไหล่ทาง  การควบคุมการใชท้าง 

 
5564614 การออกแบบโครงสร้าง       3(3-0) 
  Structural Design 

ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างอาคารเบ้ืองตน้    ตั้งแต่โครงสร้างไม ้  เหล็ก  
คอนกรีต และการค านวณเร่ืองเก่ียวกบัแรงขั้นพื้นฐาน          ตลอดจนการเขียนแบบ
แปลนการวางโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  

 
5564615 วศิวกรรมการส ารวจ       3(2-2) 
  Survey Engineering 
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การส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งในงานวศิวกรรม  งานรังวดั    การก าหนดจุดและวาง
แนวก่อสร้างอาคาร  ก าหนดความลาดชนั  เส้นชั้นความสูง   การค านวณวงรอบ   
การส ารวจและการวางโคง้ของถนน  การวางแนวท่อระบายน ้า  คลอง  อุโมงค ์  ทาง
รถไฟ  สายส่ง 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564617 การออกแบบผวิจราจร       3(3-0) 
  Pavement Design 

ชนิดของผวิถนน และชนิดของลอ้บรรทุก หลกัการออกแบบผวิถนน  และ
ผวิสนามบิน    ความเคน้ท่ีเกิดข้ึนบนผวิถนนท่ียดืหยุน่และผวิแขง็   คุณสมบติัของผวิ
จราจรแบบต่าง ๆ  การออกแบบผวิถนนท่ียดืหยุน่และผวิแขง็  การตา้นทางการไหล
ของผวิจราจร  การก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาพื้นถนน 

 
5564618 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์             1(0-3) 
  Soil Mechanics Laboratory 

การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบติัทางฟิสิกส์และทางวศิวกรรม การเจาะ
ส ารวจ ดิน    การเก็บตวัอยา่งดิน   การวเิคราะห์ขนาดและความถ่วงจ าเพาะของดิน   
ความซึมน ้า  ของดิน   การทดสอบ CBR   การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง  การ
ทดสอบแรงอดัสามแกน  การทรุดตวัของดิน  การบดอดัดิน  การค านวณผลจาก
ขอ้มูลและการรายงานผล 

 
5564619 วศิวกรรมฐานราก       3(3-0) 
  Foundation Engineering 

ชนิดและแบบของฐานราก  การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน  เสถียรภาพ
ของฐานราก    การออกแบบฐานราก  ทั้งชนิดใชเ้สาเขม็และไม่ใชเ้สาเขม็     การ
ปรับปรุงชั้นดินอ่อน  ชั้นทรายร่วน  ชั้นดินต้ืน  วเิคราะห์การทรุดตวัของฐานราก         
การทดสอบ  น ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็  การออกแบบก าแพงกั้นดิน 

 
5564701 เทคโนโลยคีอนกรีต 2       3(3-0) 
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  Concrete Technology 2 
ศึกษาคุณสมบติัและการตรวจสอบคุณภาพการใชง้านของซีเมนต ์  มวลรวม

น ้าน ้ายาเคมีผสมคอนกรีต    เหล็กเสริมคอนกรีต   การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต     
การทดสอบคอนกรีตและวสัดุมวลรวม   การเทคอนกรีตใตน้ ้า    วธีิพิเศษของงาน
คอนกรีตงานคอนกรีตก าลงัสูง   

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564702 การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน      3(3-0) 
  Sub Structure Design 

การวเิคราะห์และการประเมินการเจาะดินในสนาม   การทรุดตวัของ
โครงสร้างความสามารถในการรับน ้าหนกัของดิน ฐานราก  เขม็เด่ียว และเขม็กลุ่ม  
เขม็พืด แรงดนัของดิน และเสถียรภาพของดิน  การออกแบบฐานรากและก าแพงกนั
ดินประเภทต่าง ๆ 

 

5564703 การตกแต่งอาคาร       2(2-0) 
  Decorating 

ศึกษาวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร     ศึกษาวธีิการฉาบ
ปูนการทาสี  ปูกระเบ้ืองชนิดต่าง ๆ  หินลา้ง  หินขดั  ฯลฯ     การตกแต่งพื้น  ผนงั  
ฝ้าเพดานการปูกระเบ้ืองยาง    การปูพื้นปาร์เก ้ โมเสด  กระเบ้ืองดินเผา     การปรับ
ดว้ยพรม  ม่าน  กระดาษปิดผนงั    การตกแต่งฝ้าเพดานดว้ยวสัดุต่าง ๆ     ศึกษาเร่ือง
การออกแบบบริเวณ  ภายนอกอาคารใหส้ัมพนัธ์กบัธรรมชาติ  เพื่อสนองประโยชน์
ใชส้อยฝึกปฏิบติัการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริเวณภายนอกอาคาร 

 
5564704 เทคโนโลยงีานฐานราก       3(3-0) 
  Foundation Technology 

ศึกษาชนิดของรากฐาน  แบบของฐานราก   การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่
ดินเสถียรภาพของงานฐานราก  การออกแบบฐานราก   ทั้งชนิดใชเ้สาเขม็ และไม่ใช้
เสาเขม็ การปรับปรุงชั้นดินอ่อน  ชั้นทรายร่วน  ชั้นดินต้ืน       วเิคราะห์การทรุดตวั
ของฐานราก  และวธีิการทดสอบ   ศึกษาเร่ืองเสาเขม็ชนิดต่าง ๆ  น ้าหนกับรรทุกของ
เสาเขม็  การเจาะส ารวจดิน  ก าแพงกนัดิน  ตอม่อสะพาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564705 งานส ารวจ 2        2(1-2) 
  Surveying 2 

หลกัการทางเทคนิคของการใชเ้คร่ืองวดั    และส่วนประกอบเคร่ืองวดัท่ีถูก
หลกัวชิาการ  การรับผดิชอบต่อเคร่ืองวดัขณะปฏิบติังาน  เช่น  การน าออกไปใช ้
และการเก็บเคร่ืองวดัแต่ละลกัษณะงาน   การติดตั้งส่วนประกอบเขา้กบัตวักลอ้งวดั    
การเคล่ือนยา้ยกลอ้ง  การท าความสะอาดเล็นซ์  ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 

งานใชก้ลอ้งวดัระดบั Leveling Instruments     การตั้งกลอ้งหาระดบั     ตวั
กลอ้ง  การอ่านค่าจากสเกลจากเส้นใยระดบั   การใช ้    การอ่านระดบัจากสเกลท่ี 
Staff     เพื่อหาระดบัของพื้นท่ีในงานก่อสร้าง  งานวางผงั และงานส ารวจพื้นท่ี 

 

5564706 การส ารวจเพือ่การก่อสร้าง 2      3(2-2) 
  Survey for Construction 2 

การส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งในงานวศิวกรรม  สถาปัตยกรรม ซ่ึงจ าเป็นต่อการ
วางแผนงานก่อสร้าง  งานรังวดั  ก าหนดวางจุด และแนวบนพื้นดิน     การวางแนว
ก่อสร้างอาคารก าหนดความลาดชนั และความโคง้ของการวางแนวถนนและทาง     
งานท่อน ้าทิ้ง      ท่อระบายน ้า  ทางรถไฟ  ทางหลวง  คลอง  ท่อประปา  สายส่ง         
งานรังวดัเพื่อค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร 

 
5564707 ชลศาสตร์        3(3-0) 
  Hydraulics  

ศึกษาเร่ืองคุณสมบติัของของไหล            หลกัการเก่ียวกบัการไหลของของ
ไหล  การไหลของน ้าในแหล่งน ้าต่าง ๆ    การไหลของน ้าเปิด    การไหลในท่อ     
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การวดัอตัราการไหลของน ้า   การตกตะกอนและการเคล่ือนท่ีของตะกอนในล าน ้า  
การออกแบบอ่าง เก็บน ้า เข่ือน  ทางระบายน ้าลน้  ประตูน ้า      และโครงสร้างต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัส่ง-จ่ายน ้า  การระบายน ้า  การวเิคราะห์โครงข่ายระบบท่อ  แบบจ าลอง
ทางชลศาสตร์ 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5564708 การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร           3(2-2) 
  Sanitation System Design 

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัระบบการจ่ายน ้าภายในอาคาร ระบบถงัน ้าสูง ระบบถงั
อดัความดนั ระบบการจ่ายน ้าโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา       การหาขนาด
ของท่อน ้าทิ้งและโสโครก  การหาขนาดของท่อน ้าฝนของอาคารขนาดใหญ่  การ
เขียนแบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร 

 
5564901 งานค้นคว้าพเิศษเทคโนโลยก่ีอสร้าง     2(1-2) 
  Individual Study in Construction Technology 

ศึกษาคน้ควา้วจิยัทางดา้นเทคโนโลยก่ีอสร้างตามท่ีผูเ้รียนสนใจ และความ
ถนดัเป็นพิเศษ อาจจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล       โดยการอนุมติัและแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ควบคุมและท่ีปรึกษา 

 
 5564902 โครงการพเิศษเทคโนโลยก่ีอสร้าง            2(1-2) 
  Special Project in Construction Technology 

ศึกษาคน้ควา้ในงานก่อสร้างท่ีผูเ้รียนถนดัและสนใจเป็นพิเศษ     โดยการ
อนุมติัและแนะน าจากอาจารยท่ี์ควบคุมและท่ีปรึกษา 
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หมู่วชิาไฟฟ้าก าลงั 
(557) 

 

 
  หมู่วชิาไฟฟ้าก าลงั ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็น ดงัน้ี 
  1.  พื้นฐานทัว่ไป       (557-1--) 
  2.  การติดตั้งและอุปกรณ์ไฟฟ้า     (557-2--) 
  3.  เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม     (557-3--) 

 4.  โรงตน้ก าลงัและการส่งจ่ายไฟฟ้า                                              (557-4--) 
  5.  เคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ    (557-5--) 
  6.                                                                          (557-6--) 
  7.                                                                                                   (557-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (557-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั     (557-9--) 
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หมู่วชิาไฟฟ้าก าลงั (557) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

เคร่ืองวดัไฟฟ้า 1 
ไฟฟ้าส าหรับช่าง 
เทคโนโลยไีฟฟ้ากบังานพิมพ ์
งานไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
ไฟฟ้าภายในอาคาร 
การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2 
วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้า 
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 
หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 
มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1 
คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 1 
เทคโนโลยไีฟฟ้า 1 
เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 
คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 2 
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 
พื้นฐานคณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานส าหรับงานเทคโนโลย ี
การศึกษา 
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 2 
การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร 

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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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

การติดตั้งไฟฟ้า 
ปฏิบติัการไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
การส่องสวา่งและการใชง้าน 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 
การประลองไฟฟ้า 1 
เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม 
ปฏิบติัการเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1 
มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2 
การผลิตก าลงัไฟฟ้า 
การส่งและจ่ายไฟฟ้า 1 
วงจรเน็ทเวร์ิค 
การส่งและจ่ายไฟฟ้า 2 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 1 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 2 
เคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ  
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพไฟฟ้า 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพไฟฟ้า 1 
เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 
เทคโนโลยไีฟฟ้า 2 
คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
วศิวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงส าหรับงานเทคโนโลยกีารศึกษา 
ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 
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) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2 
งานกลไกควบคุมมอเตอร์ 
มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 3 
ปฏิบติัการเคร่ืองกลไฟฟ้า 2 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 
การแปรสภาพพลงังานกลไฟฟ้า 
วศิวกรรมระบบควบคุม 
การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า 
วศิวกรรมระบบผลิตก าลงัไฟฟ้า 
โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าก าลงั 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 3 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 4 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 5 
เทคโนโลยไีฟฟ้า 3 
วศิวกรรมวสัดุไฟฟ้า 
การวดัและควบคุมทางอุตสาหกรรม 
พระราชบญัญติัและมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไฟฟ้า 
การจดัการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า 
การบริหารโครงการทางไฟฟ้า 
วศิวกรรมส่องสวา่ง 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
วงจรควบคุมอตัโนมติั 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 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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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

การประลองไฟฟ้า 2 
ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 
วเิคราะห์ระบบก าลงั 1 
วเิคราะห์ระบบก าลงั 2 
วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
ประลองวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
การป้องกนัระบบไฟฟ้า 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 6 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 7 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศภายในบา้น 
ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศในโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า 
การออกแบบระบบดิจิตอล 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบวงจรพลัส์และสวติช่ิง 
งานคน้ควา้พิเศษทางช่างไฟฟ้าวทิยแุละเคร่ืองท าความเยน็ 
ประดิษฐกรรมไฟฟ้า 
โครงการพิเศษเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 สัมมนาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาไฟฟ้าก าลงั  (557) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5571101 เคร่ืองวดัไฟฟ้า 1                   3(2-2) 
  Electrical Measurement 1 

มาตรฐานเคร่ืองมือวดัและการวดั ค่าผดิพลาดในการวดั โครงสร้าง หลกัการ
ท างานและการน าไปใชง้านของเคร่ืองวดัไฟฟ้า ทั้งกระแสตรงและกระแสสลบั   
เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัความตา้นทาน  มลัติมิเตอร์  
เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า  เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า  เคร่ืองวดัความเร็วรอบ  เคร่ืองวดั
ความถ่ี  เคร่ืองเพาเวอร์แฟคเตอร์  ไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแบบบริดจอ์อสซิลโลสโคป  
มิเตอร์แบบดิจิตอล 

 
5571102 ไฟฟ้าส าหรับช่าง       2(1-2) 
  Electric for Technicians 

ความรู้เบ้ืองตน้ทัว่ไปเก่ียวกบัไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  ไฟฟ้ากระแสตรง 
และสลบั   หน่วยวดัทางไฟฟ้า  กฎและทฤษฎีต่าง ๆ ทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้าภายในบา้น  วงจรไฟฟ้าและการเดินสาย  ระเบียบในการเดินสาย  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าภายในบา้นและภายนอกอาคาร  
แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรแม่เหล็กและหมอ้แปลงไฟฟ้า  ฝึกหดัการเดินสายไฟฟ้า  การ
พนัหมอ้แปลงไฟฟ้า  การต่อเคร่ืองไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 

 
5571103 เทคโนโลยไีฟฟ้ากบังานพมิพ์      2(1-2) 
  Electrical Technology in Printing 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเบ้ืองตน้  และไฟฟ้า
ก าลงัท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพ ์

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการต่อระบบแสงสวา่ง  ระบบควบคุมเบ้ืองตน้  รวมถึง
การต่อมอเตอร์ใชง้านในเคร่ืองพิมพ ์
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5571104 งานไฟฟ้าเบือ้งต้น       2(1-2) 
  Basic Electricity 

ทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางไฟฟ้า  เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานไฟฟ้า  ฝึกปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการเดินสาย  และวงจรไฟฟ้า  การบ ารุงรักษาและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบา้น 

 
5571105 ไฟฟ้าภายในอาคาร       2(2-0) 
  Electrical Interior Wiring 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัไฟฟ้า   ขนาดของสาย อตัราการทดกระแส
มาตรฐานของขนาดสายไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในบา้น  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ตวัตา้นทาน  
ตวัน ากระแสไฟฟ้าศกัดาไฟฟ้า  ความต่างศกัยแ์ละแรงเคล่ือนไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  
ก าลงัไฟฟ้า  การคิดค่าไฟฟ้าภายในบา้น  กฎของเคอร์ซอฟ  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  
วงจรไฟฟ้ายกเดียวและสามยก  (Single Phase and Ploy Phase Circuit) วงจรแม่เหล็ก  
หลกัการของหมอ้แปลงไฟฟ้า  เคร่ืองกลไฟฟ้า  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลบั 

 
5771106 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1      3(2-2)  
  Electrical Circuit Analysis 1 

กฎของโอห์ม  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ซอฟ  การ
เหน่ียวน าแม่ดหล็กไฟฟ้า  พลงังานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงเคล่ือนไฟฟ้า
เหน่ียวน า  ไฟฟ้าสลบั 1 เฟส 3  เฟส  คุณสมบติัของตวัตา้นทาน  ขดลวดเหน่ียวน า
และตวัเก็บประจุ  ในวงจรกระแสตรงและกระแสสลบั  ค่ารีแอคเตนซ์ อิมพีแตนซ์ 
แอทมิแตนซ์ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ และการแกเ้พาเวอร์แฟคเตอร์  การวเิคราะห์เทอร์เน
เตอร์แบบเฟสเดียวและสามเฟส 
 ปฏิบติัการต่อวงจรแบบแผงฝึกวดัความตา้นทาน  แรงดนัไฟฟ้า  หาค่ารีแอค
แตนซ์  อิมพแตนซ์และแอทมิแตนซ์ของวงจร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

5571201 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1        3(2-2) 
  Electrical Appliances 1 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทใหค้วามร้อนในหลกัการท างาน  ส่วนประกอบวงจร
และตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทใชแ้ม่เหล็กไฟฟ้าในหลกัการ
ท างาน และส่วนประกอบและวธีิการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง  เคร่ืองไฟฟ้าประเภท
มอเตอร์ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทใหส้ัญญาณและเคร่ืองกล
แบบต่าง ๆ  ปฏิบติัการตรวจเช็คและซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

 
5771202 เคร่ืองไฟฟ้า 2        3(2-2) 
  Electrical Appliances 2 

ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ไดแ้ก่  เคร่ืองกลึง ไส เจียระไน มิลล่ิง  เตา
อบ  เคร่ืองมือพิเศษและอ่ืน ๆ  เคร่ืองจกัรไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมต่าง   

ปฏิบติัการตรวจ  แกไ้ข  ดดัแปลง  และติดตั้งสายอุปกรณ์ป้องกนัและ
ควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม 

 
5571203 วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า       2(1-2) 
   Electrical Material and Equipments 

ชนิด ขนาดของสายไฟฟ้าและสายเคเบิลแบบต่าง ๆ  สวติซ์  ฟิวส์เซอร์   
เบรกเกอร์เตา้เสียบ  สวติส์เกียร์แบบต่าง ๆ   หลอดก าเนิดแสงแบบต่าง ๆ  หลอดมีไส้  
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุก๊าซ การใหแ้สงสวา่ง   การค านวณเก่ียวกบัแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง  การติดตั้งไฟฟ้า  โดยคณะกรรมการสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า 

ปฏิบติัการประกอบวงจรไฟฟ้าบนแผงประลองแบบต่าง  ๆ            ของวงจร
ต่าง ๆ    แผงสวติส์และเคร่ืองมือป้องกนัวงจรไฟฟ้า 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5571204 งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้า      3(2-2) 

Electrical Lay-out Installations 
  งานประมาณการวางแผนงานก่อสร้างไฟฟ้า  ไดแ้ก่  ระบบแสงสวา่งใน

อาคาร โคมถนน โคมสะพาน  สวติซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม  
และโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบแรงสูง  งานตั้งหมอ้แปลง 

  ปฏิบติังานติดตั้ง  วสัดุอุปกรณ์งานก่อสร้างไฟฟ้า   เคร่ืองมือ   เคร่ืองทุ่นแรง   
วางแผนงานก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้า  

 
5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1      3(2-2) 
 Interior  Electrical  Installations 
  ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเดินสายภายในอาคาร  

เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ  การค านวณสายแยกและสายประธาน 
  ปฏิบติัการฝึกทกัษะในการเดินสายแบบต่าง ๆ ภายในอาคารโดยการติดตั้ง

ไฟฟ้าและเดินสายลอยและสายร้อยท่อ 
 
5571301 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1                   2(1-2) 
 Electrical Machinery 1 
  โครงสร้างและหลกัการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การหา

คุณสมบติัและการหาประสิทธิภาพในการใชง้าน  การเขียนวงจรเทียบเท่ากบัหมอ้
แปลง  ศึกษาถึงโครงสร้างคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการพนัหมอ้แปลงเพื่อการทดสอบ  และน าไปใชง้าน
เฉพาะอยา่ง  การทดสอบเพื่อหาค่า Parameter  ของหมอ้แปลงไฟฟ้า  การพนัอาร์มา
เจอร์  การพนัขดลวด  ฟิลดแ์ละการประลองเก่ียวกบัการหาคุณลกัษณะของเคร่ืองกล
ไฟฟ้ากระแสตรง  รวมถึงการควบคุมเคร่ืองกลดว้ย 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5571302 หม้อแปลงไฟฟ้า 1       3(2-2) 
  Transformers 1 

ส่วนประกอบและโครงสร้างหมอ้แปลงเฟสเดียว   และสามเฟสแบบออตโต
และบบออดินาร่ี  การน าไปใชง้าน   การออกแบบ   การทดสอบแกนและคุณสมบติั
ของหมอ้แปลง 
 ปฏิบติัการพนัขดลวด  การใส่แกน  การอบอาบฉนวนวานิช  การหาขั้ว  การ
ต่อการทดสอบหมอ้แปลง 

 
5571303 มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1      3(2-2) 
  Motors  and Generators 1 

การพนั  การต่อขดลวด    เคร่ืองก าเนิดและมอเตอร์ต่าง ๆ    ในไฟตรง 
หลกัการท างาน  สมการและการหาค่าคุณสมบติั    การทดสอบการน าไฟใชง้าน  
ปฏิบติัเก่ียวกบัการพนั  การต่อขดลวดของเคร่ืองก าเนิดและมอเตอร์ทั้งในส่วนท่ีหมุน
และส่วนท่ีอยูก่บัท่ี 
 

5572101 คณติศาสตร์ช่างไฟฟ้า 1       2(2-0) 
Electrical Mathematics 1 

ศึกษาเก่ียวกบัการอินติเกรด 2  ชั้นและแบบ 3  ชั้น  และการน าไปใชง้าน
เก่ียวกบัไฟฟ้า  กฎและหน่วยวดัของเวคเตอร์และสเกลาร์ Dot Matrix และ  tripple  
Product  เป็นตน้ การอนุพนัธ์และการอินติเกรดเวคเตอร์  ศึกษาเก่ียวกบัสมการ  First 
order differential  และ Second order differential  ท่ีมีค่าคงท่ี  หลกัของ  D  operator  
และการน าไปใชง้านเก่ียวกบัไฟฟ้า 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5572102 เทคโนโลยไีฟฟ้า 1       2(2-0) 
  Electrical Technology 1 

สนามไฟฟ้า ศกัยแ์ละความต่างศกัยไ์ฟฟ้า   ความเขม้ไฟฟ้าในตวัน า  ศึกษา
เก่ียวกบัแคพีซีเตอร์  ไดอิเล็กตริก   ค่าของประจุในแคเพซีเดอร์ท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ  กนั  
เช่น   ค่าของประจุในแผน่ขนาน  รูปทรงกระบอก   ตวัน าขนานกนั  เป็นตน้   ศึกษา
เก่ียวกบัการเก็บประจุคายประจุ  และค่าคงท่ีของ R-C Time 

ศึกษาเก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก  และแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของอ านาจ
แม่เหล็ก  แรงดนัแม่เหล็ก   และ B.H  Curve  รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัแม่เหล็กไฟฟ้า
ในเร่ืองแอมแปร์-เทอน  และการน าไปใช ้

 
5572103 เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า       2(1-2) 
  Electrical Measurements and Instrumentation 

ศึกษาหน่วยและเคร่ืองมือวดั   การชีลด ์   ความเท่ียงตรง   การวดัแรงดนั
กระแสก าลงังาน  การวดัอิมพีแดนซ์  ความถ่ี   ทรานส์ดิวเซอร์   การวดัทางแม่เหล็ก   
การวดัโดยเทคนิคเชิงเลข   สัญญาณรบกวน    เทคนิคในการท าใหอ้ตัราส่วน
สัญญาณรบกวนดีข้ึน และปฏิบติังานตามรายวชิา 

 
5572104 คณติศาสตร์ช่างไฟฟ้า 2       2(2-0) 
  Electrical Mathematics 2 

ทฤษฎีของลาพลาซ การอนุพนัธ์และการอินติเกรด ทฤษฎีเก่ียวกบั  Shift  
Periodie  and stop functions  การเปล่ียนกลบัของลาพลาซ  การน าหลกัของลาพลาซ
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5572105 กฎหมายและมาตราฐานทางไฟฟ้า                2(2-0) 
  Electrical Rules and Regulations 

กฎหมายแรงงาน    มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า   และมาตรฐานผลิตภณัฑท์าง 
อุตสาหกรรม    พระราชบญัญติัวชิาชีพวศิวกรรม    กฎเกณฑก์ารเดินสาย  การติดตั้ง
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยและกฎเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้า 

 
5572106 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 2      3(2-2) 
  Electrical Circuit Analysis 2 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  โครงสร้าง  
สัญลกัษณ์  คุณลกัษณะและผลตอบสนองของ R,L และ C ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
ไทมค์อนสแตนท ์  การวเิคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า   การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั  คุณลกัษณะและผลตอบสนองของ R, L, C  และทรานสฟอร์มเมอร์ใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรแรโซแนนซ์  ควอลิต้ีแฟกเตอร์    แบนดว์ดิธ์    การ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัโปลีเฟส  สัญญาณไฟฟ้าท่ีไม่เป็นรูปไซน์   และฮาร์
โมนิคฟังกช์ัน่และกราฟของสัญญาณไฟฟ้า  พารามิเตอร์ของสัญญาณพลัซ์    การ
แปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบลิเนียร์ดิฟเฟอเรนซีเอเตอร์และอินดิเกรเตอร์ 

 
5572107 พืน้ฐานคณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า     3(3-0) 
  Fundamentals of Engineering Mathematics 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ฟังกช์ัน่มาตรฐาน  เรขาคณิตของเส้นและ
ระนาบสมการเชิงเส้น  พีชคณิตของเวกเตอร์ พีชคณิตของเมตริกซ์  ตวัเลขเชิงซอ้น  
ล าดบัและอนุกรมลิมิตของฟังกช์ัน่  ฟังกช์ัน่ของตวัแปรจ านวนจริง  อนุพนัธ์และ
วธีิการหาอนุพนัธ์   การอินติเกรด  วธีิการหาอินติเกรด   และวธีิการหาอินทิกรัล   ทั้ง
โดยวธีิวเิคราะห์และโดยวธีิเชิงตวัเลข 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5572108 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์ขั้นพืน้ฐานส าหรับงานเทคโนโลยกีารศึกษา  3(2-2) 
  Basic Electricity and Electronics for Educational Technology 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ติดตั้งวงจรไฟฟ้าส าหรับ
งานเทคโนโลยทีางการศึกษา  การประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ 

   ฝึกติดตั้งวงจรไฟฟ้าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับงาน 
เทคโนโลยกีารศึกษาทัว่ไป 

 
5572201 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 2      2(1-2) 
  Interior Electrical Installations  2 

การวางแผนแบบสร้างตูส้วติช์บอร์ด ไดแ้ก่ เมนสวติช์บอร์ด สวติช์บอร์ด
ยอ่ย สวติช์บอร์ดควบคุมอตัโนมติั  ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกนั
นิรภยัแบบต่าง ๆ งานประมาณการและวางแผนก่อสร้างไฟฟ้าในงานต่าง ๆ  
 ปฏิบติัการติดตั้งเมนสวติช์บอร์ด งานเดินสายเมน สายเคเบิล งานจ่ายโหลด 
ทั้งงานเดินสายลอยใชเ้ขม็ขดั และงานเดินสายร้อยท่อชนิดต่าง ๆ  

 
5572202 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร      3(2-2) 
  Exterior Electrical Installations 

โรงตน้ก าลงัและระบบส่งก าลงัภายในประเทศ  การค านวณกระแสแรงดนั
ตก  ขนาดสาย  ฟิวส์  และระบบกลไกป้องกนัการลดัวงจร  และควบคุมความ
ปลอดภยัต่าง ๆ สวติซ์  แรงสูงท่ีใชใ้นสถานีจ่ายก าลงัไฟฟ้าตามลกัษณะงาน  
ปฏิบติัการวางแผน การเดินสาย  การปักเสาพาดสาย  การติดตั้งหมอ้แปลงและ
อุปกรณ์  ควบคุมความปลอดภยัและงานเดินสายลูกถว้ยพวง 

 
5572203 การติดตั้งไฟฟ้า        2(1-2) 
  Electrical Installation 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม    การติดตั้งภายนอก
อาคาร คุณสมบติัและการใชง้านของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  สวติซ์เกียร์รีเลยป้์องกนั  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

เคร่ืองกลไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผา่   อุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจร   การวางแผน   
สร้างตูส้วติซ์บอร์ด  การวางแผนการเดินสาย  การปักเสาพาดสาย  การติดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าและปฏิบติังานตามรายวชิา 

 
5572204 ปฏิบัติการไฟฟ้าอุสาหกรรม      2(1-2) 
  Electrical Industrial Laboratory 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  ดว้ย
อุปกรณ์การติดตั้ง  ไดแ้ก่  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  รางเดินสายไฟฟ้า  ทางเดินบสั การ
เลือกอุปกรณ์ป้องกนั  การติดตั้งเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  การออกแบบเพื่อการติดตั้งให้
ไดม้าตรฐาน 
 

5572205 การส่องสว่างและการใช้งาน      3(2-2) 
  Illumination and Applications 

แหล่งก าเนิดแสง  สเปกตรัมของแสง  คุณสมบติัของแสง  พลงังานและ
ความเยน็ของแสง  การส่องสวา่ง  หลอดไฟฟ้าท่ีใชแ้สงสวา่งชนิดต่าง ๆ   การ
ค านวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอาคารส าหรับท่ีอยูอ่าศยัใน
ร้านคา้ธุรกิจต่าง ๆ  โรงงานอุตสาหกรรม    การค านวณและออกแบบติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าภายนอกอาคารส าหรับสนามกีฬา ถนน  สะพาน  และสถานท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ  
และการประมาณราคาในการติดตั้งระบบแสงสวา่ง 

 
5572206 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม       2(1-2) 
  Industrial Electricity 

ไฟฟ้า Single phase และ Three phase การเดินวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง   การ
เดินวงจรไฟฟ้าก าลงั  ระบบควบคุมความปลอดภยั  วงจรอิเล็กทรอนิกส์     การ
ทดลองใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใชง้าน
เก่ียวกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา 
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5572207 ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Industrial Electricity 

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบ
ไฟฟ้า แสงสวา่ง  มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  การติดตั้งสวติซ์ควบคุม
ความปลอดภยั  การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5572301 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2                  2(1-2) 
  Electrical Machinery 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั     มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
และ  กระแสสลบัทั้งยกเดียวและหลายยก  การติดตั้ง  ตรวจซ่อมมอเตอร์และเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ  การติดตั้งระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภยั  ฝึกพนั
อาเมเจอร์  มอเตอร์  และต่อระบบควบคุมมอเตอร์  เคร่ืองก าเนิด 

 
 

5572302 การประลองไฟฟ้า 1       2(1-2) 
  Electrical Laboratory 1 

 เป็นการประลองและการศึกษาเก่ียวกบัการทดสอบหาคุณภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้า  หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ    ตามมาตรฐานสากล เช่น หลกัการและวธีิการ
ทดสอบหาคุณภาพของบลัลาสไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ท่ีประเทศหรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน การเขียนรายงานผลการทดสอบและประลอง 

 
5572303 เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม      3(2-2) 
  Electrical Machines and Control 

ชนิดโครงสร้างการท างานและการต่อ   เพื่อใชห้มอ้แปลง 1 เฟส   และ 3 
เฟสแบบเดลตา้โอเพนเดลตา้  และแบบวาย  ชนิดและการท างานของเคร่ืองก าเนิด
และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ   การต่อและกลบัทางเมน   และควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ไฟตรง 
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 หลกัการท างานโครงสร้าง  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบัแบบ 1 เฟส  และ 3  เฟส  
สมการกระแสและแรงดนัของไลน์และเฟส   เม่ือต่อแบบสตาร์และเดลตา้ขณะสมดุล
และไม่สมดุล 

หลกัการท างาน  โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสลบั 1 เฟส  
และแบบสปลิทเฟสคาปาซิเตอร์ ซีพลัชัน่ เชดเดดโปล ยนิูเวอร์แซลและมอเตอร์ 3 
เฟสสไควรัลเคซ  แบบวางไรเตอร์   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเร็วรอบ  ความถ่ีและ
ขั้วแม่เหล็ก ความเร็ว  ซิงโครนสัและสลิป 

อุปกรณ์และการควบคุมการเร่ิมตน้ การจ ากดักระแส ควบคุมทิศทาง 
ควบคุมกระแส  ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบต่าง ๆ และแบบวงจรส าหรับควบคุม
แต่ละแบบงานปฏิบติัการ 

- หาขั้วและต่อหมอ้แปลงแบบต่าง ๆ 
- เดินเคร่ืองและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
- ต่อและควบคุมมอเตอร์แบบต่าง ๆทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส 
- ตรวจสอบและเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัแบบต่าง ๆ  

1  เฟส  และ 3 เฟส 
 
 
5572304 ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า 1      2(1-2) 
  Electrical Work Shop 1 

ออกแบบและพนัมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลบัแบบต่าง ๆ   ชั้นท์
มอเตอร์ ซีรีส์มอเตอร์และคอมเปานดม์อเตอร์   ทดสอบหาคุณลกัษณะต่าง ๆ    ของ
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

ออกแบบ  สร้างและต่อหมอ้แปลงเฟสเดียว-สามเฟส    หมอ้แปลงแบบ
พิเศษและประลองหาค่า  Parameter  ของหมอ้ไฟฟ้าและตรวจสอบเช็คเคร่ืองก าเนิด
และมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัแบบต่าง ๆ  ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส 
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5572305 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1      3(2-2) 
  Motor Control 1 

อุปกรณ์ป้องกนัมอเตอ   เช่น   สวติซ์กดปุ่ม   สวติซ์รีเลย ์   การป้องกนั
กระแสเกินก าหนดและไฟร่ัว  การป้องกนัไฟตกและไฟสูง   มิลิตสวติซ์ หลอด
สัญญาณ   สวติซ์รีเลยต์ั้งเวลา  สวติซ์รีเลยช่์วยการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่าง ๆ   ในการ
เปล่ียนทิศทาง การเปล่ียนความเร็ว   การซิงโครนสัมอเตอ  ร์ การควบคุมมอเตอร์เป็น
โปรแกรม    และการประกอบอุปกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ 

 
5572306 มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2      3(2-2) 
  Motor and Generators 2 

  ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองก าเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัเฟสเดียวหลกัของการสปลิทเฟส   รวมถึงการใชแ้คแปซิเตอร์ช่วยในการ
สตาร์ทของมอเตอร์ขนาดต่าง ๆ   หลกัการของรีพลูชัน่มอเตอ  ร์ และซิงโครนสั
มอเตอร์ขนาดเล็กส าหรับงานเฉพาะอยา่ง ปฏิบติัการพสัเตเตอร์  และอาร์เมอเจอร์
แบบต่าง ๆ   ของเคร่ืองก าเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัเฟสเดียว   การทดสอบก าลงั
และคุณสมบติัเฉพาะ 

 
5572401 การผลติก าลงัไฟฟ้า       2(2-0) 
  Electrical Power Generating 

แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า    การเปล่ียนรูปพลงังานต่าง   ๆ  มาเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า ประเภทของโรงงานไฟฟ้า  หลกัการและการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟ  
หลกัการ  และการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า   สถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ย         การ
ควบคุมการผลิต    และการจ่ายพลงังานไฟฟ้า   อุปกรณ์ไฟฟ้า    และอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การป้องกนัไฟฟ้าท่ีใชใ้นโรงตน้ก าลงั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5572402 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 1       2(2-0) 
  Distribution and Transmission Line 1 

การส่งและจ่ายไฟฟ้าก าลงั    รวมทั้งการศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการติดตั้ง
และเดินสายภายในระบบส่งก าลงัไฟฟ้าแรงดนัขนาดปานกลางและแรงดนัสูง    การ
ค านวณค่าอินดคัเตอร์คาปาซิแดนซ์  และค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ  ของสายส่งทั้งแบบ   
Shot Medium and  Long Transmission line     การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแส
และแรงดนัทั้งตน้ทางและปลายทาง การเขียนรีแอดแตนซ์ไดอะแกรม   การ
ค านวณหาโหลดของซิงแมติคคอลฟอลท ์ และอ่ืน ๆ 

 

5572403 วงจรเน็ทเวร์ิค        2(2-0) 
  Electrical Network 

วงจรไฟฟ้ากระแส   การแกส้มการไฟฟ้าดว้ย Matrixs  form fo mesh current   
และ  node  การแกปั้ญหาวงจรไฟฟ้าเฟสเดียวและหลายเฟส  วงจรฟิลเตอร์  วงจร
บริดจ ์ ทฤษฎีเทเวนินนอร์ตนัและอ่ืน ๆ 

 

5572404 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 2       3(3-0) 
  Distribution and Transmission Line 2 

ศึกษาระบบไฟฟ้าก าลงั     การผลิตไฟฟ้า          ระบบส่งและจ าหน่ายพลงั
ไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า   ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดนัและกระแสใน
สายส่งพลงังาน ไฟฟ้า การก่อสร้างสายจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าไปสู่ทอ้งถ่ิน  สาย
เคเบิลใตดิ้น  รีแอกซ์แตนซ์ไดอะแกรม  ระบบเปอร์ยนิูต 
 

5572501 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 1    2(1-2) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1 

ทฤษฎีความร้อน   ความร้อนกบัอุณหภูมิ         ความร้อนจ าเพาะ ความร้อน
แฝง การเปล่ียนแปลงสถานะของสสารเน่ืองจากอุณหภูมิและความดนั หลกัการส่ง
ถ่ายความร้อนหลกัการท าความเยน็ ระบบท าความเยน็ น ้ายาเคร่ืองเยน็ อุปกรณ์ใน 
การท าความเยน็ ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองเยน็   ตูเ้ยน็   เคร่ืองปรับอากาศ ฝึกหดัติดตั้ง    
บ ารุงรักษา   การตรวจซ่อม  การประจุน ้ายาตูแ้ละเคร่ืองปรับอากาศ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5572502 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 2    3(2-2) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 2 

ส่วนประกอบเคร่ืองท าความเยน็  หนา้ท่ี  ชนิดของแต่ละส่วน  เช่น  
คอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์  อีแวปโปเรเตอร์  แอคเชนชัน่วาว  ดรายเออร์   การ
ท างานของระบบตูเ้ยน็ ถงัน ้าเยน็   ตูแ้ช่แขง็   ตูท้  าน ้าแขง็ 
 

5572503 เคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ     3(2-2) 
  Aircondition and Refrigerations  

การท างานของเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต ์ เคร่ืองปรับอากาศในบา้น  ตูเ้ยน็ 
ท าแวคคมั (Vacuum)  เพื่อเติมน ้ายาและซ่อมแซม   ศึกษาเก่ียวกบัวฏัจกัรการท างาน
ของเคร่ืองเยน็ชนิดต่าง ๆ    เทอร์โมไดนามิกเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ 

 
5572801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพไฟฟ้า 1     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Electricity 1 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  
โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น 
ๆ 

 
5572802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพไฟฟ้า 1     3(250) 
  Field Experience in Electricity 1 

ฝึกงานเก่ียวกบัการติดตั้ง  ดูแล  ควบคุมตรวจซ่อมเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า   
และ/หรือ ตั้ง  โครงการศึกษาคน้ควา้พิเศษทางดา้นไฟฟ้า   เช่น   การน าเอาไฟฟ้ามา
ประยกุตส์ร้างงานท่ีแปลกใหม่ หรือความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและปฏิบติั  สามารถ
น ามาใชง้านได ้   โดยมีอาจารยห์รือผูมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นไฟฟ้าเป็นท่ี
ปรึกษาควบคุม  การรายงานผลอาจกระท าในขณะท่ีด าเนินการหรือหลงัจากเสร็จส้ิน
โครงการ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573101 เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Electrical Technology 

ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้ทางฟิสิกส์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้าดว้ยวธีิต่าง ๆ     แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแปลงไฟฟ้าและการใช้
งาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการควบคุม
เคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ    ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร 

 

5573102 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 3      3(3-0) 
  Electric Circuits Analysis 3 

ความรู้พื้นฐาน นิยาม หน่วย วงจรตวัตา้นทาน แหล่งก าเนิดพึ่งพิง วธีิการ
วเิคราะห์ทฤษฎีวงจรข่าย   องคป์ระกอบสะสมพลงังาน  วงจร R-C  และ  R-L  วงจร
อนัดบัสองเฟสเซอร์และการกระตุน้ไซนูซอยด ์การวเิคราะห์ในสถานะอยูต่วัไฟสลบั 
ก าลงังานในสถานะอยูต่วัไฟสลบั วงจรสามเฟส ความถ่ีเชิงซอ้นและฟังกช์ัน่  วงจร
ข่าย ผลตอบสนองความถ่ี  อนุกรมฟูเรียร์   และการแปลงฟูเรียร์    การแปลงลาปลาซ 

 

5573103 เทคโนโลยไีฟฟ้า 2       3(2-2) 
  Electrical Technology 

ศึกษาสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า  แรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของอ านาจ
แม่เหล็ก เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลบั หมอ้แปลงไฟฟ้า การน าไปใช้
งานและปฏิบติังานตามรายวชิา 

 

5573104 คณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า      3(3-0) 
  Electrical Engineering Mathematics 

ฟังกช์ัน่ของตวัแปรเชิงซอ้น  สมการอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงประเภทต่าง ๆ   
สมการเชิงเส้นทุกอนัดบั   ทั้งวธีิใชส้มการช่วยและวธีิใชต้วัด าเนินการและการ
ประยกุตผ์ลเฉลยในรูปของอนุกรมอนนัต ์ฟังกช์ัน่เชิงฉาก  การแปลงลาปลาซและผล
ประสาน วธีิเชิงตวัเลขในการแกส้มการอนุพนัธ์ยอ่ย อนุกรมฟูเรียร์  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ  การวเิคราะห์เมตริกซ์ การหา
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ค าตอบของสมการคล่ืน สมการของการน าความร้อนและการแพร่การประยกุตท์าง
วศิวกรรมไฟฟ้า 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573105 วศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า       3(3-0) 
  Electromagnetics Engineering 

ทบทวนการวเิคราะห์เวกเตอร์  กฎของคูลอมป์และความเขม้สนามไฟฟ้า   
ความหนาแน่นฟลกัซ์ไฟฟ้า   กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์   พลงังานและศกัยไ์ฟฟ้า   
ตวัน า ไดอิเล็กตริก    และความจุไฟฟ้า   สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ   
สนามแม่เหล็กสถิต  แรงกระท าในสนามแม่เหล็ก  สารแม่เหล็กและความเหน่ียวน า  
สนามท่ีเปล่ียนแปลงกบัเวลา   และสมการของแมกซเวลล ์

 
5573106 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์ข้ันสูงส าหรับงานเทคโนโลยกีารศึกษา   3(2-2) 
  Electricity  and Electronics  for Educational Technology 

 ศึกษาอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีซบัซอ้นเพื่อประยกุตใ์ช้
งานกบัอุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ ๆ 

   ฝึกติดตั้งวงจรไฟฟ้าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 
5573201 ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Electricity 

ศึกษาไฟฟ้าหน่ึงเฟสและสามเฟส การเดินวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การเดิน
วงจรไฟฟ้าก าลงั   ระบบควบคุมความปลอดภยั   วงจรอิเล็กทรอนิกส์   การทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ   เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใชง้านเก่ียวกบั
หมอ้แปลงไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา 

 
5573202 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การศึกษา     3(2-2) 
  Digital Electronics for Education 

ความรู้เก่ียวกบัดิจิตอล   และไมโครอิเล็กทรอนิกส์    ตรรกศาสตร์ส าหรับ
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรดิจิตอล การประยกุตดิ์จิตอลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา 
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   ฝึกปฏิบติัการออกแบบวงจร 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573301 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2      3(2-2) 
  Motor Control 2 

เวคเตอร์ไดอะแกรม และ Circle Diagram   ของมอเตอร์   คุณสมบติัของ
มอเตอร์ท่ีแสดงดว้ย Curve วงจรเปรียบเทียบ Equivalent Circuit   ค่าสูญเสียและ
ประสิทธิภาพของมอเตอร์   ตารางเก่ียวกบัการทดสอบมอเตอร์   ลกัษณะการพนั
ขดลวดของมอเตอร์ 

ปฏิบติัการทดสอบมอเตอร์   การควบคุม   และเรียนโปรแกรมการควบคุม
รีเลย ์หลกัการและวธีิการเทคนิคแต่ละอยา่ง 

 
5573302  งานกลไกควบคุมมอเตอร์      2(1-2) 
  Motor Control 

งานสตาร์ทมอเตอร์แบบกรงกระรอก 3 เฟส   งานติดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
เฉพาะงานไดแ้ก่   งานควบคุมระดบัน ้าและแรงดนัน ้าของป๊ัมน ้า   งานควบคุมแรงดนั
ลมและน ้ามนั งานควบคุมอุณหภูมิร้อนและเยน็   งานควบคุมระยะทาง น ้าหนกั   
งานติดตั้งอุปกรณ์และกลไกป้องกนัมอเตอร์  เช่น ไฟร่ัว  กระแสเกิน  แรงดนัและ
อุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม 

       
5573303 มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3      3(2-2) 
  Motors and Generators 3 

การพนัการต่อขดลวดเคร่ืองก าเนิด   และมอเตอร์แบบต่าง ๆ   ในไฟฟ้า
สลบัสามเฟส   หลกัการท างาน  สมการ  และการค านวณค่าในคุณสมบติัเฉพาะ  
แบบการทดสอบคุณสมบติั 

ปฏิบติัการพนัสเตเตอร์แบบต่าง ๆ  ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสลบั  และ
มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส   การทดสอบหาคุณสมบติั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573304 เคร่ืองกลไฟฟ้า 3                  2(1-2) 
   Electrical Machinery 3 

หลกัการและการเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสต่าง ๆ   
ชนิดของการพนัอาเมเจอร์   การหาต าแหน่งแปรงถ่าน    การค านวณแรงเคล่ือนในอา
เมเจอร์  อาเมเจอร์รีแอคชัน่  การค านวณแอมแปร์-เทอนในเมนโปลและอินเตอร์โปล     
การเดินเคร่ือง  การต่อขนานเคร่ืองและการทดสอบหาสมบติัของเยนเนอร์เรเตอร์  
หลกัการเร่ิมเดิน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ   และ
การทดสอบคุณสมบติัของมอเตอร์ 

โครงสร้างและหลกัการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า   วงจรเทียบเท่าเพส
เซอร์ไดอะแกรม  การต่อและการขนานหมอ้แปลงเฟสเดียวและสามเฟส   การหา
เวคเตอร์กรุ๊ปและการทดสอบหมอ้แปลง  เช่น   ชอร์ทเซอร์กิตเทสและ   โอเพน่เซอร์
กิตเทส   เป็นตน้ 

 
5573305 ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า 2      2(1-2)  

  Electrical Workshop 2 
ปฏิบติัการพนัมอเตอร์กระแสสลบัหลายความเร็ว ทดสอบเก่ียวกบัการหา

คุณสมบติัของเคร่ืองกล  เช่น  การทดสอบเพื่อหาวงจรสมบูรณ์ของอินดคัชัน่มอเตอร์    
การหาแรงมา้ การทดสอบเชิงโครนสัมอเตอร์   เช่น    การหามุมของการจ่ายโหลด  
การทดสอบหาค่าอินพิแดนซ์และค่าอ่ืน ๆ 

ปฏิบติัและการประลองเก่ียวกบัการหาค่า  Parameter  ของเคร่ืองกลไฟฟ้า
ต่าง ๆ  ท่ีครอบคลุมเน้ือหาในภาคทฤษฎี  Parameter 

 
5573306 เคร่ืองกลไฟฟ้า        3(2-2) 
  Electrical Machinery 
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การเปล่ียนรูปพลงังานกล   แม่เหล็กไฟฟ้า  ลกัษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร์
ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  หลกัการเปล่ียนรูปพลงังาน  การควบคุมความเร็ว  การ
ควบคุมค่าต่าง ๆ   การทดสอบประสิทธิภาพหมอ้แปลงไฟฟ้าและปฏิบติัในรายวชิา 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573307 การแปรสภาพพลงังานกลไฟฟ้า      3(3-0) 
  Electromechanical Conversion 

ระบบแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าและธรรมชาติ   
พฤติกรรมของระบบแม่เหล็ก   พลงังานในสนามแม่เหล็ก  ฟลกัซ์แม่เหล็ก   การ
สูญเสียในแกนเหล็ก สารแม่เหล็กและสารแม่เหล็กถาวร  หมอ้แปลงอุดมคติ  วงจร
สมมูลเชิงเส้นของหมอ้แปลงแบบสองขด   สมรรถนะของหมอ้แปลง  การสร้างหมอ้
แปลงก าลงัสูง   องคป์ระกอบในการออกแบบหมอ้แปลง  วงจรสมมูลส าหรับระบบ
แม่เหล็กเชิงซอ้น   หมอ้แปลงส าหรับหลายเฟส หลกัการของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ารูป
ทรงกระบอก  เง่ือนไขแรงบิดคงท่ี  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  รูปทรงกระบอก เง่ือนไข
แรงบิดคงท่ีเคร่ืองจกัรไฟฟ้ากระแสสลบัหลายเฟส    เคร่ืองจกัรกลชนิดมีขั้วมากกวา่ 
2 ขั้ว   การสร้างเคร่ืองจกัรกลแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
5573308 วศิวกรรมระบบควบคุม       3(3-0) 
  Control Systems Engineering 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม     แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์    
การแปลงลาปลาซ   ทรานสเฟอร์ฟังกช์ัน่    ผงัสัญญาณและกราฟสัญญาณ    
คุณสมบติัของกระบวนการ   การควบคุมแบบป้อนกลบั  เสถียรภาพของระบบ
ควบคุม   การเลือกและการปรับเคร่ืองควบคุม  เส้นทางรากของระบบควบคุม  การ
วเิคราะห์ผลการตอบสนอง  ความถ่ี การชดเชยระบบควบคุม   การควบคุม
กระบวนการ  เวลาเฉล่ียและกระบวนการตอบสนองยอ้นกลบั  ระบบควบคุมแบบ
หลายวงจร      การควบคุมแบบป้อนล่วงหนา้        การควบคุมสัดส่วนการไหล   การ
ควบคุมแบบปรับตวั   การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปรเขา้และหลายตวั
แปรออก   การควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573309 การขับเคลือ่นด้วยก าลงัไฟฟ้า      3(3-0) 
  Electric Drives 

การพฒันาการขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า  โมเมนตต่์าง ๆ     ของการ
ขบัเคล่ือน ลกัษณะการท างาน  วธีิการหยดุมอเตอร์     พลงังานท่ีใชใ้นการหยดุและ
การเร่ิมเดินเคร่ือง  การค านวณการเคล่ือนท่ี  การหมุนของมอเตอร์โดยวธีิวเิคราะห์
และวธีิค่าพิกดัของมอเตอร์ ชนิดของมอเตอร์ท่ีใชข้บัเคล่ือนท่ีส าคญั  วงจรควบคุม
และวธีิการควบคุมมอเตอร์ขบัเคล่ือนท่ีส าคญั ๆ  วงจรควบคุมและวธีิการควบคุม
มอเตอร์ขบัเคล่ือน   การค านวณการใชง้านของมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5573401 วศิวกรรมระบบผลติก าลงัไฟฟ้า      3(3-0) 
  Power System Engineering 

การเปล่ียนรูปพลงังานต่าง ๆ  ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบ
การจ่ายและการส่งไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ  การออกแบบตรวจสอบ
และบ ารุงรักษา วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแบบต่าง ๆ   การควบคุมและการป้องกนั
ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

 
5573402 โรงต้นก าลงัและสถานีย่อย      3(3-0) 
  Electric Power Plant and Substation 

การท านายโหลด  การเลือกชนิดของโรงจกัรและจ านวนหน่วยผลิต  โรงจกัร
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดีเซล  ไอน ้า  กงัหนั  ก๊าซและความร้อนร่วม  นิวเคลียร์  
พลงัน ้า การออกแบบโรงจกัรไฟฟ้า   การร่วมกนัจ่ายโหลดของโรงจกัรไฟฟ้าพลงัน ้า
และไอน ้า   อุปกรณ์หลกัของโรงจกัร    อุปกรณ์ควบคุมและการเช่ือมต่อโรงจกัร   
อุปกรณ์ป้องกนัโรงจกัร เศรษฐศาสตร์ของโรงจกัรพลงังานทดแทน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5573403 ทฤษฎโีครงข่ายไฟฟ้า       3(3-0) 
  Network Theory 

ค าจ ากดัความ  นิยาม การค านวณโครงข่ายวงจรไฟฟ้า  สัญญาณและฟังกช์ัน่   
การวเิคราะห์วงจร First Order และ Second Order   ตวัแปรสถานะวงจรไฟฟ้าก าลงั
หน่ึงเฟส และสามเฟส   การค านวณโดยใชร้ะบบ Per Unit  การหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงดนัและกระแสในระบบส่ง-จ่าย Two-Port Network   การจ าลอง
วงจรไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
5573404 ระบบไฟฟ้าก าลงั       3(3-0) 
  Electrical Power Systems 

แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้า  โครงสร้างของระบบไฟฟ้า    ลกัษณะของ
โหลด ระบบสายส่งอิมพีแดนซ์  การควบคุมแรงดนั  การสูญเสียในโครงข่าย    การ
สร้างสายส่งมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภยั    วเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั     
ศึกษาโหลด ส่วนประกอบสมมาตร    การลดัวงจรแบบสมมาตร   และแบบ
อสมมาตร  เสถียรภาพ       การป้องกนั   การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
5573501 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 3    3(2-2) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems 3 

วฏัจกัรของเคร่ืองเยน็  องคป์ระกอบของจุดเคร่ืองเยน็   คุณสมบติัของน ้า  
เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบเคร่ืองเยน็  ไดอะแกรม  HP  โหลดความร้อน   หอ้งเยน็   
และคอนเดนเซอร์   ระบบติดตั้งหอ้งเยน็ 

ปฏิกิริยาตรวจวงจร  การท างาน  การควบคุม  การท างานของเคร่ือง   การ
เติมน ้ายา งานซ่อม  งานบริการต่าง ๆ   ของตูเ้ยน็   ตูแ้ช่แขง็และหอ้งเยน็แบบต่าง ๆ 
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5573502 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 4    3(2-2) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems 4 

ศึกษาหลกัการท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ   อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้า   การค านวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ    ความร้อน    การใช ้

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

ไซโครเมตริกชาร์จ   การค านวณชนิดพดัลม   ท่อส่งลม  ท่อส่งน ้า   การควบคุมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ  หลกัการของเคร่ืองท า
ความเยน็ขนาดใหญ่   การศึกษาเก่ียวกบัวงจรควบคุม 

ปฏิบติัและประลองเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองเยน็ท่ีครอบคลุมในเน้ือหา 
ภาคทฤษฎี  การติดตั้ง   การถอดประกอบ   ตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษา 

  
5573503 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 5    2(1-2) 
  Refrigeration and  air-Conditioning  Systems 5 

ศึกษาหลกัการท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ  อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้า  การค านวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ   ความร้อน   การใช้
ไซโครเมตริกชาร์จ  การค านวณชนิดพดัลม  ท่อส่งลม  ท่อส่งน ้า  การควบคุมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ  หลกัการของเคร่ืองท า
ความเยน็ขนาดใหญ่  การศึกษาเก่ียวกบัวงจรควบคุม 
 ปฏิบติัและประลองเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองเยน็ท่ีครอบคลุมในเน้ือหา 
ภาคทฤษฎี  การติดตั้ง  การถอดประกอบ   ตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษา 
 

5574101 เทคโนโลยไีฟฟ้า 3       3(2-2) 
  Electrical Technology 3 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   หมอ้แปลงไฟฟ้า   เคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลง   ระบบ
ส่งก าลงัสามสาย   สองสายและการท างาน   ช้ินส่วนและขอ้ขดัขอ้งของมอเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ  ระบบควบคุมเคร่ืองมือดว้ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ความปลอดภยั   
ตลอดจนการท างานและวงจรของเคร่ืองปรับอากาศ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574102 วศิวกรรมวสัดุไฟฟ้า       3(3-0) 
  Electrical Engineering Material 

ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของของแขง็   การหาลกัษณะโครงสร้างของวสัดุ   
การเตรียมวสัดุ  คุณสมบติัเชิงกล  คุณสมบติัทางความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กและ
ความน าไฟฟ้ายวดยิง่ของวสัดุ 

 
5574103 การวดัและควบคุมทางอุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Industrial Control and Measurement 

หลกัการเก่ียวกบัการวดัและการควบคุม  การวดัแรง  การวดัความเร็ว  การ
วดัก าลงั อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์  การวดัอุณหภูมิและเคร่ือง  วดัอุณหภูมิ   การวดั
ความดนั   การวดัระดบั   การวดัอตัราการไหล   การวเิคราะห์หลกัการและวธีิการ
ควบคุม   กระบวนการทางอุตสาหกรรม  ระบบการควบคุมแบบอตัโนมติัและปฏิบติั
ตามรายวชิา 

 
5574104 พระราชบัญญตัิและมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า                3(2-2) 
  Laws and Industrial Product Standards 

ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม          ขอ้ก าหนดและเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ         ขอ้ก าหนดการติดตั้งและเดิน
สายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานดา้นไฟฟ้า   
และปฏิบติัการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 
5574110 การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า    3(3-0) 
  Electrical Quality Management 
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ประวติัความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ     บทบาทของการบริหาร
คุณภาพกบังานไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลกัการและวธีิในการบริหารคุณภาพ   ระบบ
การบริหารคุณภาพ  ISO, QS, TQM และอ่ืน ๆ   ท่ีมีความส าคญั   วธีิการรับรอง
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574111 การบริหารโครงการทางไฟฟ้า      3(3-0) 

Project  Management  in Electric 
 การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจดัการและการบริหารโครงการ  เทคนิค
ในการวางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟ้า  โดยวธีิแผนภูมิแกนต ์ ซีพีเอม็   เพิท  
การวเิคราะห์การท างานท่ีประหยดัเวลาและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานไฟฟ้า 
 

5574201 วศิวกรรมส่องสว่าง       3(3-0) 
  llumination Engineering 

พฤติกรรมของแสง  การก าเนิดแสง  กฎการส่องสวา่ง  การวดัการส่องสวา่ง  
แหล่งก าเนิดแสงและองคป์ระกอบ  การเลือกใชง้าน   ชนิดและหนา้ท่ีของดวงโคม  
การออกแบบระบบแสงสวา่งภายในอาคาร และการออกแบบแสงสวา่งภายนอก
อาคาร 

 
5574202 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0) 
  Electrical System Design 

ชนิดของระบบไฟฟ้า  หลกัการออกแบบอุปกรณไฟฟ้า  สัญลกัษณ์และวงจร
ระบบแสงสวา่งส าหรับอาคาร  มอเตอร์และการควบคุม  การออกแบบระบบไฟฟ้า
ส าหรับท่ีพกัอาศยั  ธุรกิจการคา้  เป็นตน้ 

 
5574203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า    3(2-2) 
  Electrical Design and Estimation 
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ศึกษาเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ความปลอดภยั   มาตรฐานการติดตั้ง     การเลือก
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การออกแบบระบบแสง   ระบบไฟฟ้าก าลงัในโรงงานอุตสาหกรรม   
การคิดค่าแรงงาน   การประมาณราคาและการปฏิบติังานตามรายวชิา 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574301 วงจรควบคุมอตัโนมัติ       2(1-

2)Automatic Control Circuits 
  หลกัการและวธีิการทางเทคนิคเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองจกัรแบบอตัโนมติั

เชิงอุตสาหกรรมของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรควบคุมแรงดนั  ควบคุม
กระแสไฟ ควบคุมแสง  ควบคุมความเร็วตามก าหนดงานผลิต  ควบคุมความร้อน  
ควบคุมความเยน็ แรงอดัหรือแรงดนั  ระยะทางในเชิงงานเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 

  งานประกอบวงจรและวเิคราะห์หรือวจิยั เพื่อหาผลทางคุณสมบติัทาง
เทคนิค   เพื่อปรับปรุงใหว้งจรมีประสิทธิภาพใหใ้ชก้บัภาวะอากาศในเมืองไทยไดดี้
จากวงจรต่าง  ๆ   ขา้งตน้พร้อมกบัการเสริมทกัษะในการใชเ้คร่ืองวดัทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใหมี้ความคล่องตวัยิง่ข้ึนในเชิงตรวจสอบคุณภาพของวงจร 

 
5574302 เคร่ืองกลไฟฟ้า 5                   2(1-2) 
 Electrical Machines 5 
  ทบทวนการท างานของอินดคัชัน่มอเตอร์ทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส     

ศึกษาคุณสมบติัของอินดคัชัน่มอเตอร์ทั้งแบบสไควเรล เคจ  และแบบวาลว์โรเตอร์  
ทอร์ก  เซอร์เกิล  ไดอะแกรม วธีิการสตาร์ทมอเตอร์กระแสสลบัแบบต่าง ๆ  การต่อ
โหลด   การค านวณหาโหลดแองเกิลและซิงโครนสัอิมพีแดนซ์  ศึกษาคุณสมบติัของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัขณะมีโหลดและไม่มีโหลดการใชง้าน 

 
5574303 การประลองไฟฟ้า 2       2(1-2) 

Electrical Laboratory 
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  ประลองเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาของรายวชิาเคร่ืองกลไฟฟ้า 3 (5573304) และ
เคร่ืองกลไฟฟ้า 5 (5574302) 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574304 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั      3(3-0) 
 Feedback Control Systems 
  ค าจ ากดัความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ      การแทนระบบและการ

จ าลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา   การวเิคราะห์เสถียรภาพ 1 : Routh Hurwitz 
Criterion   การวเิคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถ่ี    การวเิคราะห์เสถียรภาพจาก
โดเมนความถ่ี  การสร้างและวเิคราะห์ทางเดินราก 

 
5574401 วเิคราะห์ระบบก าลงั 1                    2(2-0) 
 Power System Analysis 1 
  สายส่งและค่าพารามิเตอร์   การจ าลองแบบระบบการวเิคราะห์การไหลของ

โหลด การควบคุมก าลงัรีแอคทีฟและแรงดนั  การควบคุมก าลงังานและความถ่ี     
วธีิการท างานของอุปกรณ์ในระบบก าลงั  สมบติัของโหลดไดอะแกรมเส้นเดียวและ
ระบบต่อหน่วย  การรักษาแรงดนัและระบบการต่อลงดิน 

 
5574402 วเิคราะห์ระบบก าลงั 2       2(2-0) 
 Power System Analysis  
  ส่วนประกอบซิมเมตริคอลและการวเิคราะห์การลดัวงจร   การวเิคราะห์

เสถียรภาพคล่ืนเดิน  ทางความเช่ือถือไดใ้นระบบก าลงั   การวเิคราะห์ระบบก าลงั
โดยดิจิตอลเทคนิค 

 
5574403 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                    3(3-0) 
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 High Voltage Engineering 
  ความหมายของวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   การดิสชาร์จในก๊าซ  ในฉนวนเหลว   

ในฉนวนแขง็  ในสารไดอิเล็กตริกผสม   การสร้างไฟฟ้าแรงดนัสูง   การวดัไฟฟ้า
แรงดนัสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง    แรงดนัเกินและ
การประสานการฉนวน 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574404 ประลองวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      2(0-4) 
  High Voltage Engineering Laboratory 
  ประลองการดิสชาร์จในก๊าซ  ในฉนวนเหลว  ในฉนวนแขง็   ในสารไดอิ

เล็กตริกผสม   การสร้างไฟฟ้าแรงดนัสูง   การวดัไฟฟ้าแรงสูง  อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง   
การทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง   แรงดนัเกินและการประสานการฉนวน 

 
5574405 การป้องกนัระบบไฟฟ้า       3(3-0) 
  Power System Protection 

ปัญหาทัว่ไปในระบบ   ระบบการป้องกนัเม่ือลดัวงจร   การก าหนดค่ารีแอค
แตนซ์  หลกัการและคุณสมบติัของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย ์ การป้องกนัระบบจ่าย  
ระบบส่งและเคร่ืองมืออุปกรณ์ป้องกนัจากฟ้าผา่  แรงดนัเกิน  กระแสวิง่ไหลลงดิน
และลดัวงจร 

 
5574501 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 6    2(2-0) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 6 

ศึกษาหลกัการท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ   อุปกรณ์ควบคุมทาง
กลและทางไฟฟ้า   การค านวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ  ความร้อน  การใช้
ไซโครเมตริกชาร์จ  การค านวณชนิดพดัลม  ท่อส่งลม  ท่อส่งน ้า  การควบคุมและ
การบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศแบบต่าง ๆ 

 
5574502 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 7    3(2-2) 



 215 

  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 7 
   เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ทั้งระบบเยน็  การระบายความร้อนวงจรไฟฟ้า  

ไดแ้ก่  เคร่ืองเซิลเลอร์ งานใชเ้คร่ืองระบายความร้อนแบบ Cooling Tower  วธีิ
ควบคุมแรงดนั  การเติมน ้ายา   ติดตั้งบริการต่าง ๆ 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574503 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศภายในบ้าน   3(2-2) 
  Home Refrigeration and Air-Conditioning Systems  

ศึกษาวฏัจกัรเคร่ืองท าความเยน็   คุณสมบติัของสารท าความเยน็  เทอร์โมได
นามิส์  ของระบบเคร่ืองท าความเยน็   หลกัการท าความเยน็และปรับอากาศ    
อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า   ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองท าความเยน็   ปรับ
อากาศและปฏิบติัตามรายวชิา 

 
5574504 ระบบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2)  
  Industrial Refrigeration and Air-Conditioning Systems  

ศึกษาการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ในอุตสาหกรรม  เช่น  ตูแ้ช่แขง็  
หอ้งเยน็ เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่  การติดตั้ง  การควบคุม   การบ ารุงรักษา   การ
ตรวจซ่อมและปฏิบติัตามรายวชิา 

 
5574601 คอมพวิเตอร์ในงานไฟฟ้า                 3(2-2) 
 Computer Application 
  ววิฒันาการและประวติัของ  โครงสร้าง หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์  

เทคนิคการเก็บขอ้มูล  การติดต่อหน่วยป้อนขอ้มูล  การแสดงผลจากการเก็บขอ้มูล  
ภาษา   ค  าสั่ง การเขียนโปรแกรม   การน าคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นงานควบคุม
อุตสาหกรรม 

 
5574602 การออกแบบระบบดิจิตอล      3(3-0) 



 216 

 Digital Systems Design 
  ระบบตวัเลขและรหสั  พีชคณิตบูลลีน   การวเิคราะห์และออกแบบวงจร

รวม วเิคราะห์และออกแบบวงจรล าดบั   โครงการตรรกะและการประยกุตใ์ชง้าน 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์       3(2-2) 
 Microprocessor 
  โครงสร้างของคอมพิวเตอร์   สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์  ค  าสั่ง  

การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี   ตารางเวลา การต่อหน่วยความจ าชิพ   ค  าสั่งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

  การประยกุตใ์ชง้าน   การเขียนโปรแกรมควบคุม   ออกแบบระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์   และปฏิบติังานตามรายวชิา 

 

5574604 โปรแกรมคอมพวิเตอร์       3(2-2) 
 Computer Programming 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   ภาษาคอมพิวเตอร์    การเขียนโปรแกรม

ดว้ยภาษาระดบัสูง   ภาษาใดภาษาหน่ึง   เนน้ภาษาเบสิก   โดยศึกษาในเร่ืองค าสั่ง    
ตวัแปร       ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ   การเขียนโฟลวช์าร์ท   และฝึกการเขียนโปรแกรมใน
ปัญหาต่าง ๆ    เช่น   การเรียงล าดบัขอ้มูล  การหาขอ้มูล ฯลฯ    การเขียนโปรแกรม
การจดัการ   จนสามารถใชค้อมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกนัได ้

 

5574605 การศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป     3(2-2) 
 Software Package 
  โครงสร้างและวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่าง เช่น    ระบบ

ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เวร์ิคชีต เวร์ิด โปรเซสเซอร์และโปรแกรมท่ีใชง้านเฉพาะ
ดา้นการศึกษา 

 

5574701 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั       3(2-2) 
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 Power Electronics 
  ศึกษาเก่ียวกบัทรานสดิวเซอร์    สเตรนเกจ   อุปกรณ์โฟโตอิ้เล็กตริก   การ

ใชง้านทางอุตสาหกรรมของอุปกรณ์แอคตีฟไทรีสเตอร์ เพาเวอร์ทรานซีสเตอร์        
บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัการน าไปใชเ้พื่อป้องกนัการท างานผดิพลาดของ
ระบบไฟฟ้า   วงจรรีเลย ์  คุณสมบติัและการวเิคราะห์หาคุณสมบติัของวสัดุอุปกรณ์   
การขยายในยา่นและแบบต่าง ๆ  เซอร์โจและคอนเวอร์ดเตอร์แบบต่าง ๆ 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574702 วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์       3(2-2) 
 Electronics Engineering 
  ลกัษณะคุณสมบติัของกระแสแรงดนัของส่ิงประดิษฐอิ์เล็กทรอนิกส์   วงจร

อิเล็กทรอนิกส์    การไบแอสวงจรการขยายและการควบคุม   วงจรตอบสนองเชิง
ความถ่ี วงจรขยายสัญญาณป้อนกลบั ออป-แอมป์    การประยกุตใ์ชว้งจรกรอง
สัญญาณหลายขั้น  แหล่งก าเนิดสัญญาณ  วงจรเชิงเลขและปฏิบติังานตามรายวชิา 

 
5574703 การออกแบบวงจรพลัส์และสวติช่ิง     3(2-2) 
 Pulse and Switching Circuit Design 
  สัญญลกัษณ์แบบต่าง ๆ    ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณต่าง ๆ   หลกัการ

อิเล็กทรอนิกส์สวติช่ิง   หลกัการเวฟฟอร์ม  เยนเนอร์เรเตอร์ทริกเกอร่ิง  และซิงโคร
ไนซ่ิง ศึกษาหลกัการและการท างานของวงจรพลัส์แบบต่าง ๆ   และการน าไปใชง้าน 

 
5574901 งานค้นคว้าพเิศษทางช่างไฟฟ้าวทิยุและเคร่ืองท าความเยน็   2(1-2) 
 Special Project 
  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาเพื่อวจิยัคน้ควา้ออกแบบท า

หุ่นจ าลอง  ท าอุปกรณ์ประกอบการสอน  โดยการก าหนดโครงการด าเนินการเป็น
งานส าเร็จรูปแลว้รายงานผลงาน    อธิบายล าดบัขั้นในการท างาน    ประมาณการ
วสัดุอุปกรณ์และราคา โดยใหศึ้กษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มภายใตก้ารแนะน า
ควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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5574902 ประดิษฐ์กรรมไฟฟ้า       2(1-2) 
 Electrical Project 
  ออกแบบและสร้างช้ินงานพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกนั    ทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัสามารถน าไปใชง้านและพฒันางานดา้นการเรียนการสอน  พร้อมทั้งเขียน
รายงานล าดบัขั้นการออกแบบและการท างานของอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึน 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5574903 โครงการพเิศษเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม    3(2-2) 
 Industrial Electrical Technology Project 
  ศึกษาคน้ควา้   งานวจิยัเพื่อสร้างช้ินงาน   ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า

ภายใตก้ารอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
5574904 สัมมนาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม     1(0-3) 
 Seminar in Industrial Electricity Technology 
  การบรรยายและอภิปรายเร่ืองท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
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หมู่วชิาอเิลก็ทรอนิกส์  
(558) 

 

 
  หมู่วชิาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.  พื้นฐานทัว่ไป               (558-1--) 
  2.  ระบบเสียง            (558-2--) 
  3.  ระบบภาพ              (558-3--) 

4.  ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (558-4--) 
  5.  ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม     (558-5--) 
  6.  เคร่ืองมือวดั                                                                            (558-6--) 
  7.  ระบบคอมพิวเตอร์                                                                           (558-7--) 
  8.  การฝึกงาน        (558-8--) 
  9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั      (558-9--) 
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หมู่วชิาอเิลก็ทรอนิกส์ (558) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 
งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 2 
อิเล็กทรอนิกส์ 1 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ช่างวทิย ุ
เคร่ืองรับวทิย ุ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 1 
เทปบนัทึกภาพ 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 2 
เคร่ืองส่งวทิย ุ
คอมพิวเตอร์ 1 
ดิจิตอลเทคโนโลย ี1 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
การจดัและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริหารงานวจิยัอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 2 
อิเล็กทรอนิกส์ 3 
วเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยแีผน่วงจรพิมพ ์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานกล 
งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ 2 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เทคโนโลยเีคร่ืองเสียง 1 
เทคโนโลยเีคร่ืองเสียง 2 
ระบบเสียง 
การบนัทึกเสียง 
การจดัการและบริการสตูดิโอและโสตทศันูปกรณ์ 
เทคโนโลยวีดิีโอ 1 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5 
ระบบควบคุมอตัโนมติั 1 
ระบบควบคุมอตัโนมติั 2 
สายส่งและสายอากาศ 1 
สายส่งและสายอากาศ 2 
การเช่ือมโยงและการส่ือสารทางสัญญาณ 
ระบบโทรคมนาคม 
ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 
เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 1 
วงจรพลัส์ 
วงจรพลัส์และสวทิช่ิง 
คอมพิวเตอร์ 2 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 
ดิจิตอลเทคโนโลย ี2 
ระบบคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
คณิตศาสตร์วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 
หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
เทคโนโลยวีดิีโอ 2 
เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วศิวกรรมควบคุม 
ระบบควบคุมอตัโนมติั 
การส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม 
กฎหมายขอ้บงัคบัในงานวทิยแุละอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยทีางการส่ือสาร 
วศิวกรรมสายอากาศ 
หลกัการส่ือสาร 
โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง 
ปฏิบติัการระบบโทรคมนาคม 
เคร่ืองวดัโทรคมนาคม 
ปฏิบติัการเคร่ืองวดัโทรคมนาคม 
วศิวกรรมโทรศพัท ์
คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 
เทคโนโลยไีมโครโปรเซสเซอร์  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5583706 
5583707 
5583708 
5583709 

 เทคโนโลยเีคร่ืองใชส้ านกังาน 
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก 
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

5583710 
5583711 
5583712 
5583713 
5583715 
5583718 
5584101 
5584102 
5584103 
5584104 
5584301 
5584405 
5584502 
5584503 
5584504 
5584505 
5584506 
5584701 
5584702 
5584704 
5584705 
5584706 
5584903  

 การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป 
โปรแกรมภาษาระดบัสูงอ่ืน ๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างขอ้มูล 
สวทิช่ิงและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก 
ปฏิบติัการไมโครคอมพิวเตอร์ 
ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั 
อุปกรณ์สถานะของแขง็ 
ออปโต-อิเล็กทรอนิกส์ 
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยโีทรทศัน์ 2 
เทคโนโลยไีอซี 
วศิวกรรมไมโครเวฟ 
การส่ือสารดาวเทียม 
การส่ือสารขอ้มูล 
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
การส่ือสารใยแสง 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
การประยกุตใ์ชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ 
เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5584904 
5584905 
5584906 
5584907 

 

 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
การวจิยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพิเศษเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาอเิลก็ทรอนิกส์  (558) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5581101 เขียนแบบอเิลก็ทรอนิกส์                   2(1-2) 
  Electronics Drafting 
   ศึกษาและฝึกเขียนสัญลกัษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์      การออกแบบลายปร๊ินท ์     

การเขียนและอ่านแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์  การใชว้สัดุอุปกรณ์อาร์ตเวอร์คประ
กอบการเขียนแบบ   การเขียนแบบเพื่อท าฟิลม์ส าหรับซิลคส์กรีน  การยอ่   การขยาย  
และการเก็บรักษาแบบ 

 
5581102 งานอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 1                  2(1-2) 
  Basic Electronics 1 

ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่วนประกอบ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์        ตวั
ตา้นทานคอนเด็นเซอร์และตวัเหน่ียวน า  หลอดสุญญากาศ  สารอุปกรณ์  สารก่ึง
ตวัน า     หลกัการขยายเสียงและเคร่ืองรับวทิยแุบบต่าง ๆ       ปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย   การติดตั้งและการควบคุมระบบเสียง 

 
5581103 งานอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 2                   3(2-2) 
  Basic Electronics 2 

ความหมายของวชิาอิเล็กทรอนิกส์  ตวัตา้นทาน  ตวัเหน่ียวน าและ       
คอนเดนเซอร์  การกระจายอิเล็กตรอน  หลอดสุญญากาศ  และหลอดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ     ความรู้เก่ียวกบัทรานซีสเตอร์  ไอซี     หลกัการขยายเสียง     
หลกัการของเคร่ืองรับเคร่ืองส่งวทิย ุ    วงจรเคร่ืองขยายเสียงและวทิยแุบบต่าง ๆ    
ฝึกหดัสร้างเคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองรับวทิย ุ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนใจ หดัติดตั้ง
เคร่ืองขยายเสียงบนเวทีและหอ้งประชุม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5581104 อเิลก็ทรอนิกส์ 1                              3(2-2) 
  Electronics 1 

ทฤษฎีเก่ียวกบัตวัน า    ตวัตา้นทาง    ฉนวน    สารก่ึงตวัน า      โครงสร้าง
สัญลกัษณ์คุณสมบติั   การใชง้าน   แบบ  และชนิดของตวัตา้นทาง       ตวัเก็บประจุ     
ตวัเหน่ียวน าคุณสมบติัฟิสิกส์ ของอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าไดโอด   และทรานซิสเตอร์
แบบต่าง ๆ  การใหไ้บแอส  และการท างานของทรานซิสเตอร์  แบบคอมมอนต่าง ๆ  
กราฟแสดงคุณลกัษณะ    ค่าพารามิเตอร์ และค่าส าคญัต่าง ๆ ท่ีบอกไวใ้นคู่มือของ
ไดโอด          ทรานซิสเตอร์ และเอฟอีที  ศึกษาไอซีแบบต่าง ๆ ทั้งแบบดิจิตอล และ
ลิดเนียร์ไอซี  ไอซีออปแอมป์  ถึงชนิดและการประยกุตใ์ชง้าน 

   งานปฏิบติั   การต่อวงจร  วดัและทดสอบตวัเซมิคอนดกัเตอร์ไดโอด   วงจร 
  เรคติไพเออร์แบบต่าง ๆ  พร้อมฟิลเตอร์  โยใชอ้อสซิลโลสโคป และมลัติมิเตอร์ 
   การต่อวงจร  การใหไ้ปแอสประกอบวงจร  วดั  อ่านค่า   ทดสอบวงจรขยาย 
  ทรานซิสเตอร์ เอฟอี ทีไอซี แบบต่าง ๆ   ปฏิบติัการกบัวงจรออปแอมป์     สร้างวงจร 
  ก าเนิดความถ่ี และวงจรเคร่ืองขยายสัญญาณ 
 
5581105 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 1                                2(1-2) 
  Electronics 1 
   การใหไ้บอสั     การวเิคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก   เฟทวงจรขยาย 
    สัญญาณหลายภาค  วงจรขยายก าลงั วงจรแปลรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟมลัติเวบ็เตอร์ 
  บล๊อคก้ิงออสซิลเลเตอร์วงจรก าเนิดสัญญาณไทมเ์บส             วธีิการซิงโครไนเซชัน่   
    ทรานซีสเตอร์ในงานความถ่ีสูงวงจรขยายก าลงัแบบกวา้ง วงจรขยายจูน          อนัจูน         

วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล  วงจรออกแอมป์และลิเนียร์ไอซี 
ความหมายของดิจิตอล   ระบบเลขฐานสอง    ลอจิกเกท   วงจรเขา้และ    

ถอดรหสั Digital Multiplexing  วงจรบวก-ลบ  วงจรเปรียบเทียบ  วงจรสร้างพลัช์   
วงจร Flip-Flop วงจรนบั Shift Register Micro Processor    ตลอดจนการน า Digital 
Electronic ไปใชง้านดา้นต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5581106 ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์ 1                  1(0-3) 
  Electronics Laboratory 1 

ศึกษาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัทรานซีสเตอร์      และส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า
อ่ืน ๆ   โดยเนน้ลกัษณะสมบติัของวงจร  การใชง้านในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
และมุ่งพฒันาทกัษะ  เทคนิคในการจดัและการใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดต่าง ๆ       เช่น 

คุณสมบติัของวงจรทรานซีสเตอร์  วงจรขยายทรานซีสเตอร์พื้นฐาน   วงจร
เช่ือมต่อหลายภาค  วงจรขยายก าลงั  วงจรตรรก  วงจรออฟแอมป์  วงจรเฟท     การ
ท างานของ  SCR    การท างานของ UJT 

 
5581201 ช่างวทิยุ                                    2(1-2) 
  Radio Technology 

การท างานของภาคต่าง ๆ ในเคร่ืองรับและเคร่ืองส่งวทิย ุ      ในระบบเอเอม็
และเอฟเอม็    ทั้งเคร่ืองหลอดและทรานซีสเตอร์    หลกัในการตรวจซ่อม   การ   
ปรับแต่ง    ฝึกหดัประกอบและซ่อมแกว้ทิย ุ

 
5581202 เคร่ืองรับวทิยุ                                3(2-2) 
  Radio Receiver  

ทฤษฎีการกระจายคล่ืน    ยา่นความถ่ีท่ีใชใ้นการรับส่ง  หลกัการรับ และ   
ส่งวทิยแุบบต่าง ๆ  วงจรการท างาน  การสร้าง   การปรับแต่ง   ตลอดจนการซ่อม  
แกไ้ขดดัแปลงเคร่ืองรับวทิยเุอเอม็  เอฟเอม็     เอฟเอม็สเตริโอมลัติเพล็กซ์          และ
วทิยาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5581301 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 1                        3(2-2) 
  Television 1     

หลกัการส่ง และรับโทรทศัน์  หลกัการของเคร่ืองรับขาวด า      หนา้ท่ีการ
ท างานของวงจรในภาคต่าง ๆ  เช่น  วงจรอาร์เอฟ  จูนเนอร์  วดิีโอไอเอฟ  วดิีโอ
แอมปลิไฟเออร์  หลอดภาพ  ภาคเสียง  ภาคสวฟิ  ภาคซ้ิงค ์ เอเอฟซี  เอจีซี วงจรไฟ
สูงพิเศษ  เคร่ืองก าเนิด   สัญญาณทดสอบ   เคร่ืองสวปี   และมาร์คเกอร์  การวดัแรง
เคล่ือน และรูปสัญญาณ    การปรับจูน และการซ่อม 

 
5581302 เทปบันทกึภาพ                                3(2-2) 
  Video Tape       
   หลกัการและทฤษฎีการท างานของเทปบนัทึกภาพ     การบนัทึกภาพระบบ 

ต่าง ๆ   หนา้ท่ีและการท างานของแต่ละภาค  การวเิคราะห์ขอ้บกพร่อง      และการ
ตรวจซ่อมปฏิบติัการ  การตรวจสอบสัญญาณในภาคต่าง ๆ  วเิคราะห์ขอ้บกพร่อง
และตรวจซ่อม 

 
5581303 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 2                                3(2-2) 
  Television 2 

หลกัการและระบบการรับส่งโทรทศัน์  วงจรและการท างานของภาคต่าง ๆ 
ของเคร่ืองรับโทรทศัน์สี  เคร่ืองวดัและทดสอบเคร่ืองรับโทรทศัน์  การใชเ้คร่ือง
ก าเนิดภาพสี และการปรับภาพ  การวดัและการตรวจสอบรูปสัญญาณ  การซ่อม
และการปรับแต่ง  การติดตั้งเสาอากาศ  หลกัการของเทปบนัทึกภาพ  กลอ้งถ่ายภาพ  
กลอ้งโทรทศัน์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5581501 เคร่ืองส่งวทิยุ                                        3(2-2) 
  Radio Transmitter 
   คุณสมบติัการกระจายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า    ยา่นความถ่ีในการกระจายเสียง 
  หลกัการเคร่ืองรับส่งวทิยมุอคคูเลชัน่ต่าง ๆ      หนา้ท่ีและการท างานของวงจรภาค 

ต่าง ๆ  ในเคร่ืองส่งวทิยแุบบเอเอม็   เอฟเอม็      เอฟเอม็สเตอริโอมลัติเพล็กซ์    
ปฏิบติัการสร้าง ซ่อม  วดั  ทดสอบ  ปรับแต่ง  วงจรในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิยุ
เอเอม็ และเอฟเอม็   การติดตั้งสายส่งสายอากาศ และเสาอากาศ 

 
5581701 คอมพวิเตอร์ 1                                   2(1-2) 
  Computer 1       
   ศึกษาประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์  ชนิดของคอมพิวเตอร์    ระบบ 
  คอมพิวเตอร์ HARDWARE  SOFTWARE และ PEOPLEWARE   โครงสร้างทาง  

HARDWARE เบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์    เช่น     CPU     หน่วยความจ า    อุปกรณ์ 
I/O   ไดแ้ก่   คียบ์อร์ด   จอภาพ    เคร่ืองอ่านและเขียน    จานแม่เหล็กเคร่ืองพิมพข์อง
คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

   ขอ้มูลและการเตรียมขอ้มูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร์      การวเิคราะห์งานและ 
    การเขียนผงัการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
5581702 ดิจิตอลเทคโนโลย ี1                           2(1-2) 
  Digital Technology 1 

ศึกษารูปร่าง และสัญลกัษณ์แบบต่าง ๆ     ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
ต่าง ๆ   หลกัการของอิเล็กทรอนิกส์สวทิช่ิง       หลกัการเวฟฟอร์ม  เยนเนอร์เรเตอร์    
ทริกเกอร่ิง  และซิงโครไนซ่ิง       ศึกษาหลกัการและการท างานของวงจรพลัส์แบบ
ต่าง ๆ    และการน าไปใชง้าน 

   
 
 
 



 230 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5581703 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 1                             3(2-2) 
  Digital Electronics 1 

ระบบตวัเลข  เลขฐาน 2   เลขฐาน 8   เลขฐาน 10   เลขฐาน 16  การบวก ลบ 
คูณ  หาร และการเปล่ียนแปลงฐานเลข    รหสัต่าง ๆ    เช่น  รหสัไบนารีเกรย ์ BCD  
เป็นตน้  ลิจิกเกทพื้นฐาน  เช่น  INVERTER AND OR 

   หลกัการพีชคณิตบบูลลีน     ตารางตรรก (Truth table)    การออกแบบวงจร 
  คอมบิเนชัน่ลอจิก   ลอจิกเกท NAND และ NOR  การออกแบบวงจรลอจิก    โดยใช ้ 
    NAND และ NOR เกท    โดยทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกทชนิด  EXCLUSIVE OR:  
    EXCLUSIVE NOR  ไอซีวงจร         เกทแบบต่าง ๆ  เช่น  TTL  RTL  DTL  CMOS   

และการประยกุตใ์ชง้าน   ผงัคาร์โนห์  การออกแบบวงจร  โยใชผ้นงัคาร์โนห์ 
   
5581704 คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น                                2(1-2) 
  Basic Computer   
   ศึกษาประวติัความเป็นมาของคอมพิวเตอร์   ชนิดของคอมพิวเตอร์    ระบบ 
  คอมพิวเตอร์  Hard Ware Soft และ  People Ware   โครงสร้าง  Hard Ware  เบ่ืองตน้ 
  ของคอมพิวเตอร์    เช่น  C.P.U.    หน่วยความจ า      อุปกรณ์  I/O    ไดแ้ก่   คียบ์อร์ด    

จอภาพเคร่ืองอ่านและเขียน  จานแม่เหล็ก  เคร่ืองพิมพข์องคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
   ขอ้มูลและการเตรียมขอ้มูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร์     การวเิคราะห์งานและ 
  การเขียนผงัการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
5581705 การจัดและบริหารงานอเิลก็ทรอนิกส์                              3(3-0) 
  Electronic Organization Management 
   วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของการจดัตั้งองคก์าร     และการบริหารงาน   

หลกัการทัว่ไปในการจดัและการบริหารงาน  วธีิการบริหาร การแกปั้ญหาการ
บริหารงาน   วางแผนโรงงานและกระบวนการผลิต       ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงงาน  และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5581706 การบริหารงานวจัิยอเิลก็ทรอนิกส์                            3(3-0) 
  Research Management in Electronic 

การวางพื้นฐานแนวความคิดในการวเิคราะห์และวจิยัอิเล็กทรอนิกส์  โดย
เทคนิค  วธีิแผนภูมิแกนต,์ ซีพีเอม็, เพิท       ระเบียบวธีิการวจิยั   ในการวางแผนการ
วเิคราะห์และควบคุมงานวจิยัอิเล็กทรอนิกส์  และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

5582101 อเิลก็ทรอนิกส์ 2                           3(2-2) 
  Electronics 2    

ความหมาย ระบบตวัเลข ลอจิกเกท  วงจรเขา้ และถอดโคด้ Digital 
Multiplexing  วงจรคณิตศาสตร์    (บวก, ลบ)  วงจรสร้าง Pulse  การแสดงผล  
Flip-Flop     วงจรนบั Shift  Register,  Microcomputer   ตลอดจนการน า Digital 
Electronic  ไปใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ      

ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์เกทแบบต่าง ๆ    โดยต่อวงจรวดัระดบัสัญญาณ  
ทดลองสร้างวงจรเพื่อประโยชน์ในงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

5582102 อเิลก็ทรอนิกส์ 3                              3(2-2) 
  Electronics 3    

หลกัการ  แผนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่    แหล่งจ่าย
กระแสคงท่ี  แหล่งจ่ายแรงดนัคงท่ี  วงจรขยายสัญญาณระดบัต ่า (Small signal 
amplifier)    วงจรขยายก าลงัแบบต่าง ๆ  วงจรขยายสัญญาณแบบดาร์ลิงตนั  วงจร
ขยายดิฟเฟอเรนเชียล  วงจรสวติซ์      วงจรสมิททริกเกอร์    วงจรมลัติไวเบรเตอร์ช
นิดต่าง ๆ       วงจรออสซิลเลชัน่  วงจรจูนออสติลเลชัน่  วงจรกลบัเฟสและวงจร
เล่ือนความถ่ี  

   การไบแอสทรานซีสเตอร์แบบเอฟอีทีและการน าไปใชง้าน   โครงสร้างและ 
คุณสมบติัของทรานซีสเตอร์แบบยเูจที   และพียทีู   และการน าไปใช ้  วงจรออสซิล
เลชัน่วงจรส่ือสารและการมอดูเลชัน่แบบต่าง ๆ     
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582103 วเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์                            3(2-2) 
  Electronics Circuit Analysis 

กฎเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์วงจร  วงจรทรานเซียน    การเปล่ียนแปลง  
ลกัษณะของรูปคล่ืนชนิดต่าง ๆ  อิมพิเดนซ์ฟังกช์นั  และทฤษฎีของเนทเวอร์ก   
พารามิเตอร์แบบสองส่วน   การวเิคราะห์ไซน์นูซอยดอลในสภาวะคงท่ี     การพล็อก
ช่วงกวา้งของความถ่ี ก าลงังานของอินพุทของทรานสฟอร์เมอร์ และการสูญเสียของ
ทางอินเวอร์ชัน่      การวเิคราะห์รูปคล่ืน 

 
5582104 เทคโนโลยแีผ่นวงจรพมิพ์                            2(1-2) 
  Printed Circuit Technology        

เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ในการท าแผน่พิมพ ์      การออกแบบลายปร๊ินทจ์าก
วงจรเทคนิคการท าซิลคส์กรีนบนแผน่พิมพ ์  การกดัปร๊ินท ์  และการเตรียมแผน่  
ปร๊ินทเ์พื่อติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
5582105 อเิลก็ทรอนิกส์ในงานกล                             2(1-2) 
  Electronics in Auto Mechanics 

วงจรจุดระเบิดดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ   การสร้างและทดลองวงจร 
จุดระเบิด      วงจรเคร่ืองป้องกนัขโมยในรถยนต ์   ระบบการท างานของช้ินส่วนใน
รถยนตด์ว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าในรถยนต ์             ท่ีควบคุมการท างานดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบเคร่ืองยนตด์ว้ยเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

  
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์                          2(1-2) 
  Electronics and Electronic Appliance Repairs 

หลกัการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน   
บา้นงาน   ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์        
การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรต่าง ๆ   ฝึกหดัซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บา้นและระบบควบคุมเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582107 ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์ 2                               1(0-3) 
  Electronics Laboratory 2      
   ศึกษาในภาคปฏิบติั   เก่ียวกบัวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัสูงข้ึน  

ตลอดจนการใชง้านในระบบแอนนาลอก  และดิจิตอล    เช่น    แอคตีฟฟิลเตอร์      
วงจรชมิททริกเกอร์      แอปปริจูดโมดิวเลชัน่     แอปปริจูดดีเทคชัน่       ฟรีเควนซี
โมดิวเลชัน่ ฟลิป-ฟลอป และเคาวเ์ตอร์    วงจรก าเนิดสัญญาณความถ่ีวทิย ุ   
การประยกุต ์SCR   A/D และ D/A  ฯลฯ 

 

5582201 เทคโนโลยเีคร่ืองเสียง 1                               3(2-2) 
  Audio Technology 1            
   ประวติัความเป็นมาและการพฒันาเคร่ืองขยายเสียงแบบต่าง ๆ    การท างาน 

ของระบบเสียงแบบต่าง ๆ  ขอ้ดี  และขอ้เสียของเคร่ืองขยายเสียงแต่ละแบบ   การ
สร้างแหล่งจ่ายไฟและการสร้างประกอบเคร่ืองขยายเสียงและการปรับแต่ง  เทคนิค
การประกอบ   และติดตั้งวงจรเคร่ืองขยายเสียงระบบล าโพง     ตลอดจนการศึกษา
เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียงระบบแมคคานิคของเทป 

 

5582202 เทคโนโลยเีคร่ืองเสียง 2                               3(2-2) 
  Audio Technology 2            

ทฤษฎีเสียง  เช่น การกระจาย  การไดย้นิ  การจดัอุปกรณ์เก่ียวกบัการ   ขยาย
เสียง   เช่น  ไมโครโฟน  ล าโพง  สหสัญญาณ  การลดเสียงรบกวน  เคร่ือง  ขยาย
เสียง  ฯลฯ  การจดัระบบเสียง  เช่น  ระบบเสียงสาธารณะ  เสียงตามสาย  หอ้ง
ประชุม  หอ้งบนัทึกเสียง 

ใหมี้การค านวณปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัเคร่ืองขยายเสียงและอุปกรณ์      
ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582203 ระบบเสียง                                        3(2-2) 
  Audio System                

ทฤษฎีคล่ืนเสียง     หน่วยการวดัและทดลองศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัและ
วงจรของเคร่ืองเสียง   และรวมถึงวธีิการของการบนัทึกเสียง       ระบบกระจายเสียง
สาธารณะระบบเสียงในหอ้งประชุม 

 
5582204 การบันทกึเสียง                                     3(2-2) 
  Recording                     
   การบนัทึกเสียงระบบต่าง ๆ     หลกัการและการท างานของเทปบนัทึกเสียง 
  เคร่ืองเล่นแผน่เสียง  หอ้งบนัทึกเสียง  อุปกรณ์ลดเสียงรบกวน  วเิคราะห์ขอ้บกพร่อง 
  และการตรวจสอบ 

ปฏิบติัการวดั และตรวจสอบสัญญาณในภาคต่าง ๆ     วเิคราะห์ขอ้บกพร่อง
และตรวจซ่อมเคร่ืองบนัทึกเสียง 

 
5582205 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทศันูปกรณ์                          2(1-2) 
  Studio Service and Management 

การจดัเคร่ืองมือ ใหเ้หมาะสมกบังานการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม       
การจ าแนกประเภทและวธีิใชโ้สตทศันูปกรณ์  เช่น  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง และโสต 

    ทศันูปกรณ์   หลกัการเลือกและออกแบบอุปกรณ์โสตอ่ืน ๆ    ความเขา้ใจของการใช ้
    เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ 
 
5582301 เทคโนโลยวีดีิโอ 1                             3(2-2) 
  Video Technology 1            

         ระบบของการส่งโทรทศัน์ขาว-ด า        ศึกษารายละเอียดของบล็อคไดอะแกรม 
และส่วนวงจรส าคญัในเคร่ืองรับโทรทศัน์ และศึกษาถึงระบบวงจรโคลสเซอร์กิตทีว ี  
กลอ้งลิมอนอเตอร่ิงและระบบสตูดิโอ    โดยจะเนน้ถึงคาเซ็ทเทปแบบระบบสี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582401 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1                               3(2-2) 
  Industrial Electronics 1            
   ระบบอนาลอกและวงจรเชิงเส้น วงจร OP-AMP ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม  

การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล        และดิจิตอลเป็นอนาลอก  การเปล่ียน
กระแสเป็นแรงดนั    การเปล่ียนแปลงความถ่ีเป็นแรงดนั และแรงดนัเป็นความถ่ี             
ดิจิตอลโวลทม์อเตอร์  การเทียบปรับสเกลวดั 

ทรานสดิวเซอร์ในทางอุตสาหกรรม    เช่น    ตวัตรวจจบัแสง     อุณหภูมิ
แรงดนัความถ่ี  เป็นตน้ 

การขยายก าลงั    การออกแบบแหล่งจ่ายกระแสและแหล่งจ่ายแรงดนั     
หลกัการทางเทคนิคในงานวางแผนแบบ   และออกแบบกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์                
เพื่องาน อุตสาหกรรม         จากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการเพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ     
เช่น    ควบคุมอุณหภูมิ    ควบคุมแสงสวา่ง   ควบคุมสวติช์อตัโนมติั   กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

 
5582402 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2                            3(2-2) 
  Industrial Electronics 2      

ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชก้บังานก าลงัสูง  หลกัการและ
ลกัษณะสมบติัของส่ิงประดิษฐก่ึ์งตวัน าประเภท Thyristor   เช่น   SCR    DIAC   
และ  TRIAC  เป็นตน้  การกระตุน้ SCR และ TRIAC  การใช ้  SCR ในวงจรเรียง  
กระแสแบบเฟสเด่ียวและสามเฟส  ทั้งแบบวายและเดลตา 

   การใช ้ Thyristor  เป็น  Inventer  และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 



 236 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582403 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3                            3(2-2) 
  Industrial Electronics 3      

วงจรเพาเวอร์ซพัพลายแบบต่าง ๆ     วงจรทริกเกอร่ิง         ส าหรับเคร่ือง          
ไพริสเตอร์  วงจรควบคุมเฟสและวงจรสวติช์   การควบคุม    การแปลงไฟส าหรับ
ระบบเพาเวอร์เร็กคูเรชัน่  ศึกษาการท างานของไทริสเตอร์ในระบบไฟตรง  เช่น  
วงจรสวติซ์ออฟ  วงจรและเทคนิคการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั  
ซ่ึงจะใชค้วบคุมแสง   ความเร็ว  ความดนั  อุณหภูมิ  และอ่ืน ๆ  

 
5582404 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4                               2(1-2) 
  Industrial Electronics 4  

            อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานอุตสากรรมประเภทความร้อน  แสงสวา่ง  พลงังาน      
ความเร็ว  กระแสไฟฟ้า   แรงเคล่ือนไฟฟ้า   เคมี   อุปกรณ์ไฟฟ้า   อุปกรณ์เคร่ืองกล
นิวแมติกทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบควบคุมการท างาน    เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมโดยวธีิการฟีตแบคคอนโทรลท่ีใชอุ้ตสาหกรรม   
ต่าง ๆ   ในภาคปฏิบติั 

 
5582405 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5                            2(1-2) 
  Industrial Electronics 5      
   ศึกษาการท างานและคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด      และเพาเวอร์ไดโอด 

เพาเวอร์ทรานซีสเตอร์  วงจรแปลงไฟฟ้า  วงจรฟิลเตอร์  และวงจรเร็กกเูลเตอร์  
ขยายแบบต่าง ๆ   และคลาสการท างาน  ตลอดจนวงจรฟิตแบค    ศึกษาการท างาน
ของวงจรออสซีลเลเตอร์และมลัติไวเบรเตอร์  โครงสร้างและการท างานแบบไทริ
สเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น  SCR   UJT  PUT  DIAC  TRIAC  ฯลฯ   ศึกษาการใช้
งานแบบเฟสคอนโทรล ในเร่ืองความเร็ว  แสงสวา่ง และอ่ืน ๆ 

ปฏิบติัและประลองเก่ียวกบัวงจรแบบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎี 
และเป็นพิเศษเก่ียวกบัวงจรเพาเวอร์ไดโอด  วงจรทรานซีลเตอร์และไทรีสเตอร์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582406 ระบบควบคุมอตัโนมัติ 1                                3(2-2) 
  Automatic Control Systems 1   

ความหมายของการควบคุมอตัโนมติั    การควบคุมหลกั      การลูปปิดวงจร 
และเปิดวงจรระบบควบคุมลูปปิดวงจรโดยอตัโนมติั      อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นระบบ
ควบคุม  อุปกรณ์ในการวดัและตรวจจบั           และพลงังานท่ีใชไ้ปเทนซิโอมิเตอร์ท
รานส์คิวเซอร์  ทคัโคมิเตอร์และทคัโคเจเนอร์เรเตอร์โฟธนเซล    และเซสอ่ืน ๆ  
อุปกรณ์เก่ียวกบัความร้อน  วงจรลูปปิดวงจรขยายดว้ยหลอดก๊าซรานซิสเตอร์   ไทรา
ตอนและเอสซีอาร์ หลอดเรคติไฟเจอร์บรรจุปรอทควบคุมดว้ยกริด 

   วงจรขยายแม่เหล็ก  นิวแมติก และไฮดรอลิกส์    วงจรมอเตอร์ไฟฟ้าและ 
มอเตอร์แบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นระบบควบคุมอตัโนมติั       และส่งพลงังานควบคุม  
(Remote Control)  หอ้งศูนยก์ลางการควบคุมเปรียบเทียบไฮดรอลิกส์  นิวแมติก และ
ระบบไฟฟ้า   การส่งพลงังานควบคุมดว้ยนิวแมติก  วธีิไฟฟ้าและการส่งดว้ยระบบ
อ่ืน ๆ 

 
5582407 ระบบควบคุมอตัโนมัติ 2                                3(2-2) 
  Automatic Control Systems 2   
   ต าแหน่งระบบควบคุมการท างาน  เทอร์โมแมคานิคแบบง่าย ๆ     ขั้นตอน 

การท างานของอินพุทการป้อนกลบัส าหรับแคมพแ์ละวธีิทดสอบ 
ระบบควบคุมความเร็ว   การควบคุมดว้ยวธีิการง่าย ๆ   ควบคุมเวอดเลีย

วนาร์ด  การใชก้ารป้อนกลบั   การควบคุมแน่นอนในการควบคุม  วธีิการเปล่ียน
ก าลงั   กรรมวธีิควบคุมงานและส่วนควบคุม  ผลตอบสนองเก่ียวกบัความจุและความ
ตา้นทาน 

ตวัควบคุมระบบนิวแมติก  ตวัควบคุมระบบไฟฟ้า   ตวัแปลงจากระบบ   
ไฟฟ้าไปหานิวแมติก  ตวัควบคุมดว้ยไฮดรอลิกส์  อตัราขยายตวัควบคุม ความถ่ี   
ตอบสนองของตวัควบคุมและกรรมวธีิ  ระบบควบคุมท่ียุง่ยาก  เทคนิคดิจิตอลและ 
คอมพิวเตอร์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

อุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมเคร่ืองจกัและก าลงัท่ีตอ้งการ      การท างานของ        ไฮดรอลิกส์  
เคร่ืองระบบอตัโนมติัร่วมกบัการตั้งต าแหน่ง เคร่ืองควบคุมเคร่ือง     มือกลใหท้ างาน
ตามแบบระบบ  วดัต าแหน่งควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
5582501 สายส่งและสายอากาศ 1                                2(1-2) 
  Transmission and Antenna 1    

หลกัการเบ้ืองตน้ของสายอากาศ     รูปแบบการกระจายคล่ืนจากสายอากาศ
ชนิดต่าง ๆ    คุณสมบติัเฉพาะตวัของสายอากาศแบบต่าง ๆ  เนน้หนกัในเร่ืองของ
การส่งคล่ืนดว้ยสายส่งแบบต่าง ๆ  และสายอากาศชนิดต่าง ๆ      ศึกษาเก่ียวกบั
สายอากาศของเคร่ืองรับวทิย ุ  ทีว ี  และอุปกรณ์ในการตั้งสายอากาศ    เทคนิคและ
กรรมวธีิต่าง ๆ ในการติดตั้งสายอากาศ  และตั้งเสาของสายอากาศ 

 
5582502 สายส่งและสายอากาศ 2                                3(2-2) 
  Transmission and Antenna 2    
   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการกระจายคล่ืน การผสมคล่ืนแบบต่าง ๆ หลกัการ 

ของสายส่งชนิดลกัษณะและคุณลกัษณะของสายส่งมาตรฐาน  การใชง้านของ
สายอากาศชนิดต่าง ๆ   คุณสมบติัของการใชง้าน  และวธีิทดสอบ 

ปฏิบติัการติดตั้งสายอากาศและเสาอากาศ   การใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบ 
ตลอดจนการแกไ้ขปรับปรุงระบบสายอากาศ 

 
5582503 การเช่ือมโยงและการส่ือสารทางสัญญาณ                           3(2-2) 
  Interface System and Signal Communication 
   การเช่ือมต่ออุปกรณ์เพอริเฟอรัส  เช่น  คียบ์อร์ด LEDTTY   เคร่ืองอ่านเทป
  กระดาษสเตป็มอเตอร์  ซีอาร์ที  เทปคาสเซท  ฟลอปบ้ีดิสค ์
   วงจรเปล่ียน  D/A และ A/D  ทฤษฎี Sampling  การเปล่ียนแบบ  Successive  
    approximation  แบบ Integration  และแบบ  direct comparison 

ระบบบสัมาตรฐาน    เช่น   S-100,  6800,   IEEE-488, RS-232, RS-422       
การตรวจสอบหาจุดบกพร่องในวงจร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5582504 ระบบโทรคมนาคม                                2(1-2) 
  Communication System          
   ระบบโทรศพัท ์ สายเคเบิล  ตูส้าขาอตัโนมติั      การน าอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า 

และไมโครคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานโทรศพัท ์ รวมถึงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
   ระบบโทรเลข  รหสั   การส่งโทรเลขแบบต่าง ๆ  วธีิการส่ง   ข่ายการส่ือสาร 
  ลกัษณะของสัญญาณ  ระบบส่ง  ระบบการส่งข่าวสาร 
   ระบบโทรพิมพ ์ หลกัการเบ้ืองตน้ของโทรพิมพ ์ ชนิดของชุมสาย    การจดั 

ข่าย   การส่ือสาร  การแปล-ถอดรหสั  ลกัษณะของสัญญาณ การใชค้อมพิวเตอร์  
ควบคุมในงานชุมสาย  โทรพิมพ ์

    

5582505 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม                             3(2-2) 
  Telecommunication             

การส่ือสารแบบต่าง ๆ     การจดัระบบส่ือสารในประเทศไทย       หลกัการ
ท างานของโทรเลข  โทรศพัท ์ โทรพิมพ ์ Telex,  Radar  และอุปกรณ์ท่ีส าคญั 

   ปฏิบติัการเดินสาย และติดตั้งโทรศพัทภ์ายใน  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ของเคร่ืองรับโทรศพัท ์ ติดตั้ง  และซ่อมระบบอินเตอร์คอม 

 

5582601 เคร่ืองมือวดัอเิลก็ทรอนิกส์ 1                     3(2-2) 
  Electronic Measurement 1    

การวดั  หน่วยของการวดั  ความเท่ียงตรง       และความแม่นย  าในการวดั     
การเก็บขอ้มูลในการวดั  ค่าเฉล่ีย 

D’Arsonval Galvanometer  โวลทมิ์เตอร์  แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์  มลัติ
มิเตอร์ และการออกแบบ  Electrodynamic  Electronic  Phase  Meter  วงจรบริดจ์
แบบต่าง ๆ    และการวดัอิมพิแดนซ์ดว้ยวงจรบริดจ ์

   หลกัการของเคร่ืองมือวดัความถ่ีแบบต่าง ๆ    การวดัความถ่ีดว้ยวงจร   
Resonant   ออสซิลโลสโคป  ดิพมิเตอร์ 

   ออสซิลโลสโคป  การใชอ้อสซิลโลสโคปวดัขนาดของสัญญาณรูปต่าง ๆ    
การวดัความถ่ี  การวดัมุมเฟส 

   การใช ้Transducer  ในการวดัค่าต่าง ๆ    และเคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 
อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582701 วงจรพลัส์                                         3(2-2) 
  Pulse Circuits                
   ศึกษารูปร่างของสัญญาณแบบต่าง ๆ       ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ     

เช่น  วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์   อินดิเกรเตอร์   คลิปเปอร์   แคลมป์เปอร์  หลกัการ 
ของอิเล็กทรอนิกส์สวทิช่ิง  หลกัการเวฟฟอร์ม   เยเนอร์เรเตอร์แบบต่าง ๆ วงจรสวปี  
เยเนอร์เรเตอร์  การทริกและการซิงโครไนซ์  หลกัการและการท างานของวงจรพลัส์
แบบต่าง ๆ     การน าไปใชง้าน  รวมทั้งเคร่ืองมือวดัและทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ปฏิบติัการวงจรแปลงรูปสัญญาณ  วงจรมลัติไวเบรเตอร์แบบต่าง ๆ  วงจร 
สวปีเยเนอร์เรเตอร์    วธีิการทริกและซิลโครไนซ์ประกอบวงจร  วดัค่าต่าง ๆ    
บนัทึก    สรุปรายงาน         ตลอดจนค านวณสร้างวงจรเบ้ืองตน้เพื่อการทดลอง
เคร่ืองวดัและทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
5582702 วงจรพลัส์และสวทิช่ิง                                  3(2-2) 
  Pulse Circuits and Switching  

ศึกษารูปร่างของสัญญาณแบบต่าง ๆ       ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ    
เช่น   วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์   อินดิเกรเตอร์   คลิปเปอร์   แคลมป์เปอร์  หลกัการ
ของอิเล็กทรอนิกส์สวทิช่ิง    หลกัการเวฟฟอร์ม  เยเนอร์เรเตอร์    มลัติไวเบรเตอร์
แบบต่าง ๆ   วงจรสวปีเยเนอร์เรเตอร์  การทริกและการซิงโครไนซ์  หลกัการและ
การท างานของวงจรพลัส์แบบต่าง ๆ   การน าไปใช ้

 
5582703 คอมพวิเตอร์ 2                                       3(2-2) 
  Computer 2    
   ศึกษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีใชก้นั 

แพร่หลายโดยละเอียด  อยา่งนอ้ยหน่ึงระบบ  และใหส้ามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ในระบบนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582704 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 2                                    3(2-2) 
  Digital Electronics 2         

คุณสมบติัของไอซีดิจิตอล  เทคนิคการเช่ือมโยง สัญญาณไอซี  วงจร       
คอมบิเนชัน่  และตวัอยา่งการประยกุตห์น่วยความจ า  โมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์         
แอสเตเบิล มลัติไวเบรเตอร์   แอสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์    (Monostable 
Multivibrator   Astable    Multivibrator)  อุปกรณ์โปรแกรมและการประยกุตใ์น
ระบบดิจิตอล      การวเิคราะห์และออกแบบวงจรล าดบั (Sequential Circuit)  การ
ทดลองการท างานของไอซีท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี   สร้างโครงงานทางดิจิตอลอยา่ง
ง่าย 1-2 โครงงาน  โดยท าอุปกรณ์ท่ีไดศึ้กษาจากทฤษฎีมาประยกุตท์ดสอบการ
ท างาน 

 
5582705 ดิจิตอลเทคโนโลย ี2                                  3(2-2) 
  Digital  Technology 2         
   ไบสเตเบิล โมโนสเตเบิล  มลัติไวเบรเตอร์   และการใชล้อจิกเกททาสเตอร์  
    สเลฟลิปฟลอป  อาร์ เอส   และ เจ เค   ดาตา้แลทซ์   เอชทริกเกอร่ิง  ไดอาร่ีเคา้น์เตอร์   
    ซิงโครนสัและเอสซิงโครนสั  บี ซี ดี เคา้น์เตอร์   วงจรชีพรีจีสเตอร์  และ  

พาราแรลเอน็ทรี   การเล่ือนขอ้มูลซา้ยและขวา  ริงเคา้น์เตอร์  รหสัและดีเพลย ์บี ซี ดี     
เดซีมอลไชนารี   เอทูดี  และดีทูเอคคอนเวทเตอร์   ดิจิโวลทมิ์เตอร์   ดาตา้บีเล็กเตอร์  
การจดังานและระบบในตวัคอมพิวเตอร์   วงจรอลิทเมตริก  ระบบอินพุท-เอา้ทพ์ุท  
ระบบความจ าควบคุม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5582706 ระบบคอมพวิเตอร์                                   3(2-2) 
  Computer System             
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5582404  อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 
              ศึกษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีใชก้นัแพร่ 

หลาย   โดยละเอียด  อยา่งนอ้ยหน่ึงระบบ      และใหส้ามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ระบบนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  ศึกษาโปรแกรมจดัการท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายอยา่งนอ้ย
หน่ึงระบบ   สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีท่ีใชใ้นโปรแกรมจดัการนั้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี  และสามารถใช ้ Utility Program  ในการตรวจสอบขอ้บกพร่องทั้ง 
Hardware และ Software 

 
5582801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอเิลก็ทรอนิกส์ 1                    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Electronics 1 
   จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน                 ก่อนออกฝึก 

ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ    
การพฒันาตวัผูเ้รียนมีความรู้    เจตคติ   แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั 
วชิาชีพ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานใน 
วชิาชีพนั้น ๆ  

 
5582802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอเิลก็ทรอนิกส์ 1                            3(250) 
  Field Experience in Electronics 1 

ฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในแหล่งวทิยาการ     สถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน  หรือท าโครงการพิเศษ  ซ่ึงคิดเทียบชัว่โมง
ท างานไดไ้ม่นอ้ยกวา่การฝึกงาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5583101 การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์                             3(2-2) 
  Electronics Circuit Design         

การออกแบบวงจรรวมชนิดโรลิทิคแบบต่าง ๆ  เป็นวงจรขยายดิฟเฟอร์เรน
เชียล จากความถ่ีต ่า  ความถ่ีสูง  การออกแบบวงจรท่ีมีสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิเป็น
ศูนยว์งจรเล่ือนระดบัแรงดนั  วงจรแรงดนัอา้งอิง  วงจรควบคุมแรงดนั  วงจรขยาย
ช่วงความถ่ีกวา้ง  การออกแบบวงจรโดยใชอ้อปแอมป์  วงจรเปรียบเทียบแรงดนั    
วงจรคูณ  วงจรก าเนิดความถ่ี  เฟสลอกลูปและการใชง้าน   การเปล่ียนสัญญาณ   
อนาลอกเป็นดิจิตอล  การเปล่ียนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก    วงจรดิจิตอลท่ีใช้ 
ทีทีแอล  ซีมอสและไอไอแอล    วงจรแอลเอสไอ  และวงจรวแีอลเอสไอ     

 
5583102 คณติศาสตร์วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์                          3(3-0) 
  Electronics Engineering Mathematics 
   ฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซอ้น     สมการอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง   ประเภทต่าง ๆ  

พร้อมทั้งการประยกุต ์    ความมีอยูแ่ละความเป็นหน่ึงของผลเฉลย     สมการเชิงเส้น
ทุกอนัดบั  ทั้งวธีิใชส้มการช่วย และวธีิใชต้วัด าเนินการและการประยกุต ์ ผลเฉลยใน
รูปของอนุกรมอนนัต ์  ฟังกช์นัเชิงฉาก   การแปลงลาปลาซและผลประสาน  วธีิเชิง
ตวัเลขในการแกส้มการอนุพนัธ์ยอ่ย   อนุกรมฟูเรียร์     ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
แปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ  การวเิคราะห์เมตริกซ์    การหาค าตอบของ
สมการคล่ืน   สมการของการน าความร้อนและการแพร่  การประยกุตท์างวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
5583103 การวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์                                3(3-0) 
  Electronics Circuit Analysis 
   วเิคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก  วงจรขยายป้อนกลบัออสซิลเลเตอร์  

วงจรขยายก าลงั     วงจรปรับแรงดนัคงท่ี     การวเิคราะห์ในขอบข่ายของความถ่ีและ 
ขอบข่ายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ   ออกแบบ และชดเชยระบบควบคุม   การแทน 
สเตกสเตสในระบบควบคุม    
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583104 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า                                        3(3-0) 
  Electromagnetics Field              
   ประจุและสสาร  สนามไฟฟ้า  ประจุเด่ียวกบัไดโพลในสนามไฟฟ้า  กฎของ 

เกาส์   ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  ไดอิเล็กตริก    กระแสกบัความตา้นทาน    แรงขบั 
เคล่ือน คล่ืนไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  กฎของแอมแปร์  กฎของฟาราเดย ์ การเหน่ียวน า     
คุณสมบติัการเป็นแม่เหล็กของสสาร  การแกวง่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า   สมการของ
แมกซ์เวลล ์   การน าคล่ืนการแพร่คล่ืน  เวกเตอร์ของพอยติง 

 
5583105 ทฤษฎโีครงข่ายไฟฟ้า                                      3(3-0) 
  Network Theory                      
   ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า   การวเิคราะห์คุณลกัษณะของโครงข่ายไฟฟ้า  วงจร 

รีโซแนนซ์โครงข่ายไฟฟ้าแบบฟอสเตอร์  และแบบดาวเออร์  โครงข่ายไฟฟ้าแบบ
บริดจ ์ วงจรกรองความถ่ีคล่ืน  อิพีแดนซ์แมทชิง 

 
5583106 หลกัการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                                  3(2-2) 
  Principle of Electrical Machine     
   หลกัการของหมอ้แปลงไฟฟ้า     เฟสเซอร์ไดอะแกรมและวงจรสมดุลของ 
    หมอ้แปลง    การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส    ออโตทรานสฟอร์มเมอร์   

หลกัการของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง   การก าเนิดแรงเคล่ือน  อิเล็กโทรแมกเนติก 
ทอร์ค  คุณสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์แบบต่าง ๆ  หลกัการของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั    การควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า         การท างานของ
ซิงโครนสัมอเตอร์   หลกัการท างานของมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน าแบบ 1 เฟส  และ 3 
เฟส    คุณสมบติัของมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน าแบบต่าง ๆ  วธีิการเร่ิมเดินและการ
น าไปใช ้
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583301 เทคโนโลยวีดีิโอ 2                                                 3(2-2) 
  Vedio Technology 2                  
   ระบบการรับส่งโทรทศัน์ในระบบ  CCIR, N.T.S.C, SECAM     หลกัการ 

บนัทึกสัญญาณเสียง  สัญญาณภาพ  สัญญาณสีในระบบต่าง ๆ      ศึกษาการบนัทึก 
ภาพในระบบ   V.S.H.   การแกไ้ขสัญญาณรบกวน   ระบบการท างานทางกล   การ 
ควบคุมการขบัเคล่ือนของมอเตอร์ในเคร่ืองบนัทึกภาพ      พฒันาการของหวั
บนัทึกภาพ     และการประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์มาควบคุมระบบต่าง ๆ ใน
เคร่ืองเล่น       วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเคร่ืองเล่น และการปรับแต่งภาพต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง        ฝึกปฏิบติัการใช ้Trouble Shooting ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
5583401 เพาเวอร์อเิลก็ทรอนิกส์                               3(2-2) 
  Power Electronics                   

คุณสมบติัของสวทิชิงไดโอด  ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ  วเิคราะห์วงจรไดโอด
ดว้ยรีแอคตีฟโหลด   วเิคราะห์วงจรท่ีใชเ้ป็นดีซี  การเปล่ียนดีซีเป็นเอซี   การเปล่ียน
เอซีเป็น ดีซี  การท างานของเอสซีอาร์  ไทรแอค      การน าไปใชง้านตวัอยา่ง
วงจรไฟฟ้าก าลงัสูงท่ีใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 

 
5583402 เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม                          2(1-2) 
  Industrial Electronics Technology   

หลกัการท างานและวธีิการวเิคราะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ทั้งแบบอะ
นาล็อก  และดิจิตอล    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั   การใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลงั การใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเคร่ืองขยายเชิงเส้น  เคร่ืองมือวดั
ทรานสดิวเซอร์      และตวัควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583406 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม                           3(2-2) 
  Industrial Electronics              

อุปกรณ์โซลิตสเตทท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม       อุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิ
ตรวจจบัแสง    วงจรหน่วยเวลาและการใชง้าน      วงจรเรคติไฟเออร์หลายเฟสชนิด
โวลิดสเตท  วงจรควบคุมแรงดนั                การประยกุตใ์ชง้านอุตสาหกรรมของไทริ
สเตอร์แมกเนติก  แอมปลิไฟเออร์  วงจรรวม  วงจรดิจิตอล  การควบคุมแบบล าดบั  
การควบคุมเชิงตวัเลข 

 
5583407 วศิวกรรมควบคุม                                        3(3-0) 
  Control Engineering                 
   ทฤษฎีการป้อนกลบัทัว่ไป   ทรานสเฟอร์ฟังกช์ัน่          เซอร์โวแมคแคนิซึม   
  วเิคราะห์และสร้างระบบควบคุมเชิงเส้นโดยใชเ้ฮอร์-วทิซ์-รูท  ไนควสิท ์โบด   และ 

 รูท-โลคสั      เทคนิคเฟสเพลน    และอธิบายฟังกช์ัน่ทางเทคนิคส าหรับการควบคุม 
ระบบไม่เป็นเส้นตรง  แนะน าระบบควบคุมท่ีทนัสมยั 

 
5583408 ระบบควบคุมอตัโนมัติ                             3(2-2) 
  Automatic Control Systems           

การควบคุมอตัโนมติั   หลกัการควบคุม    การลูปปิดวงจรและเปิดวงจร     
ระบบควบคุมลูปปิดวงจรโดยอตัโนมติั    อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นระบบควบคุม   
อุปกรณ์ในการ วดัและตรวจจบั  การวดัแรง  การวดัความเร็ว  การวดัก าลงั   
อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ    การวดัอุณหภูมิ และเคร่ืองวดัอุณหภูมิ    การวดั
ความดนั    การวดัระดบั   การวดัอตัราการไหล  การวเิคราะห์  วธีิการควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583501 การส่ือสารและอเิลก็ทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม                2(1-2) 
  Electronics for Communication and Industrial Application 
   หลกัการท างานของโทรเลข  ทรศพัท ์   เคร่ืองติดต่อภายใน   วทิยรัุบส่งเทป 

เรดาร์ บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรม  สารก่ึงตวัน าใหม่   I.C., 
Digital  สารก่ึงตวัน าชนิดต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นวงการอุตสาหกรรม    ระบบควบคุม   
และเคร่ืองวดัต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม  ฝึกต่อโทรศพัท ์ เคร่ืองติดต่อภายใน  วทิยุ
รับส่ง  การควบคุมดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
5583503 กฎหมายข้อบังคับในงานวทิยุและอเิลก็ทรอนิกส์                          2(2-0) 
  Rules and Regulations in Radio and Electronics  
   กฎหมายวทิยสุากล  และมาตรฐานเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญั 

กฎหมายและพระราชบญัญติัวทิยแุห่งประเทศไทย      ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้
วทิย ุ   โทรคมนาคม  และอิเล็กทรอนิกส์     ระเบียบเก่ียวกบัการขออนุญาต  การใช ้
ความถ่ีวทิย ุ  และวทิยสุมคัรเล่น 

 
5583504 เทคโนโลยทีางการส่ือสาร                            3(3-0) 
  Communication Technology            
   ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางคล่ืนวทิย ุ    หลกัการรับและส่งสัญญาณของ 

ระบบโทรเลข โทรศพัท ์ โทรสาร  เรดาร์และไมโครเวฟ  ศึกษาการท างานของวงจร 
สร้างความถ่ี  การส่งและการรับสัญญาณของระบบต่าง ๆ     

 
5583505 วศิวกรรมสายอากาศ                                  3(3-0) 
  Antenna Engineering                 
   หลกัการเบ้ืองตน้ของสายอากาศ  สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร์    การ       
    ออกแบบสายอากาศ และการวดัคุณสมบติัของสายอากาศ  กระจายคล่ืนวทิย ุ การ 

กระจายคล่ืนวทิยตุามผวิพื้นดินในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ  เช่น ชั้นโทรโปสเฟียร์  ชั้น 
แอทโมสเฟียร์    และชั้นไอโอโนสเฟียร์  เป็นตน้ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583506 หลกัการส่ือสาร                                       3(3-0) 
  Principle of Communication          
   ววิฒันาการของการส่ือสารความหมายของขอ้มูล    คล่ืนรบกวน    และคล่ืน 
    แทรกแซง  หลกัการมอดูเลชนัและการส่งแบบต่าง ๆ วงจรและหลกัการท างานของ 

เคร่ืองรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน์ฟรีเควนซ์และเฟสมอดูเลชนั   การลดเสียง 
รบกวนพลัส์มอดูเลชนั  ระบบรหสัการแพร่กระจายคล่ืนวทิยผุา่นบรรยากาศ   
ระบบส่ือสารผา่นดาวเทียม  การส่ือสารดว้ยแสงระบบการส่ือสารต่าง ๆ  เช่น 
โทรศพัท ์ โทรเลข  โทรพิมพ ์ โทรสาร  ฯลฯ 

 
5583507 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง                           3(3-0) 
  Communication Networks and Transmission Lines 

ทฤษฎีเก่ียวกบัสายส่ง  การใชส้มการทัว่ไปของสายส่ง  คล่ืน กระแส      
แรงดนัในสาย   การสะทอ้นกลบั   ค่าเอสดบับลิวอาร์  สมิทชาร์ท  อิมพิแดนซ์        
แมซิงอิมเมจ  และอินเตอร์เรทีฟพารามิเตอร์  วงจรกรองความถ่ี  อิควอไลเซอร์ และ
วงจรลดทอนสัญญาณ 

 
5583508 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม                           1(0-3) 
  Communication Laboratory            
   การปฏิบติัการวงจรการมอดูเลทและวงจรการดีมอดูเลท    วงจรเขา้รหสั    

สัญญาณทางการส่ือสาร พร้อมกบัวงจรการรวมสัญญาณชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงาน    
ส่ือสารแบบต่าง ๆ  เช่น  โทรศพัท ์ โทรเลข  โทรพิมพ ์ โทรสาร  ฯลฯ 

 
5583509 เคร่ืองวดัโทรคมนาคม                                3(3-0) 
  Communication Measurement          

ทบทวนหน่วยวดัระดบัต่าง ๆ วธีิการค านวณหาค่าความผดิพลาดจากการวดั   
 และการประมาณการ  โครงสร้างพื้นฐานของแอมมิเตอร์  วตัตมิ์เตอร์      โดยเนน้ใน 

เร่ืองของการแปลงสัญญาณ  ส าหรับเคร่ืองวดัไฟฟ้าส่ือสาร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583510 ปฏิบัติการเคร่ืองวดัโทรคมนาคม                           1(0-3) 
  Communication Measurement Laboratory 

ภาคปฏิบติัการหาค่าความผดิพลาดจากการวดัและการประมาณการ   
 โครงสร้างพื้นฐานของแอมมิเตอร์  วตัตมิ์เตอร์   โดยเนน้ในเร่ืองของการ
แปลงสัญญาณ       ส าหรับเคร่ืองวดัไฟฟ้าส่ือสาร 

 

5583511 วศิวกรรมโทรศัพท์                                      3(3-0) 
  Telephone Engineering               
   แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัท ์เทคนิคการใหส้ัญญาณและสวทิช่ิง    ทฤษฎี 
    ทราฟ-ฟิก  ข่ายวงจรโทรศพัท ์ ระบบสวทิช่ิงแบบกล  ไฟฟ้า       ระบบสวทิช่ิงซ่ึง 

ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  ระบบตูโ้ทรศพัทส์าขาเทเลค  แนะน าเก่ียวกบัการส่ือสาร
โดยใชแ้สง 

 

5583701 คอมพวิเตอร์ในงานไฟฟ้า                  2(1-2) 
  Computer Application 

ประวติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดว้วิฒันาการจนถึงปัจจุบนั     โครงสร้าง
และหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์    หน่วยต่าง ๆ    ในคอมพิวเตอร์   เทคนิคการ
เก็บขอ้มูล การติดต่อหน่วยป้อนขอ้มูล   การแสดงผลจากการเก็บขอ้มูล      ภาษาท่ีใช ้
ค าสั่งและหลกัการเขียนโปรแกรม  การน าเอาคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นดา้นต่าง ๆ  เช่น  
การใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  

 

5583702 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1                                3(2-2) 
  Computer Programming 1              

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์    การเขียนโปรแกรม
ดว้ยภาษาระดบัสูงภาษาใดภาษาหน่ึง   เนน้ภาษาเบสิก      โดยศึกษาในเร่ืองค าสั่ง      
ตวัแปร  ฟังกช์นัต่าง ๆ     การเขียนโฟวช์าร์ท และฝึกการเขียนโปรแกรมในปัญหา
ต่าง ๆ   เช่น    การเรียงล าดบัขอ้มูล  การหาขอ้มูล ฯลฯ   การเขียนโปรแกรมการ
จดัการ  จนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการควบคุมเคร่ืองจกัรทางอุตสาหกรรม และ
สามารถส่งผา่นขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกนัได ้
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583703 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1                            3(2-2) 
  Microprocessor 1                    

ประวติัของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่วยความจ า ขนาดของค าใน
หน่วยความจ า    แอดเดรสของหน่วยความจ า  การแปล content  ของค าใน
หน่วยความจ า    การแปลรหสัขอ้มูลฐาน 2       รหสัตวัอกัขระ     รหสัค าสั่งรีจิสเตอร์
ของซีพีย ู   การใชง้าน  รีจิสเตอร์ของซีพีย ู   หน่วยกระท า   คณิตศาสตร์และลอจิก  
หน่วยควบคุม   แฟลคสถานะ   การเอก็ซีคิ้วค าสั่ง   ตารางเวลาของค าสั่ง  ROM และ 
RAM     การส่งขอ้มูลภายในระบบ  ไมโครคอมพิวเตอร์  INPUT/OUTPUT   การ
โปรแกรม   INPUT/OUTPUT   การอินเตอร์รัพท ์INPUT/OUTPUT  การตอบสนอง  
การอินเตอร์รัพระบบ  DMA  ระบบบสั   การส่งขอ้มูลแบบอนุกรม    พื้นฐาน
โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี   การอา้งแอดเดรสของหน่วยความจ าแบบอิมพลาย  
แบบไดเรค  แบสแตค  การอา้งแอดเดรสแบบอินไดเรค  การอา้งแอดเดรสแบบ
อินเตอร์  ชุดค าสั่งของซีพีย ู

 
5583704 ไมโครโปรเซสเซอร์ 2                            3(2-2) 
  Microprocessor 2                    

โครงสร้างทาง Hardware  ของซีพีย ู   สถาปัตยกรรมของระบบโครงสร้าง
ภายในของซีพีย ู รูปแบบ  ค าสั่ง   การเอก็ซีคิ้วค าสั่งของซีพีย ู     การเขียนโปรแกรม
การค านวณ การคูณเลขรหสั    BCD     การหารเลขฐาน 2   ชุดค าสั่งของซีพีย ู   
การอา้งแอดเดรสของ   ระบบ INPUT/OUTPUT  การส่งค าแบบขนานและอนุกรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583705 เทคโนโลยไีมโครโปรเซสเซอร์                      3(2-2) 
  Microprocessor Technology         

โครงสร้างของตวัไมโครโปรเซสเซอร์ และชนิดต่าง ๆ ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ศึกษาซีพีย ู บสั  รีจีสเตอร์  และสนองความจ า  ไซเก้ิลและ
คิวต้ี    ศึกษาวธีิการเขียนโฟลวช์าร์ท     และโปรแกรมส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์
และการใชง้าน         เทคนิคการ   อินเตอร์เฟส และอุปกรณ์การเฟอริรัลไดร์ฟ 

 
 5583706 เทคโนโลยเีคร่ืองใช้ส านักงาน                           3(2-2) 
  Office Machines Technology                    

ทฤษฎีการท างานของเคร่ืองค านวณของเคร่ืองค านวณ      เคร่ืองถ่ายเอกสาร
แบบต่าง ๆ   เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  บล็อกไดอะแกรมการท างาน  
การบ ารุงรักษา และการแกไ้ขเม่ือเกิดขดัขอ้ง 

 
5583707 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก                           3(2-2) 
  Basic Programming                    

หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาเบสิก    ค  าสั่งในภาคปฏิบติัการทนัทีทนัใด    
การเขียนโปรแกรม  การอ่านและการแสดงผลขอ้มูล         การบนัทึกและอ่านขอ้มูล
จากแฟ้มขอ้มูล  การก าหนดเง่ือนไข  วงรอบ  การเรียงล าดบั  การคน้หา  การลบ  การ
แกไ้ขขอ้มูล และการเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัการออกแบบรายงาน 

  
5583708 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล                           3(2-2) 
  Pascal Programming                    

โครงสร้างของโปรแกรมภาษาปาสคาล การเขียนโปรแกรมค าสั่ง
อินพุทเอา้ทพ์ุท  ลูปโปรซีเยอร์  ตวัแปร  ฟังกช์ัน่ ดิซิชัน่เมคก้ิง อะเรยมิ์ติเดียวและ
หลายมิติ   ตวัแปรบูลลีน  ตวัแปรแรคคอร์ด  การสร้างแฟ้มขอ้มูลแบบต่าง ๆ  และ
เทคนิคการออกแบบรายงาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583709 การเขียนโปรแกรมภาษาซี                           3(2-2) 
  C   Programming                    

หลกัการและโครงสร้างของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช ้   
ควบคุมถึงฟังกช์ัน่ต่าง ๆ   ตวัแปร  โครงสร้างการควบคุมอะเรยแ์ละพอยน์เตอร์ 

 
5583710 การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป                          3(2-2) 
  Software Package                 
   โครงสร้างและวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ  เช่น  ระบบฐาน 

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต  เวอร์ดโปรเซสเซอร์ 
 
5583711 โปรแกรมภาษาระดับสูงอืน่ ๆ                               3(2-2) 
  Other High-Level Language Programming                  
   หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะค าสั่ง   และการเขียนโปรแกรมค าสั่งภาษา 
  ระดบัสูงอ่ืน ๆ  
 
5583712 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2                                    3(2-2) 
  Computer Programming 2                 
   การออกแบบพฒันาโปรแกรมเพื่อประยกุตก์บัปัญหาทางคณิตศาสตร์   และ        
  วศิวกรรมศาสตร์ โดยใชภ้าษาระดบัสูง  เช่น  Visual basic, Visual C หรือภาษาอ่ืน ๆ  
 
5583713 คอมพวิเตอร์และโครงสร้างข้อมูล                           3(3-0) 
  Introduction to Computer and Data Processing                 

คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า  โครงสร้าง  ภาษา  และการประมวลผลค าสั่ง       
การอา้งแอดเดรส  การแทนโครงสร้างขอ้มูล  ภาษาแอสแซมบลี  โครงสร้างขอ้มูล 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5583715 สวทิช่ิงและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก                  3(3-0) 
  Switching Theory and Digital Logic Design 

พีชคณิตสวทิช่ิง  การวเิคราะห์และสังเคราะห์วงจรเกท    พีชคณิตบูลลีน      
การลดทอนวงจรคอมบิเนชัน่ใหน้อ้ยท่ีสุด   การวเิคราะห์และสังเคราะห์วงจร           
ซีเควนเชียล 

 
5583718 ปฏิบัติการไมโครคอมพวิเตอร์                              1(0-3) 
  Micro Computer Laboratory       

ศึกษาปฏิบติัการดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ  
คอมพิวเตอร์  รหสัค าสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์     ภาษาแอสแซมบลี    วธีิอา้งถึง
ต าแหน่ง      หน่วยความจ าอินพุท-เอา้ทพ์ุท    อินเทอร์เฟส   โปรแกรมควบคุมระบบ
โปรแกรมภาษา แอสแซมบลี  ภาษาระดบัสูง  เช่น  การรับส่งขอ้มูล  การบวกและ
ลบเลขฐานสอง   ค  าสั่งยอ่ยและโปรแกรมวงจรปิด    สะแตกและโปรแกรมยอ่ย       
การเวยีนขอ้มูลและการคูณเลขฐาน 2   ระบบ Input/Output   การเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษามาโครแอสแซมบลี   การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาสูง  ฯลฯ 

 
5584101 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลบั                              3(3-0) 
  Feedback Control System          
   ระบบควบคุมเชิงเส้น  วงจรควบคุมอตัโนมติัแบบเปิดและแบบปิด   สมการ 
  พื้นฐานของระบบทรานส์เฟอร์ฟังกช์นั    ซิกแนลไดอะแกรมและซีโรพล๊อต  วธีิการ 
  รูทโลคสัโบตไดอะแกรม  นิโครชาร์ท   เสถียรภาพของระบบเฟสมาร์จิน เกนมาร์จิน 
  วธีิการชดเชยแบบเฟสน าและเฟสตาม   การวเิคราะห์การท างานของทั้งระบบในยา่น 
  ทรานเชียน  และยา่นสภาวะอยูต่วั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5584102 อุปกรณ์สถานะของแข็ง                                   3(2-2) 
  Solid State Devices                        

ทบทวนฟิสิกส์ของสารก่ึงตวัน า       อุปกรณ์ทางดา้นสวทิช์และอุปกรณ์
เก่ียวกบัรอยต่อพีเอน็ต่าง ๆ   ส่ิงประดิษฐเ์ลเซอร์และเฟเซอร์อิเล็กทรอ-ออปติก-   
เอฟเฟค  อคูสโค-ออปติกเอฟเฟค ไฟเบอร์ออปติก  อินทิเกรต-ออปติก  แมก
เนติกบบัเบิลและส่ิง ประดิษฐช์าร์จคปัเปิล 

 
5584103 ออปโต-อเิลก็ทรอนิกส์                                      3(2-2) 
  Opto - Electronics                 

หน่วยท่ีใชใ้นการวดัแสง     ออปติคอลไฟเบอร์เวฟไกด ์   แหล่งก าเนิดแสง
และอุปกรณ์รับแสงแบบสารก่ึงตวัน า     ผลึกเหลว      วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส่ง
และรับแสง   ระบบส่ือสารแบบออปติก  วงจรรวมออปติก 

 
5584104 สัญญาณรบกวนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์                          3(2-2) 
  Noise in Electronics System                 

สัญญาณรบกวน  การป้องกนัการรบกวนในตวัน า    ผลท่ีแสดงเป็นตวัเก็บ
ประจุ  และตวัเหน่ียวน าของตวัน าไฟฟ้า   ผลของสนามแม่เหล็ก      ตวัประกอบการ
ป้องกนัสัญญาณรบกวน  การป้องกนัสัญญาณรบกวนแบบไขวส้ายและแบบอ่ืน ๆ    
การกราวดข์องระบบอิเล็กทรอนิกส์  การป้องกนัสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ    การแยกวงจรโดยใชท้รานสฟอร์มเมอร์      การเช่ือมโยงโดยใชอุ้ปกรณ์
ทางออปโต   การป้องกนัสัญญาณรบกวนจากภายนอก  ชนิดของเคเบิลและตวัเช่ือม  
การสมดุล  การเช่ือมต่อของอุปกรณ์ประเภทแพสซีส    การป้องกนัการสึกกร่อนของ
หนา้สัมผสั    การออกแบบวงจรแผน่พิมพ ์
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
5584301 เทคโนโลยโีทรทศัน์ 2                                      3(2-2) 
  Television Technology 2            

หลกัการท างานของเคร่ืองรับโทรทศัน์    พฒันาการของเคร่ืองรับท่ีเก่ียวกบั
การรับสัญญาณ  การมอดและดีมอด  สัญญาณสี  การสแกนน่ิง  การท างานของ  
ระบบไฟแบบสวทิช่ิง  การควบคุมระบบการท างานโดยอาศยัไมโครโปรเซสเซอร์     
หลกัการวเิคราะห์อาการเสียของภาคต่าง ๆ  และการปรับแต่งวงจร      ฝึกปฏิบติั  
การใช ้Trouble Shooting   ในการแกปั้ญหา 

 
5584405 เทคโนโลยไีอซี                                            3(2-2) 
  Integrated Circuit Technology     
   การปลูกผลึก  การเตรียมแวน่ผลึก   กระบวนการเอพิแทกเชียล    ฮอซิเดชนั 
  การแพร่ซึม  การฝังไอออนซีวดีี    การระเหยโลหะในสุญญากาศและการสปัตเตอร์ 

 ลิโทกราฟี       การปรับปรุงแต่งผวิ        การประกอบการแพคเกจ/อุปกรณ์และส่วน 
ประกอบของไอซี    เช่น  ตวัตา้นทาน   คาปาซิเตอร์ไดโอด  เป็นตน้  ไอซีมอส  และ 
ไอซีไอโพลาร์  ทรานซิสเตอร์ 

 
5584502 วศิวกรรมไมโครเวฟ                                       3(3-0) 
  Microwave Engineering             
   ทฤษฎีไมโครเวฟ  เวฟไกดแ์ละแควต้ีิ  ผลท่ีเกิดจากสเป   ชาร์จไคลสตรอน 
  การเปรียบเทียบระหวา่งสายส่งกบัท่อไมโครเวฟ   การสั่นของพลาสมาพาราเมตริก 
  แอมปลิไฟเออร์    การก าเนิดและการขยายคล่ืนไมโครเวฟท่ีเกิดในรอยต่อในเน้ือ 

ของสาร ก่ึงตวัน าระบบไมโครเวฟ     การเลือกเส้นทางไมโครเวฟ     สถานีทวน 
สัญญาณ      การค านวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
5584503 การส่ือสารดาวเทยีม                                       3(3-0) 
  Satellite Communications           
   ศึกษาระบบการส่ือสารดาวเทียมเบ้ืองตน้    ศึกษาเร่ืองวงโคจรของดาวเทียม 
  โครงสร้างของยานอวกาศ  ศึกษาเร่ืองการออกแบบรับ-ส่งสัญญาณ    ทั้ง UP-LINK   

และ    DOWN-LINK       ศึกษาเทคนิคการผสมสัญญาณ           การรวมสัญญาณ 
(Multiplexing)  การเขา้- ถอดรหสัของสัญญาณขอ้มูล     และศึกษาการออกแบบ
สถานีดาวเทียมพื้นดินและการจดัโครงข่ายของการส่ือสารทางดาวเทียม 

   
5584504 การส่ือสารข้อมูล                                             3(3-0) 
  Data Communication                 

ศึกษาเก่ียวกบั Physical Level  ในเร่ืองของ Signal, Noise, SN  และ         
คุณสมบติัของ Gain Hit,  Phase Jitters,  Dropout,     ศึกษาเทคนิคการทดสอบ
สัญญาณความถ่ีเสียง (Voice Band) โดยอา้งอิงคุณสมบติัของ CCITT Series M.      
ศึกษาเก่ียวกบั  Data Link Level  เร่ืองของ Data Modem,   เทคนิคการ Modulation 
ในแบบ Digital  ชนิดต่าง ๆ   เทคนิคการเขา้  ถอดรหสั  สัญญาณขอ้มูล,  เทคนิคการ
รวมสัญญาณ  อา้งคุณสมบติั CITT   Series V.    ศึกษาเก่ียวกบั  Protocol Level  ของ
รูปแบบการรับ-ส่งขอ้มูลแบบต่าง ๆ  รูปของ  Packet Mode.,       รวมทั้งศึกษาระบบ
ชุมสาย ทั้ง Circuit Switching, Message Switching Packet Switching,  อา้งอิง      
คุณสมบติัตาม  CITT Series X. 

 
5584505 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                              3(3-0) 
  Digital Signal Processing          
   ศึกษาเร่ืองสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital),  ทฤษฎีของ Z-Transforms,   

และ  Furrier Transforms, Discrete Transforms  Fast Furrier Transfor      โครงสร้าง 
ของ   Digital Filter,  การออกแบบ    Digital Filter,      และการประยกุตใ์ชง้านของ  
Digital Signal  Processing     เช่น  Speech,   Image Processing       และดา้น  
Telecommunications 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
5584506 การส่ือสารใยแสง                                         3(3-0) 
  Optic Fiber Communication          

พื้นฐานเก่ียวกบัระบบการส่ือสารใยแสง  การแพร่กระจายแสง  ตน้ก าเนิด
แสง ท่ีใชใ้นระบบส่ือสารใยแสง  คุณสมบติัของใยแสง  การมลัติเพล็กซ่ิงและ   
ดีมลัติเพล็กซ่ิง และการใชง้าน  หน่วยท่ีใชว้ดัแสงไฟเบอร์ออปติก  แหล่งก าเนิด
แสง และอุปกรณ์รับแสงแบบสารก่ึงตวัน า  ผลึกเหลว  วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์รับ
และส่ง 

 
5584701 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3                                     3(2-2) 
  Microprocessor 3                   

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์       
ชุดค าสั่ง   การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี  ไทมม่ิ์งไดอะแกรม      การเช่ือมต่อ
หน่วยความจ า  อินพุท-เอา้ทพ์ุท  ชิพสนบัสนุนระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และการ
ประยกุตใ์ชง้าน 

 

5584702 ระบบไมโครคอมพวิเตอร์                                    3(2-2) 
  Microcomputer System 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  ;  5582706  ระบบคอมพวิเตอร์ 
  (หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน) 
   ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์       โปรแกรมควบคุมระบบไมโคร 

คอมพิวเตอร์  การเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์รายรอบ     การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
เวลาจริง     และโปรแกรมการประยกุตใ์ชไ้มโครคอมพิวเตอร์ควบคุมเคร่ืองจกัร  
และเคร่ืองมือวดัท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมและงานปฏิบติัวจิยั 

 

 
 
 
 
 



 258 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5584704 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์                          3(2-2) 
  Microprocessor Application        
   ทรานสดิวเซอร์   และตวัตรวจจบัแบบต่าง ๆ         การประยกุตแ์ละใชง้าน 

ไมโครโปรเซสเซอร์ดา้นควบคุมระบบการท างานต่าง ๆ  เช่น  ควบคุมการท างาน  
ระบบจกัรกล  ระบบโทรศพัท ์ ระบบส่ือสาร  และอ่ืน ๆ 

 

5584705 เครือข่ายไมโครคอมพวิเตอร์                                   3(2-2) 
  Microcomputer Network           
   ศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ISO/OSI   
    MODEL,   โปรโตคอล  เช่น  Ethernet,  Token bus,  Token ring   และโปรโตคอล 

ส าหรับการประยกุตใ์ชง้านดา้น Transaction processing, Distributed data processing    
ออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

 
5584706 การออกแบบไมโครคอมพวิเตอร์                           3(2-2) 
  Microcomputer Design               
   สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์     โดยใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ท่ีเป็น 

ปัจจุบนั  วงจรท่ีใชก้บัไมโครโปรเซสเซอร์  ระบบสัญญาณนาฬิกา  ระบบบสั      การ
อา้งแอดเดรส  การเขียน/อ่าน  หน่วยความจ า   RAM, ROM   การส่ือสารแบบขนาน  
อนุกรม พอร์ทแบบขนานดีเอม็เอ (DMA)  และการอินเตอร์รัพท ์

 
5584903 ปัญหาพเิศษทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัว่ไป                          3(2-2) 
  Special Problem in Electronics                 
   ศึกษาคน้ควา้ทดลองทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ทัว่ไป และเร่ืองท่ีสนใจ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5584904 ปัญหาพเิศษอเิลก็ทรอนิกส์คอมพวิเตอร์                          3(2-2) 
  Special Problem in Computers                 
   ศึกษาคน้ควา้ทดลองทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  คอมพิวเตอร์และเร่ืองท่ีสนใจ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 
5584905 ปัญหาพเิศษอเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม                          3(2-2) 
  Special Problem in Industrial Electronics 
   ศึกษาคน้ควา้ทดลองทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  อุตสาหกรรม  และเร่ืองท่ีสนใจตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 
5584906 การวจัิยและพฒันาทางอเิลก็ทรอนิกส์                          3(2-2) 
  Research and Development in Electronics 

ทฤษฎีหลกัการวจิยัทัว่ไปและการวจิยัเชิงพฒันา (R&D)  วจิยัและพฒันา
อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบังานอิเล็กทรอนิกส์  โดยค านึงถึงเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัสภาพสังคม   เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อความย ัง่ยนืและ          
พึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม 

 
5584907 โครงการพเิศษเทคโนโลยโีทรคมนาคม                          3(2-2) 
  Special Project in Communication Technology 

ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ  โดยเสนอผลงาน  รายงาน หรือ     
ผลการวจิยั  ภายใตก้ารอนุมติัและควบคุมจากโปรแกรมวชิา 
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หมู่วชิาเคร่ืองกล 
 (559) 

 
 
 หมู่วชิาเคร่ืองกล ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 
 1.  พื้นฐานทางเคร่ืองกล       (559-1--) 
 2.  เคร่ืองยนตห์นกั       (559-2--) 
 3.  เคร่ืองยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต์     (559-3--) 
 4.   ระบบเคร่ืองล่าง การส่งก าลงั และตวัถงัรถยนต ์    (559-4--) 
 5.   เทคโนโลยเีคร่ืองกลและยานยนต ์ไฟฟ้ารถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ (559-5--) 
 6.            (559-6--) 
 7.            (559-7--) 
 8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       (559-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (559-9--) 
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หมู่วชิาเคร่ืองกล  (559) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5591101 - วสัดุช่างยนต ์                         2(2-0) 
5591102 - งานช่างยนตท์ัว่ไป                      2(1-2) 
5591201 - เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน            3(2-2) 
5591202 - ปฏิบติัการซ่อมเคร่ืองยนตห์นกั 2(1-2) 
5591301 - เคร่ืองยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์      2(1-2) 
5591302 - จกัรยานยนต ์1     2(1-2) 
5591401 - ระบบเคร่ืองล่าง                  2(1-2) 
5591402 - ระบบส่งก าลงั                 2(1-2) 
5592201 - การซ่อมใหญ่เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน      3(2-2) 
5592202 - เคร่ืองยนตดี์เซล                      3(2-2) 
5592301 - เคร่ืองยนตเ์ล็ก                       2(1-2) 
5592401 - การซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 2(1-2) 
5592501 - เทคโนโลยเีก่ียวกบัเคร่ืองกล       2(1-2) 
5592601 - ระบบไฟฟ้าในรถยนต ์1        3(2-2) 
5592602 - เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์ 2(1-2) 
5592701 - ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1 3(3-0) 
5592702 - เทอร์โมไดนามิกส์          3(3-0) 
5592801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคร่ืองกล 1 2(90) 
5592802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคร่ืองกล 1  3(250) 
5593101 - เคร่ืองมือกลในงานช่างยนต ์       3(2-2) 
5593102 - การขบัรถยนต ์ 2(1-2) 
5593103 - ระบบจราจรและการขบัรถยนต ์              3(2-2) 
5593104 - การหล่อล่ืน                    3(3-0) 
5593201 - การซ่อมและการทดสอบเคร่ืองยนตดี์เซล 1 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5593202 - เคร่ืองยนต ์LPG 3(2-2) 
5593301 - เคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ  2(1-2) 
5593302 - จกัรยานยนต ์2             3(2-2) 
5593303 - เคร่ืองกลการเกษตร                 2(1-2) 
5593304 - เคร่ืองจกัรกลขนาดเล็ก 3(2-2) 
5593401 - การพน่สีรถยนต ์            3(2-2) 
5593402 - เทคโนโลยตีวัถงัรถยนต ์    2(1-2) 
5593501 - ยานยนตว์เิคราะห์ 2(1-2) 
5593602 - การท าความเยน็และปรับอากาศ 3(2-2) 
5593604 - ระบบไฟฟ้าในรถยนต ์2 2(1-2) 
5593701 - พื้นฐานคณิตศาสตร์วศิวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0) 
5593702 - พื้นฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0) 
5593703 - การออกแบบเคร่ืองกล 1 3(3-0) 
5593704 - ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 3(2-2) 
5593705 - เทอร์โมไดนามิกส์วศิวกรรม 3(3-0) 
5593706 - กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0) 
5593707 - การถ่ายเทความร้อน 3(3-0) 
5593708 - ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 3(3-0) 
5593709 - การวดัและเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5593710 - การท าความเยน็ 3(2-2) 
5593711 - ไฮดรอลิกส์ 3(3-0) 
5593712 - นิวแมติกส์ 3(3-0) 
5593713 - การเขียนแบบวศิวกรรม 1 3(2-2) 
5593714 - คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 3(3-0) 
5593901 - การทดลองวิเคราะห์งานส่งก าลงัและเคร่ืองล่างรถยนต ์ 2(1-2) 
5594101 - การออกแบบยานยนต ์ 3(2-2) 
5594102 - การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5594103 - การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 2(2-0) 
5594104 - ธุรกิจยานยนต ์ 3(3-0) 
5594105 - เคร่ืองมือพิเศษ 3(2-2) 
5594107 - การควบคุมมลพิษทางเคร่ืองกล 3(3-0) 
5594109 - การจดัการงานเทคโนโลยเีคร่ืองกล 3(2-2) 
5594110 - การควบคุมคุณภาพทางเคร่ืองกล 3(3-0) 
5594201 - เคร่ืองมือวดัเคร่ืองยนตดี์เซล 2(0-4) 
5594202 - เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 3(2-2) 
5594203 - เคร่ืองจกัรพลงัน ้าและไอน ้า 3(2-2) 
5594205 - การซ่อมและทดสอบเคร่ืองยนตดี์เซล 2 3(2-2) 
5594301 - การเขียนและอ่านแบบเคร่ืองยนตเ์ล็ก 3(2-2) 
5594302 - งานทดลองรถจกัรยานยนต ์ 2(1-2) 
5594401 - การออกแบบติดตั้งเคร่ืองยนต ์ 3(2-2) 
5594402 - ระบบเคร่ืองล่างและการส่งก าลงั 3(2-2) 
5594403 - พลาสติกและไฟเบอร์กลาส 2(1-2) 
5594404 - ไฟเบอร์กลาส 3(2-2) 
5594405 - พลาสติก 3(2-2) 
5594501 - การท าโมลดแ์ละผลิตช้ินงาน 3(2-2) 
5594502 - การส่งผา่นความร้อน 3(2-2) 
5594503 - พลงังานหมุนเวยีน 3(3-0) 
5594504 - เช้ือเพลิงและการเผาไหม ้ 3(3-0) 
5594506 - เทคโนโลยกีารส่งถ่ายก าลงั 2(1-2) 
5594507 - การทดลองทางวศิวกรรม 2(1-2) 
5594508 - วศิวกรรมยานยนต ์ 3(2-2) 
5594509 - พลงังานแสงอาทิตย ์ 3(3-0) 
5594510 - การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5594601 - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5594701 - วศิวกรรมยานยนต ์ 3(3-0) 
5594702 - การออกแบบเคร่ืองกล 2 3(3-0) 
5594703 - การควบคุมอตัโนมติั 3(3-0) 
5594704 - กลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0) 
5594705 - ตน้ก าลงัโรงจกัร 3(3-0) 
5594706 - พลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0) 
5594707 - การปรับอากาศ 3(2-2) 
5594708 - การประลองทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 1(0-3) 
5594709 - การประลองทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3) 
5594710 - การประลองทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3) 
5594711 - การเขียนแบบวศิวกรรม 2 3(2-2) 
5594901 - การทดลองวิเคราะห์เคร่ืองยนต์ 2(1-2) 
5594902 - งานคน้ควา้ทางช่างยนต ์ 2(1-2) 
5594903 - งานปฏิบติัส่วนบุคคล 3(2-2) 
5594904 

 
- โครงการพิเศษเทคโนโลยเีคร่ืองกล 2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเคร่ืองกล (559) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 

   
5591101 วสัดุช่างยนต์                           

Automotive Materials                       
    2(2-0) 

 วสัดุท่ีใชใ้นการซ่อมเคร่ืองยนตแ์ละรถยนต ์ เช่น กาว ประเก็น น๊อตสกรู 
สายพาน ฉนวน ตวัน า ท่อทั้งท่ีเป็นโลหะและอโลหะ พลาสติก กระจก ยาง หวัเทียน 
แบร่ิง ท่อยาง ยางเทียม ยางธรรมชาติ ซีล และสายไฟฟ้าในรถยนต ์ฯลฯ   

   
5591102 งานช่างยนต์ทัว่ไป                       

General Auto-Mechanics                     
  2(1-2) 

 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองยนต ์ หลกัการท างานของเคร่ืองยนตส์อง
จงัหวะ และส่ีจงัหวะ ทั้งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล โครงสร้างและหนา้ท่ีการ
ท างานของส่วนประกอบหลกัต่าง ๆ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ในเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน
และดีเซล ความรู้เร่ืองหลกัการกวา้ง ๆ ของเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในประเภทอ่ืน ๆ 
ความรู้เร่ืองเคร่ืองล่างของรถยนตข์ั้นพื้นฐาน รวมทั้งการบริการเบ้ืองตน้ ศึกษา
เคร่ืองกลท่ีใชง้านเฉพาะอยา่งในชนบท เช่น เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองเรือหางยาว 
เคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการเกษตร รวมทั้งการติดตั้งปรับแต่ง วนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้ง และ
การ     แกไ้ข 

   
5591201 เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี                    

Gasoline Engines                         
  3(2-2) 

 การติดตั้งและการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ การศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบ
ต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์ เช่น ระบบจุดระเบิด ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง และระบบอ่ืน ๆ 
การถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์พื่อวนิิจฉยัการสึกหรอของช้ินส่วนต่าง ๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของบริษทั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
   

5591202 ปฏิบัติการซ่อมเคร่ืองยนต์หนัก              
Overhaul Engines                          

    2(1-2) 

 งานบริการฝาสูบ ล้ิน กลไกของล้ิน ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ เพลาขอ้เหวีย่ง 
การปรับแต่งแบร่ิง การเปล่ียนซีล การบริการระบบต่าง ๆ ทุกระบบในเคร่ืองยนต ์
ระบบจุดระเบิด ระบบเช้ือเพลิง ระบบหล่อล่ืน ระบบหล่อเยน็ ฯลฯ  

   
5591301 เคร่ืองยนต์เลก็และจักรยานยนต์          

Small Gas Engines and Motorcycles     
    2(1-2) 

 ระบบต่าง ๆ  ของเคร่ืองยนตเ์ล็ก   การน าเคร่ืองยนตเ์ล็กไปประยตุกใ์ชก้บังาน
ทัว่ ๆ ไป เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เคร่ืองเรือหางยาว เคร่ืองสูบน ้า เคร่ือง      
ตดัหญา้  เคร่ืองผสมคอนกรีต  เคร่ืองฉุดระหดั  เป็นตน้            

   
5591302 จักรยานยนต์  1       

Motorcycles 1                      
   2(1-2) 

 ระบบการท างานของรถจกัรยานยนตช์นิด 4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะ หนา้ท่ีการ
ท างานของช้ินส่วนต่าง ๆ การถอดประกอบเคร่ืองยนต ์ การเดินวงจรสายไฟ ระบบ    
ส่งก าลงั เกียร์ คลตัซ์ และโซ่ การติดเคร่ืองและการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ระบบเช้ือเพลิง 
ระบบจุดระเบิด การวดัหาค่าเฉพาะ Clearance ต่าง ๆ การซ่อมจกัรยานยนตต์าม         
ขอ้ก าหนดของบริษทั ผูผ้ลิต 

   
5591401 ระบบเคร่ืองล่าง         

Suspension System                
    2(1-2) 

 งานบริการระบบหา้มลอ้ งานเจียระไนจานเบรก งานอดัผา้เบรก งานบริการ
ระบบกนัสะเทือน แหนบ สปริง โช๊คอพั ซอร์ฟเบอร์ ระบบรองรับ ระบบบงัคบัเล้ียว 
การปรับแต่งมุมลอ้ การถ่วงลอ้                
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
   

5591402 ระบบส่งก าลงั                         
Transmission System                        

    2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัคลตัช์ ระบบเกียร์ เพลากลาง ขอ้ต่อ เฟืองทา้ย 
Torque Converter เกียร์ชุด Overdrive gear, Automatic gear  

   
5592201 การซ่อมใหญ่เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี           

Overhaul Gasoline Engines                          
    3(2-2) 

 การวนิิจฉยัเพื่อยกเคร่ืองซ่อมใหญ่ การพิจารณาช้ินส่วนของเคร่ืองยนตท่ี์
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนใหม่ การวิเคราะห์สาเหตุการสึกหรอหรือการช ารุดของช้ินส่วน การ
ซ่อมใหญ่เคร่ืองยนต ์ และการถอดประกอบเคร่ืองยนตต์ามขอ้ก าหนด การตรวจเช็ค
แหวน ลูกสูบ เพลา ขอ้เหวีย่ง ฝาสูบ ล้ิน ปลอกน าล้ิน และการผา่ตดับ่าวาลว์ 

  
5592202 เคร่ืองยนต์ดีเซล                                                                                                     3(2-2) 

Diesel Engines 
             ลกัษณะของเคร่ืองยนตดี์เซลหมุนเร็ว ลกัษณะของหอ้งเผาไหม ้  กลวตัรของ
เคร่ืองยนตดี์เซล วเิคราะห์การท างานของช้ินส่วน การถอดประกอบและการบริการ 
ซ่อมหวัฉีด การทดสอบหวัฉีด การทดสอบป๊ัมหวัฉีด 

   
5592301 เคร่ืองยนต์เลก็                        

Small Gas Engines                          
    2(1-2) 

 การใชง้านและการบ ารุงรักษาพร้อมทั้งตรวจสอบ ถอดประกอบและซ่อมแซม    
เก่ียวกบัเคร่ืองยนตเ์ล็กต่าง ๆ เช่น เคร่ืองป่ันไฟ เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองเรือ 
หางยาว เคร่ืองฉุดระหดั ฯลฯ เคร่ืองยนตเ์ล็กประเภท 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ ทั้งแก๊ส  
โซลีนและดีเซล 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
   

5592401 การซ่อมตัวถังรถยนต์                    
Body Repair                                 

    2(1-2) 

 ศึกษาเร่ืองสี ตวัละลายชนิดต่าง ๆ การเคาะ ตดั เช่ือม เสริม ขดั และพน่สี การ
ท าขั้นส าเร็จ รวมทั้งการซ่อมและตกแต่งภายในตวัรถ               

ปฏิบติัการซ่อมตวัถงัและโครงรถท่ีไดรั้บความเสียหาย หรือผกุร่อน ตลอดจน
การข้ีนรูปตวัถงัหรือโครงรถ โดยใชเ้คร่ืองมือเคาะตวัถงัรถ การเช่ือมโดยอาศยัหลกัการ
โลหะ หดตวั ขยายตวั การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์พน่สีท่ีถูกตอ้ง การพน่สีโดย 
ใชเ้ทคนิคขั้นพื้นฐานและการตบแต่งสีหลงัการพน่ 

   
5592501 เทคโนโลยีเกีย่วกบัเคร่ืองกล              

Mechanical Technology                        
    2(1-2) 

 ศึกษาหลกัการพื้นฐานของเทคโนโลย ี ชนิดส่วนประกอบและการท างานของ   
เคร่ืองกลชนิดต่าง ๆ ท่ีไดพ้ฒันาทางเทคโนโลยแีลว้ เช่น เคร่ืองยนต ์ รถยนต ์ เคร่ือง    
สูบน ้า เคร่ืองต่อก าลงั เคร่ืองกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองกลท่ีใชใ้นการเกษตร
และปฏิบติัการทดลองสร้าง ปรับปรุง พฒันาเทคโนโลยเีคร่ืองกลท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

   
5592601 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1                  

Automotive Electricity Systems 1             
    3(2-2) 

 การตรวจสภาพแบตเตอร่ีดว้ยเคร่ืองมือวดั การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี วงจรการ
ชาร์จไฟในระบบ DC และระบบ AC  การปรับแต่งอตัราการชาร์จไฟวงจรแสงสวา่ง 
การเดินวงจร อุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้าในรถยนต ์ การใชเ้คร่ืองมือตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้
ในรถยนต ์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
   

5592602 เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์           
Aircondition in Motorcars                   

   2(1-2) 

 
 
 

ศึกษาหนา้ท่ีส่วนประกอบและหลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้น 
รถยนต ์พร้อมทั้งการติดตั้ง การชาร์จน ้ายา การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและการบ ารุงรักษา     

5592701 ไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์ 1           
Hydraulics and Pneumatics 1                 

    3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เช่น ระบบสร้าง
แรงดนัน ้ามนั ระบบรองรับน ้าหนกั ระบบเบรก ส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ระบบและการค านวณเบ้ืองตน้ทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 

   
5592702 เทอร์โมไดนามิกส์                  

Thermodynamics                              
    3(3-0) 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนั ปริมาตร และอุณหภูมิ ปริมาณความร้อน 
พลงังานภายใน พลงังานศกัย ์ พลงังานจลน์ เอนทาลปี เอนโทรปี กฎขอ้ท่ีหน่ึงและกฎ
ขอ้    ท่ีสอง   ของอุณหพลศาสตร์ วฏัจกัรต่าง ๆ และการค านวณเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ท่ีมีผลโดยตรงต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 

   
5592801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคร่ืองกล 1 

Preparation for Professional Experience in Mechanics 1 
      2(90) 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการ
กระท าใน          สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 

   
5592802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเคร่ืองกล 1   

Field Experience in Mechanics 1    
    3(250) 

 การฝึกงานภายนอกสถาบนัหรือภายในสถาบนั          เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 250 
ชัว่โมงฝึกระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 ของปีท่ี 2 การฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริง โดยมี
อาจารยนิ์เทศและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีใหก้ารฝึกงานร่วมกนัประเมิน 

   
5593101 เคร่ืองมือกลในงานช่างยนต์           

Automotive Machine Tools                  
    3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบติัการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองมือกล เคร่ืองเจียระไนล้ิน เคร่ือง
ควา้นกระบอกสูบ เคร่ืองอดัผา้เบรก เคร่ืองเจียระไนจานเบรก เคร่ืองตดับ่าล้ิน เคร่ือง
ถ่วงลอ้ เคร่ืองตั้งศูนยล์อ้และเคร่ืองอดัไฮดรอลิกส์ ฯลฯ 

   
5593102 การขับรถยนต์                     

Driver Education                            
    2(1-2) 

 ฝึกหดัการขบัรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ ศึกษาเก่ียวกบักฎจราจร สัญลกัษณ์
จราจรต่าง ๆ เก่ียวกบักฎจราจร      

   
5593103 ระบบจราจรและการขับรถยนต์         

Traffic System and Driving                  
    3(2-2) 

 ฝึกขบัรถยนตป์ระเภทรถนัง่ รถบรรทุกขนาดเล็กและรถจกัรยานยนต ์ การ
เรียนรู้กฎจราจร กฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่เก่ียวกบัการจราจรในเมืองและนอก
เมือง ฝึกขบั     รถยนตใ์หถู้กตอ้งตามกฎจราจร และตามท่ีเคร่ืองหมายจราจรก าหนดไว ้
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 

   
5593104 การหล่อลื่น                       

Lubrication                                 
    3(3-0) 

 ศึกษาคุณสมบติัของส่ิงหล่อล่ืนความเสียดทานแบบแหง้และเปียก การหล่อล่ืน
โดยใชฟิ้ลม์ของของเหลวบางและหนา ความหนืดและตวัแปรของความหนืดของ
น ้ามนัหล่อล่ืน ทฤษฎีของไฮโดรสแตติกและไฮโดรไดนามิกส์ การน าทฤษฎีไปใชใ้น
งานแบร่ิงและระบบหล่อล่ืน ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของสารหล่อล่ืน โลหะท่ีใช้
ท า      ลูกปืน (Bearing) การวิเคราะห์ฟิลม์น ้ามนัลกัษณะต่าง ๆ  

   
5593201 การซ่อมและการทดสอบเคร่ืองยนต์ดีเซล 1 

Diesel Engines Maintenance 1              
    3(2-2) 

 ช้ินส่วนและการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล การถอดประกอบ การจดัตาม    
ขอ้ก าหนดของบริษทั การซ่อมใหญ่เคร่ืองยนตดี์เซล การทดสอบหวัฉีด การศึกษาการ
ท างานของป๊ัมแบบต่าง ๆ การใชง้านและการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซลรอบต ่าและ
รอบสูง 

   
5593202 เคร่ืองยนต์ LPG                    

LPG Engines                              
    3(2-2) 

 ศึกษาโครงสร้างและการท างานของรถยนต ์ LPG และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัเบนซินกบัเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้ LPG การ
ใชแ้ละการซ่อมบ ารุงช้ินส่วนท่ีส าคญัของรถยนตท่ี์ใช ้ LPG รวมทั้งการติดตั้งดดัแปลง
เก่ียวกบัรถยนต ์LPG การค านวณเก่ียวกบั Thermal effect 

   
 
 

  

   
   
   



 272 

   
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 

   
5593301 เคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ      

Pumps and Air Compressor                 
   2(1-2) 

 เคร่ืองสูบน ้าแบบต่าง ๆ การติดตั้งป๊ัมน ้าและการบ ารุงรักษา การค านวณหวัน ้า
แบบต่าง ๆ หวัความเร็ว หวัส่งและหวัไดนามิก ก าลงัของป๊ัม ความเสียดทานของท่อ 
หวัต่อ การศึกษาเคร่ืองอดัลมแบบต่าง ๆ การใชแ้ละการบ ารุงรักษาท่อลม ถงัเก็บและ
ระบบควบคุม 

   
5593302 จักรยานยนต์ 2                        

Motorcycles 2                            
    3(2-2) 

 ศึกษาการถอดประกอบแฮนเด้ิล คอรถ ตะเกียบหนา้ ตะเกียบหลงั โชค้อพัและ    
แขนเหวีย่ง การปรับแต่ความแขง็ของสปริงโชค้อพั การทดสอบโชค้อพัและแขนเหวีย่ง    
การเปล่ียนและซ่อมสปริงหนา้-หลงั ลูกปืนลอ้ บูช ปลอกบูช ช้ินส่วนระบบกนัสะเทือน    
การศึกษาชนิดของลอ้และยาง ระบบเบรก ดรัมเบรก การซ่อมระบบเบรก งานทดสอบ     
การทรงตวั มุมลอ้และสมรรถภาพในการเบรก ฯลฯ 

   
5593303 เคร่ืองกลการเกษตร                    

Agricultural Mechanics             
   2(1-2) 

 ศึกษาการใชง้านและการซ่อมแซมเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เช่น เคร่ือง
สูบน ้า อุปกรณ์เก่ียวกบัท่อ ขอ้ต่อ ประตูน ้า การท าเกลียวท่อ การเดินท่อน ้า รถเกษตรกร 
รถไถเดินตาม เคร่ืองกลการเกษตร เช่น เคร่ืองด านา เคร่ืองเก่ียวขา้ว เคร่ืองนวดขา้ว  

   
5593304 เคร่ืองจักรกลขนาดเลก็                  

Small Mechanics                  
   3(2-2) 

 การท างานของเคร่ืองจกัรกลขนาดเล็ก ตลอดจนการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม 
ไดแ้ก่ จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม เคร่ืองกลไฮดรอลิกส์ เคร่ืองใชส้ านกังาน เช่น เคร่ือง
พิมพดี์ด เคร่ืองโรเนียว เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพโ์รเนียว เคร่ืองผสมคอนกรีต 
เคร่ืองบดอาหาร ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5593401 การพ่นสีรถยนต์                              

Body Spray              
3(2-2) 

 ศึกษาคุณสมบติัของสีชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานพน่สี การตีข้ึนรูป      
ช้ินงาน การตดัปะผ ุการเตรียมพื้นงาน การพน่สีพื้น หลกัการผสมสีและแลคเกอร์ การ
พน่สีจริง การขดัสี และเทคนิคการตกแต่ง                            

   
5593402 เทคโนโลยตีัวถังรถยนต์                  

Auto Body Technology               
2(1-2) 

 ศึกษาการออกแบบตวัถงัรถยนต ์ การทดสอบของรถยนตใ์นอุโมงคล์ม การ
ตกแต่งตวัถงัรถยนต ์ เพื่อลดแรงฉุดของอากาศ การใชเ้ทคนิคในการเคาะหรือดึงตวัถงั
รถยนตใ์หเ้หมือนสภาพเดิม เคมีของเน้ือสี เทคนิคการผสมสี การพน่สีรถยนต ์ การ
ป้องกนัการเกิดสนิม และการรักษาสีรถยนต ์การเยบ็เบาะรถยนตแ์ละการตกแต่งภายใน
รถยนต ์

   
5593501 ยานยนต์วเิคราะห์                   

Vehicle Analysis                    
2(1-2) 

 ชนิดและประเภทของยานยนตท่ี์ใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั เพื่อใหท้ราบ      
รายละเอียดและเขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ คุณค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย  และแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปไดใ้นอนาคต             

   
5593602 การท าความเย็นและปรับอากาศ          

Refrigeration and Aircondition     
3(2-2) 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการท าความเยน็ วฏัจกัรการท าความเยน็ ระบบ
การท าความเยน็แบบต่าง ๆ คุณสมบติัของสารท าความเยน็ โครงสร้างของห้องเยน็และ
หอ้งแช่แขง็   เคร่ืองปรับอากาศชนิดต่าง ๆ   การวิเคราะห์และการศึกษาระบบการท า
ความเยน็   การค านวณ  ภาระความเยน็ในระบบปรับอากาศ 
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รหัส  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5593604 ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2          
Automotive Electricity Systems 2   

2(1-2) 

 ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบติัการในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าสัญญาณ ระบบ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์สตาร์ท เยนเนอเรเตอร์ อลัเตอร์เนเตอร์ ระบบควบคุม  
ไฟชาร์จ   คุณสมบติัของสารก่ึงตวัน า และการน ามาใชง้านในระบบรถยนต ์

   

5593701 พืน้ฐานคณติศาสตร์วศิวกรรมเคร่ืองกล 
Fundamental  Engineering  Mathematics 

3(3-0) 

  ลิมิตของฟงกช์นั  การหาอนุพนัธ์  อินทิกรัลของอนุพนัธ์  สมการอนุพนัธ์
อนัดบัหน่ึง     สมการอนุพนัธ์อนัดบัสอบ     เรขาคณิควเิคราะห์   3   มิติ     อนุพนัธ์ยอ่ย 
อินทิเกรตหลายชั้น 

5593702 
 

พืน้ฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Fundamental Engineering Machanics 

3(3-0) 

                                ศึกษาการวดั   กฎเกณฑ์และปริมาณส าคญัทางกลศาสตร์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุ   
                     กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั งาน    พลงังาน     กฎการคงตวัของพลงังานและโมเมนตมั      
                     สมบติัของสสาร     ความเครียด       และความยดืหยนุของวตัถุ   ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ    
                     อุณหพลศาสตร์   เบ้ืองตน้  การส่งผา่นความร้อน ความร้อนและประจุไฟฟ้า  กฎของ    
                     คูลอมป์   สนามและศกัดาไฟฟ้า   สนามแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม 
 
5593703 การออกแบบเคร่ืองกล 1              

Machine Design 1                    
 3(3-0) 

 พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล คุณสมบติัของวสัดุในเชิงประยกุตเ์ก่ียวกบั     
ความเคน้ ความเครียด โมดูลสั พิกดัความปลอดภยัของวสัดุ ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีรอยต่อ  สลกัเกลียว หมุดย  ้า ล่ิม สลกั สปริง เป็นตน้                
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5593704 ไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์ 2           
Hydraulics and Pneumatics 2         

3(2-2) 

 ศึกษาเก่ียวกบัช้ินส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ พร้อมทั้งศึกษา    
วธีิการท างาน วธีิการต่อวงจร ศึกษาวงจรต่าง ๆ การวเิคราะห์วงจร การวิเคราะห์       
การท างาน การออกแบบวงจร                               

   
5593705 เทอร์โมไดนามิกส์วศิวกรรม           

Engineering Thermodynamics         
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงและกฎขอ้ท่ีสองอุณ
หพลศาสตร์ พลงังานและความสัมพนัธ์ของพลงังาน คุณสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของ
สสาร  การอ่านค่าจากตารางเอนทาลปีและเอนโทรปี กระบวนการต่าง ๆ ทาง   อุณหพล
ศาสตร์ กลจกัรความร้อนและเคร่ืองท าความเยน็ 

   
5593706 กลศาสตร์ของของไหล                   

Fluid Mechanics                      
3(3-0) 

 ศึกษาคุณสมบติัของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลงังานส าหรับของไหล         
สมการโมเมนตมัของการไหล การไหลแบบอดัตวัไม่ไดภ้ายในท่อ การวดัอตัราการไหล     
การสูญเสียพลงังานภายในท่อป๊ัมและกงัหนัน ้ า สมการเบ้ืองตน้ส าหรับการไหลแบบอดั
ตวัได ้

   
5593707 การถ่ายเทความร้อน           

Heat Transfer                       
3(3-0) 

 การถ่ายเทความร้อนโดยการน า การพา และการแผรั่งสี วสัดุฉนวน ตวัน า      
ความร้อน สภาพการน าความร้อนและการวดัอุณหภูมิ การพาความร้อนในลกัษณะ   
ต่าง ๆ   การแลกเปล่ียนความร้อนท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม                                           
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 

   
5593708 ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล             

Machine Element                     
    3(3-0) 

 ศึกษาลกัษณะของส่วนประกอบ หนา้ท่ีและการท างานขององคป์ระกอบของ
เคร่ืองจกัร Bearing, Clutches, Coupling, สายพาน โซ่ เฟือง (Belts, Chains Gears) และ 
Irregular motion devices, Connections and Joints, Pistons ล้ินประเภทต่าง ๆ เช่น ล้ิน
กนักลบั ล้ินนิรภยั และล้ินน าทาง (Non-return valves, Safety valves and Pilot valves) 
เป็นตน้ เคร่ืองช่วยแรง (Boosters or Servomechanism) ทั้งท่ีเป็นแบบ Mechanical, 
Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes, Seals, Cross heads และส่วนประกอบ  
อ่ืน ๆ   ของเคร่ืองกล 

  
5593709 การวดัและเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 

Measurement and Instrument in Industrial  
3(3-0) 

 เคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงใชใ้นการควบคุมกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 
การวดัอุณหภูมิ ความดนั ปริมาณการไหล ระดบัของการไหล ความเป็นกรด เป็นด่าง 
ความช้ืน ความหนาแน่น สภาพการน าทางไฟฟ้า การวดัและการส่งสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต การท างานของตวัควบคุมโดยระบบไฟฟ้า นิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ การป้องกนัการเกิดมลพิษ โดยใชม้าตรการต่าง ๆ เช่น ทางกฎหมาย ทางสังคม
วฒันธรรม   ตลอดจนการน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการแกไ้ขมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

 
5593710 การท าความเย็น                     

Refrigeration                        
3(2-2) 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการท าความเยน็ วฏัจกัรการท าความเยน็ ช้ินส่วน
ประกอบของระบบการท าความเยน็ โครงสร้างของหอ้งเยน็และห้องแช่แข็ง การวเิคราะห์
ระบบและศึกษาระบบการท าความเยน็                                             
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5593711 ไฮดรอลกิส์                        

Hydraulics                            
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัช้ินส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ศึกษาการท างานของระบบ 
วธีิการต่อวงจรไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ ศึกษาและวเิคราะห์การท างานของวงจร การ
ค านวณส าหรับการออกแบบวงจรไฮดรอสิกส์และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

   
5593712 นิวแมติกส์                         

Pneumatics                            
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ การออกแบบวงจร การ
ค านวณระบบลม รวมถึงการศึกษาวงจรการท างานของระบบ การบ ารุงรักษา และอุปกรณ์
พิเศษท่ีใชใ้นระบบนิวแมติกส์  

   
5593713 เขียนแบบวศิวกรรม 1                         

Mechnical Drawing 1                  
  3(2-2) 

 ศึกษาการอ่านแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตดัของช้ินส่วนของ
เคร่ืองกล การเขียนแบบภาพคล่ี การเขียนแบบขั้นใชง้าน การออกแบบช้ินส่วนมาตรฐาน 
การก าหนดผวิงาน   พิกดัความเผื่อ   การเขียนแบบแยกช้ินส่วน  แบบประกอบและการท า
รายการประกอบแบบ การใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบเขียนแบบ 
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รหัส                                         ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                         น(ท-ป)                               
 
5593714       คณติศาสตร์ช่างยนต์                                                                                            3(3-0)   
                     Mathematics for Auto-Mechanics 
                          การค านวณเก่ียวกบัเคร่ืองยนต ์Bore Stroke, Pistion Speed, Pistion   
                    Displacement   แรงมา้   Fuel  Consumption    ประสิทธิภาพทางกลและทางความร้อน  
                    Heat Balance, Ignition   Timing  การส่งก าลงั  อตัราทด  ความเร็วรถยนต ์  ความเสียด 
                    ทานของลอ้กบัถนน  ความเสียดทานของแอร์ไดนามิกส์ ความเร็วรถท่ีเกียร์ต่าง ๆ  และ 
                    เฟืองทา้ย อตัราทดและแรงในการเบรกรถยนต์ 

   
5593901 การทดลองวเิคราะห์งานส่งก าลงัและเคร่ืองล่างรถยนต์ 

Power Transmission and Suspension Analysis and Laboratory 
 2(1-2) 

 ปฏิบติั วิเคราะห์ ตรวจสอบระบบส่งก าลงัแบบต่าง ๆ แบบคลตัช์ Torque 
Converter, Overdrive เกียร์อตัโนมติั ฯลฯ ส่วนประกอบแบบต่าง ๆ ของระบบส่งก าลงั 
เช่น  คลตัช์ เกียร์  เพลา  ขอ้ต่อ เฟืองทา้ย ฯลฯ   

ปฏิบติั วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับตั้ง ระบบห้ามลอ้ทัว่ไป หา้มลอ้ก าลงัแบบต่าง ๆ 
ระบบรองรับน ้าหนกัและสั่นสะเทือน ระบบบงัคบัแบบต่าง ๆ กลไกของระบบ ระบบ
บงัคบั Power Steering  

   
5594101 การออกแบบยานยนต์                 

Auto Mechanics Design                 
3(2-2) 

 หลกัการออกแบบงานเคร่ืองกล การค านวณเก่ียวกบัภาระของงานกล ผลของ
ความเคน้รวม ความฟิตของโลหะ พิกดัและความเช่ือ การเลือกวสัดุ การออกแบบสกรูและ
ขอ้ต่อ   สปริง  เพลา ขอ้เหวีย่ง  แกนเฟือง  ช้ินงานกลท่ีเคล่ือนไหวไดแ้ละช้ินงานกลอ่ืน  ๆ  
แบร่ิงและการหล่อล่ืน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

5594102 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                      
Machine Design                                         

   3(2-2) 

 กระบวนการออกแบบ ความเคน้ ความเครียดในส่วนประกอบของเคร่ืองกล
พื้นฐาน การสวมประกอบ และพิกดัความเผื่อ (Fit & tolerances) การออกแบบ
องคป์ระกอบ หลกัของเคร่ืองจกัรกล เช่น เพลา (Shaft) คาน (Beams) ลีเวอร์ (Levers) เป็น
ตน้ เคร่ืองกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งก าลงั (Power Transmission Devices) เช่น สายพาน โซ่ 
เฟือง คบัปล้ิง คลตัช์  เบรก เคร่ืองยึดท่ีเป็นเกลียว คีม สลกั และสไพลนสั (Threaded 
Fasteners, Fasteners, Keys, Pins and Splines) สปริง แบร่ิง โดยใชห้ลกัวชิาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความ       แขง็แรงของวสัดุเป็นเกณฑใ์นการก าหนดขนาดและรูปร่าง 
เพื่อความเหมาะสมในการ  ออกแบบ 

   
5594103 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล            

Machinery Maintenance 
2(2-0) 

  ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หลกัทัว่ไปในการ
ปฏิบติังาน บ ารุงรักษาเคร่ืองกล (Preventive Maintenance) เช่น การบริหาร การเก็บรักษา 
ตารางเวลา สถิติ ความถ่ีในการบ ารุงรักษา หวัขอ้การบ ารุงรักษา แบบฟอร์ม ฯลฯ หลกัการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล (Corrective Maintenance) เช่น การปรับปรุง แต่ง การเปล่ียนช้ินส่วน
อ่ืน ๆ  

   
5594104 ธุรกจิยานยนต์                      

Business in Automobile 
3(3-0) 

  ยทุธวธีิการด าเนินการธุรกิจยานยนตท่ี์เก่ียวกบัการบริหาร และการตั้ง
ศูนยบ์ริการ  ขอ้ดีขอ้จ ากดัต่อเศรษฐกิจและแนวโนม้ของธุรกิจต่าง ๆ เช่น การจ าหน่าย
รถยนต ์และจกัรยานยนต ์ ป๊ัมน ้ามนั ร้านขายอะไหล่ ร้านซ่อมเคร่ืองยนตแ์ละอ่ืน ๆ  

   
   
   
   



 280 

   
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594105 เคร่ืองมือพเิศษ                     

Special Tools          
  3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการท างานและวธีิใชเ้คร่ืองมือพิเศษในงานเคร่ืองกล เช่น เคร่ืองควา้น
กระบอกสูบ เคร่ืองเจียระไนเพลาขอ้เหวีย่ง เคร่ืองเจียระไนล้ิน เคร่ืองถ่วงลอ้ ตลอดทั้ง
ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเคร่ืองมือ ฯลฯ  

  
5594107 การควบคุมมลพษิทางเคร่ืองกล                   

Mechanical Pollution Control                           
   3(3-0) 

 ศึกษาถึงความรู้เร่ืองมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศวิทยาและสภาวะเรือนกระจก    
มลพิษเกิดข้ึนในธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัขั้นมูลฐาน ไดแ้ก่ มลพิษในอากาศ แม่น ้าและใน
ดิน มลพิษเคร่ืองกลอนัเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด อนัตรายและวิธีการควบคุมมลพิษ เช่น การ
ท างานของเคร่ืองยนต ์การท างานของเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน เคร่ืองตน้ก าลงัของการผลิต
พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงจะเกิดมลพิษในอากาศ น ้า เสียงและความร้อน 

   
5594109 การจัดการงานเทคโนโลยเีคร่ืองกล               

Mechanical Technology Management                       
3(2-2) 

 ศึกษาเชิงปฏิบติัการ โดยน าความรู้ท่ีเรียนมาทั้งในดา้นปฏิบติัและทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การจดัการพฒันาภายในโรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ห้องเคร่ืองมือ 
หอ้งประลอง ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงงาน 

   
5594110 การควบคุมคุณภาพทางเคร่ืองกล               

Mechanical Quality Control                             
3(3-0) 

 ศึกษาประวติัและความหมายของการควบคุมคุณภาพ  เทคนิคและเคร่ืองมือในการ
ควบคุมคุณภาพ กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ เช่น QCC (Quality Control Circle) วธีิการ
ในการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ เช่น TQC (Total Quality Control), ISO, QS, Reengineering 
ฯลฯ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594201 เคร่ืองมือวดัเคร่ืองยนต์ดีเซล                    

Diesel Engine Practicum                                
  2(0-4) 

 การศึกษาทดลองเพื่อยนืยนัทฤษฎี เช่น การทดลองเก่ียวกบั Compression Ratio, 
Value Timming, Injection Timming, Fuel Consumption, Combustion Chamber หอ้งเผา
ไหมห้รือควนัไอเสีย ค่าเฉพาะต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตดี์เซล การทดสอบหวัฉีดและการ
ทดสอบ    ป๊ัมดีเซล 

   
5594202 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน                       

Internal Combustion Engines                           
3(2-2) 

 พื้นฐานวิศวกรรมของเคร่ืองยนต ์   พื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์ และการ
ประยกุตใ์ชง้าน     พิกดัส าคญัของเคร่ืองยนต ์ การจุดระเบิด การน็อคและอตัราการน็อค 
ส่วนผสมไอดี การบรรจุไอดีและการคายไอเสีย ซุปเปอร์ชาร์จ โครงสร้างและ
องคป์ระกอบของ       เคร่ืองยนต ์ 

   
5594203 เคร่ืองจักรพลงัน า้และไอน า้                  

Stream Engines                            
3(2-2) 

 การใชง้านเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ การบ ารุงรักษา การควบคุมความปลอดภยัใน
งานเก่ียวกบัแก๊สและไอน ้า เอนโทฟีของการกลายเป็นไอ เอนทาสฟีของไอน ้ า แรงดนั ไอ
และอุณหภูมิ เคร่ืองผลิตไอน ้า หมอ้ดบัไอ การส่ง น ้าเล้ียง เช้ือเพลิงและการเผาไหม ้       
วฏัจกัรของก าลงังาน     การแลกเปล่ียนความร้อนและการใชก้ าลงัไอน ้า  กงัหนัไอน ้ าและ
หวัฉีด  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594205 การซ่อมและทดสอบเคร่ืองยนต์ดีเซล 2                                                                3(2-2) 

Diesel Engines Maintenance 2 
         ศึกษาวเิคราะห์การท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล ลกัษณะของเคร่ืองยนตดี์เซล กล
วตัรของเคร่ืองยนตดี์เซล    การถอดประกอบ   การบริการซ่อมใหญ่    การทดสอบ
หวัฉีดและป๊ัมหวัฉีด   การจดัการตามขอ้ก าหนดของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองยนตดี์เซล 

   
5594301 การเขียนและอ่านแบบเคร่ืองยนต์เลก็             

Small Engine Drawing                            
3(2-2) 

 การเขียนแบบการปฏิบติัการ การเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบ
รายละเอียดฝึกอ่านและเขียนแบบยานยนตเ์ล็ก เช่น มอเตอร์ไซด ์ รถยนตส่ี์ลอ้ขนาดเล็ก 
ยานยนตท่ี์ใชใ้นการเกษตรกรรม ฝึกการออกแบบในการดดัแปลงหรือปรับปรุงยานยนต์
ขนาดเล็กเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานเฉพาะกิจ 

   
5594302 งานทดลองรถจักรยานยนต์                      

Motorcycle Practical                                 
2(1-2) 

 การทดลอง หลกัการทดลอง และความสึกหรอของช้ินส่วนเคร่ืองยนตท์ดลอง 
ระบบไฟแมคนิโต ไฟจุดระเบิด ฯลฯ การส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง อตัราส่วนผสมระบบ
ขบัเคล่ือนระบบเบรก ระบบกนัสะเทือน ฯลฯ                            

   
5594401 การออกแบบติดตั้งเคร่ืองยนต์                

Engines Service and Alignment  
3(2-2) 

 ปฏิบติัการติดตั้งแท่นเคร่ืองยนตข์นาดเล็ก Diesel  ส าหรับรถเกษตรกร การ
ออกแบบติดตั้งระบบกนัสะเทือน เบรก ระบบส่งก าลงั การบงัคบัเล้ียว มุมลอ้ การทรงตวั
ของรถในทางตรงและทางโคง้ หรือการดดัแปลงเปล่ียนเคร่ืองยนตใ์นรถยนต ์ การ
ดดัแปลงลงแท่นเคร่ือง แท่นเกียร์ และเพลากลาง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594402 ระบบเคร่ืองล่างและการส่งก าลงั                  

Suspension and Transmission Systems                  
3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบติัการซ่อมและถอดประกอบลูกหมาก คนัชกั  คนัส่ง โชค้อพั 
แหนบสปริง ปีกนก เพลา ลูกปืน เกียร์ คลตัช์ เฟืองทา้ย การปรับแต่งระบบบงัคบัเล้ียว มุม
ลอ้ การถ่วงลอ้ และการซ่อมระบบเบรกต่าง ๆ   

   
5594403 พลาสติกและไฟเบอร์กลาส                     

Plastic and Fiber Glass                         
2(1-2) 

 ประเภทของพลาสติก วสัดุท่ีใชท้  าพลาสติก ยางและไฟเบอร์กลาส กระบวนการ
ผลิต การทดลองผลิตช้ินงาน ประเภทของพลาสติก ยางและไฟเบอร์กลาส  

   
5594404 ไฟเบอร์กลาส                              

Fiber Glass                                      
3(2-2) 

 ศึกษาถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชท้  าไฟเบอร์กลาส สารเคมีท่ีใชใ้นไฟเบอร์กลาส การ
ออกแบบไฟเบอร์กลาสเป็นผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ปฏิบติัการข้ึนรูปไฟเบอร์กลาส 
รวมถึงการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาออกแบบสร้างโมลด ์ (Mold) ไฟเบอร์กลาสจาก
โลหะและอโลหะ 

   
5594405 พลาสติก                                  

Plastics                            
3(2-2) 

 กรรมวธีิการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีท าจากพลาสติก วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบั
การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก การท าแม่พิมพส์ าหรับผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก ปฏิบติัการ
ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีเก่ียวกบังานเคร่ืองกล  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594501 การท าโมลด์และผลติช้ินงาน                     

Molding and Producing                       
3(2-2) 

 กรรมวธีิการท าโมลดด์ว้ยปูนพลาสเตอร์ การท าโมลดด์ว้ยอีปอกซ่ี การผลิต
ช้ินงานดว้ยโมลด ์ เช่น การอดัข้ึนรูปพลาสติก การหล่อไฟเบอร์กลาสตามแบบของโมลด์
และการเป่าแกว้ตามแบบโมลด ์ 

   
5594502 การส่งผ่านความร้อน                         

Heat Transfer                                
3(2-2) 

 การส่งถ่ายความร้อนโดยการน า การพา และการแผรั่งสี วสัดุฉนวน ตวัน าความ
ร้อน สภาพการน าและการวดัอุณหภูมิ การพาความร้อนในลกัษณะต่าง ๆ การแลกเปล่ียน
ความร้อนท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 

   
5594503 พลงังานหมุนเวยีน                           

Renewable Energy Resources                      
3(3-0) 

 ศึกษาแหล่งพลงังานของโลกและแหล่งพลงังานภายในประเทศ โดยเนน้
รายละเอียดของการศึกษาทางดา้นพลงังานหมุนเวยีน โดยศึกษาถึงความรู้พื้นฐานและ
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตพลงังานจากพลงังานหมุนเวยีนในรูปต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล พลงังานลม พลงัน ้ า พลงังานคล่ืน พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 
พลงังานจากอุณหภูมิแตกต่างของน ้าทะเล พลงังานจากน ้าข้ึนน ้าลง รวมทั้งศกัยภาพของ
พลงังานดงักล่าว 

   
5594504 เช้ือเพลงิและการเผาไหม้                   

Fuel and Combustion                             
3(3-0) 

 วเิคราะห์อุณหภูมิและพลงังาน วิเคราะห์สภาพการเผาไหม ้สภาพทางฟิสิกส์และ
เคมีของเช้ือเพลิง เตาเผาแบบต่าง ๆ การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในและแก๊ส
เทอร์ไบน์ การไหลของแก๊สและไอ การไหลผา่นหวัฉีด และไหลผา่นใบเบลดของกงัหนั 
ค่าความร้อนจ าเพาะของเช้ือเพลิง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594506 เทคโนโลยกีารส่งถ่ายก าลัง                     

Power Transmission Technology                   
2(1-2) 

 ศึกษาคุณลกัษณะของการเคล่ือนท่ีและแรงท่ีเกิดข้ึนในช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลใน
ขณะท่ีอยูก่บัท่ีหรือขณะท างาน เช่น Dinkage ลูกเบ้ียว เฟือง โซ่ สายพาน คบัปล้ิง ช้ินต่อ
โยงท่ี      ยดืหดได ้ฯลฯ การสมดุลของแรงเคร่ืองจกัรกล การน ากระบวนการส่งถ่ายก าลงั
ไปใชง้าน 

   
5594507 การทดลองทางวิศวกรรม                    

Engineering Laboratory                       
2(1-2) 

 การทดลองเก่ียวกบัเร่ืองการวดัอุณหภูมิ แรงดนั เวลา ความเร็ว พื้นท่ี ปริมาตร          
น ้าหนกั อตัราการไหล การวดัก าลงั การทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของวสัดุ การ
ทดลอง  คุณสมบติัทางฟิสิกส์ และทางกลของเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน การทดลอง
เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน การทดลองกลศาสตร์ของไหล เช่น การไหลในท่อ orifices, 
pump, turbine และการ สั่นสะเทือน 

   
5594508 วศิวกรรมยานยนต์ 3(2-2) 

 Vehicle Engineering 
       หลกัการพื้นฐาน   ระบบรอปรับ  โครงรถและตวัถงัรถ  ระบบเบรค   ระบบบงัคบั 
เล้ียว  เรขาคณิตเก่ียวกบัการบงัคบัเล้ียว ระบบส่งก าลงั อุปกรณ์ต่าง ๆ และสมรรถณะ
ของยานยนต ์

  
5594509 พลงังานแสงอาทติย์                          

Solar Energy   
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5593707 การถ่ายเทความร้อน 

3(3-0) 

 ศึกษาเร่ืองการส่งพลงังานโดยการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์ การน าเอาพลงังาน
แสงอาทิตยม์าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ทั้งในทางอุตสาหกรรมและส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
ชีวติประจ าวนั การค านวณค่าของพลงังานแสงอาทิตย ์
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594510 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม       

Energy Conservation in Factory               
3(3-0) 

 การตรวจสอบและวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน การประหยดัพลงังานในระบบไอน ้ า 
การสูญเสียพลงังานความร้อนในระบบการเผาไหม ้ การใชฉ้นวนกนัความร้อน การ
ประหยดัพลงังานในอากาศ ระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
แสงสวา่ง การน าระบบความร้อนร่วมมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  

   
5594601 ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ในยานยนต์             

Automotive Electrical and Electronics         
3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต ์ เช่นวงจร
จุดระเบิด วงจรควบคุมหวัฉีดเช้ือเพลิงแบบต่าง ๆ วงจรกนัขโมย ฯลฯ เป็นตน้ ศึกษา
วธีิการใชง้านและปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของ
เคร่ืองยนต ์

 
5594701 วศิวกรรมยานยนต์                        

Automotive Engineering                       
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและหนา้ท่ีการท างานของช้ินส่วนยานยนต ์ ค านวณหาแรง
ขบัเคล่ือนและแรงตา้นการเคล่ือนท่ี สมรรถนะและคุณลกัษณะของเคร่ืองยนต ์การทรงตวั
และการบงัคบัเล้ียวของรถขณะเคล่ือนท่ีไปในทางตรงและทางโคง้ พลศาสตร์ของเบรก 
กลไกระบบส่งก าลงัแบบผา่นคลตัช์ และการส่งก าลงัผา่นของเหลว  

   
5594702 การออกแบบเคร่ืองกล 2                    

Machine Design 2         
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5593703 การออกแบบเคร่ืองกล 1 

3(3-0) 



 287 

 การออกแบบอุปกรณ์รองรับ (แบร่ิง) อุปกรณ์ส่งก าลงั อาทิเช่น สายพาน คบัปล้ิง 
คลตัช์ เบรก รอยต่อดว้ยการเช่ือม สายพาน และโซ่ เฟืองชนิดต่าง ๆ เช่น เฟืองตรง เฟือง
เฉียง เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองหนอน ท าโครงการออกแบบเคร่ืองจกัรกลท่ีมีความ      
ซบัซอ้น  

   
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594703 การควบคุมอตัโนมัติ                        

Automatic Control                            
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ ฟังกช์ัน่โอนยา้ย การหา
ฟังกช์ัน่โอนยา้ยแบบวงรอบปิดและวงรอบเปิด วธีิวเิคราะห์การตอบสนองท่ีไม่ข้ึนกบั
เวลา ซ่ึงมี Input แบบขั้นบนัได แบบอิมพลัส์และแบบแรม วธีิวิเคราะห์การตอบสนอง
แบบข้ึนกบัเวลา วธีิวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบโดยวิธีเราธ์ไครทีเรียน วธีิโพลพลอท
และวธีิโบด้ีพลอท วธีิการควบคุมแบบสัดส่วน  แบบอนุพนัธ์ แบบรวมและแบบผสม 

   
5594704 กลศาสตร์วศิวกรรม                        

Engineering Mechanics                  
3(3-0) 

 ศึกษาเร่ืองของแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ         
แรงเสียดทาน จุดศูนยถ่์วง โมเมนตค์วามเฉ่ือย และวิเคราะห์ในช้ินส่วนของโครงสร้าง
ช้ินส่วนภาพวตัถุของเคร่ืองจกัรกล  

   
5594705 ต้นก าลงัโรงจักร                     

Power Plant Engineering  
3(3-0) 

               ศึกษาระบบโรงจกัรตน้ก าลงั  การเปล่ียนแปลงพลงังาน ท    เศรษฐศาสตร์
เก่ียวกบั 
โรงจกัรตน้ก าลงั (Prime Mover) ตน้ก าเนิดพลงังาน เคร่ืองจกัรตน้ก าเนิดพลงังานกล 
กงัหนัลม กงัหนัน ้ า  เคร่ืองยนตพ์ลงังานความร้อน โรงจกัรพลงัน ้ า โรงจกัรกงัหนัไอน ้ า 
โรงจกัรกงัหนัก๊าซ โรงจกัรพลงังานความร้อนร่วม (Combined Cycle System) โรงจกัร
พลงังานนิวเคลียร์ และนวตักรรมเก่ียวกบัโรงจกัรตน้ก าลงั (Power Plant Innovation)  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594706 พลศาสตร์วศิวกรรม                  

Engineering Dynamics      
3(3-0) 

 ศึกษาเก่ียวกบักฎของนิวตนั แรง การหาความเร็ว ความเร่งและแรงท่ีเกิดจาก
ความเร่งของอนุภาคและวตัถุเกร็ง การใชส้มการพลงังานเพื่อแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคและวตัถุเกร็ง รวมทั้งศึกษาถึงวธีิหาโมเมนตมั และแรงกระแทกท่ี
เกิดข้ึนในอนุภาคและวตัถุเกร็ง   

   
5594707 การปรับอากาศ                     

Air Condition      
3(2-2) 

 ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใชไ้ซโครเมตริกชาร์จช่วยในการค านวณโหลด การออกแบบและค านวณท่อลม การจ่าย
ลม   รวมถึงการเลือกใชข้นาดของเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสม  

   
5594708 การประลองทางไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์  

Hydraulic and Pneumatic Laboratory 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5593711 ไฮดรอลกิส์ 
                                    : 5593712  นิวแมติกส์ 

1(0-3) 

 ท าการทดลองต่อวงจรการท างานทั้งทางดา้นไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ในทาง     
อุตสาหกรรม เร่ืองของการควบคุมความเร็ว ความดนั ความร้อนท่ีเกิดข้ึนในระบบ  

   
5594709 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1   

Mechanical Engineering Laboratory 1 
1(0-3) 
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 ศึกษาทดลองเก่ียวกบัการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนตแ์ละผลกระทบต่าง ๆ 
ท่ีไดจ้ากการวดัก าลงังาน ทดลองศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัและการท างานของของไหล ป๊ัม
การทดลองในระบบเคร่ืองท าความเยน็และวสัดุวิศวกรรมในห้องปฏิบติัการ  

   
   

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5594710 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   

Mechanical Engineering Laboratory 2 
1(0-3) 

 ศึกษาทดลองเก่ียวกบัการถ่ายเทความร้อนและการน าประโยชน์ของพลงังาน
แสงอาทิตยม์าใชใ้ห้เป็นประโยชน์    การสั่นสะเทือนทางกลและการถ่วงดุล ฯลฯ     ใน
หอ้งปฏิบติัการ 

   
5594711 การเขียนแบบวิศวกรรม 2            

Engineering Drawing 2 
3(2-2) 

 ศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีทนัสมยัส าหรับสร้างภาพใน
งานวศิวกรรมเคร่ืองกล ฝึกปฏิบติัใชค้อมพิวเตอร์เขียนภาพสองมิติและสามมิติ เก่ียวกบั
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและออกแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

   
5594901 การทดลองวเิคราะห์เคร่ืองยนต์        

Engines Analysis and Laboratory 
2(1-2) 

 ศึกษาวิเคราะห์การท างานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน ดีเซลของเคร่ืองยนตข์นาด
เล็กและขนาดใหญ่ เคร่ืองทดสอบต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบธรรมดา ระบบหรือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ การใชห้วัฉีด ใชเ้คร่ืองอดัอากาศและใชเ้ช้ือเพลิง ปฏิบติังานซ่อม
ปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ทดลองติดตั้งและทดสอบโดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบแบบต่าง  ๆ 

 
5594902 งานค้นคว้าทางช่างยนต์            

Independent Study in Automechanics   
2(1-2) 
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 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ท่ีเรียนมาในงานช่างยนตท่ี์ตนถนดั      
และสนใจเป็นพิเศษภายใตก้ารแนะน าและควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา   

   
   
   
   
   

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5594903 งานปฏิบัติส่วนบุคคล    
Individual Project                    

3(2-2) 

 ปฏิบติังานตาม Project เก่ียวกบังานต่าง ๆ  เช่น จกัรยานยนต ์รถยนต ์เคร่ืองยนต ์
หรืองานเก่ียวกบัเคร่ืองกลต่าง ๆ    ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือคณะอาจารยผ์ูส้อน  

   
5594904 โครงการพเิศษเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

Special Project in Mechanical Technology 
2(1-2) 

 การเตรียมการท าโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล การท างานเพื่อวิเคราะห์
หรือวิจยัในงานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองกล การแกปั้ญหาและปรับปรุงคุณภาพของงาน 
วธีิด าเนินการ   การทดลอง หรือคน้ควา้ส่ิงใหม่ ๆ    การวางแผนงาน การวเิคราะห์งาน 
ฯลฯ 
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หมู่วชิาเทคนิคการผลติ 
(561) 

 
 
  หมู่วชิาเทคนิคการผลิต ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
         1.  พื้นฐานทัว่ไป                                                                                         (561-1--) 
  2.  การเช่ือมโลหะ และงานโลหะแผน่                                            (561-2--) 
  3.  เคร่ืองมือกล งานกลึงโลหะ                                                                    (561-3--) 
  4.  งานชุบ งานหล่อ งานเคลือบผวิ งานโลหะรูปพรรณ                              (561-4--) 
  5.  งานตวัถึง ช่างบริการ                                                   (561-5--) 
  6.                                                                                             (561-6--) 
  7.                                                                                                                 (561-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                   (561-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 
        การสัมมนา และการวจิยั                                                               (561-9--) 
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หมู่วชิาเทคนิคการผลติ (561)  
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 งานโลหะทัว่ไป 
งานโลหะแผน่ 1 
งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน้ 
งานเช่ือมไฟฟ้า 1 
งานเช่ือมก๊าซ 1 
งานเช่ือมก๊าซ 2 
งานโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
งานเช่ือมโลหะ 1 
หลกัการเช่ือมโลหะ 
เคร่ืองมือกล 1 
เคร่ืองมือกล 2 
โลหะวทิยา 
งานเคลือบผวิโลหะ 1 
เขียนแบบแผน่คล่ี 1 
เขียนแบบแผน่คล่ี 2 
เขียนแบบงานท่อ 1 
คณิตศาสตร์ช่างโลหะ 1 
งานโลหะแผน่ 2 
งานโลหะแผน่ 3 
งานโลหะแผน่ 4 
งานเช่ือมไฟฟ้า 2 
งานเช่ือมก๊าซ 3 
งานเช่ือมโลหะ 2 
เคร่ืองมือกล 3 
งานกลึงโลหะ  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 งานเคลือบผวิโลหะ 2 
งานเคลือบผวิโลหะ 3 
งานซ่อมอุปกรณ์ตวัถงั 1 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลหะ 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพโลหะ 1 
เขียนแบบงานท่อ 2 
คณิตศาสตร์ช่างโลหะ 2 
หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะแผน่ 
เทคโนโลยกีารผลิตเบ้ืองตน้ 
ภาษาองักฤษช่างโลหะ 
การเขียนแบบการผลิต 
งานเช่ือมไฟฟ้า 3 
งานเช่ือมก๊าซ 4 
การออกแบบเคร่ืองมือแม่แบบและอุปกรณ์จบัยดึ 
งานซ่อมอุปกรณ์ตวัถงั 2 
งานปะผแุละเคาะข้ึนรูป 1 
งานสีทัว่ไป 
งานออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมการผลิต 
การออกแบบผลิตภณัฑบ์รรจุ 
กรรมวธีิการผลิต 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต 
การควบคุมระบบการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยแีคด-แคม 
กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 
วสัดุวศิวกรรมอุตสาหกรรม 
การเช่ือมและการทดสอบ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

5614202 
5614203 
5614301 
5614302 
5614303 
5614310 
5614311 
5614312 
5614313 
5614314 
5614401 
5614402 
5614501 
5614901 
5614902 
5614903 
5614904 

 เทคโนโลยกีารเช่ือมโลหะ 
เทคโนโลยงีานโลหะแผน่ 
การประลองเคร่ืองมือกล 
เทคโนโลยเีคร่ืองมือกล 
ประลองการผลิต 
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 
การจดัการดา้นอุตสาหกรรมการผลิต 
กระบวนการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรมการผลิต 
ศึกษาการปฏิบติังานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต 
กรรมวธีิตกแต่งผวิโลหะ 
เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ 
งานปะผแุละเคาะข้ึนรูป 2 
งานคน้ควา้ทางช่างโลหะ 1 
งานคน้ควา้ทางช่างโลหะ 2 
โครงการพิเศษเทคโนโลยกีารผลิต 
การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเทคนิคการผลติ (561) 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5611101 งานโลหะทัว่ไป                    2(1-2) 
  General Metal 

กรรมวิธีของงานบดักรี การออกแบบ การท าแบบคล่ี การเมม้ พบั มว้น ย  ้า
ข้ึนรูปการใชห้ัวแร้งแบบต่าง ๆ  น ้ าประสาน โลหะ ทองเหลือง ฯลฯ  การออกแบบ
รูปร่าง  และการประดิษฐข์องใชด้ว้ยโลหะเส้นกลม แบน เหล่ียมและท่อ  การเคาะย  ้า
ข้ึนรูป  เจาะ ตดั อบ รม ทาสี ท าผิว โดยประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ  และการประดิษฐ์
เคร่ืองประดับด้วยโลหะหลักการและความรู้เก่ียวกับการเช่ือมไฟฟ้า และก๊าซ
เบ้ืองตน้ หลกัการกลึงโลหะเบ้ืองตน้  

5611201 งานโลหะแผ่น 1                    2(1-2) 
  Sheet Metal 1 

ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน   การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงานโลหะแผ่น การร่างแบบ การถ่ายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ 
ต่าง ๆ งานตดัดว้ยกรรไกร งานเจาะ งานพบั โดยใช้แทนข้ึนรูป งานบดักรี งานย  ้า
หมุด งานเช่ือมจุด และงานเคาะข้ึนรูป โดยเน้นการใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน (Hand 
Tools) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5611202 งานเช่ือมโลหะเบือ้งต้น                   2(1-2) 
  Basic Welding 

หลักการเช่ือมก๊าซ   คุณสมบติัของก๊าซท่ีใช้ในงานเช่ือม ลวดเช่ือม น ้ า
ประสาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานเช่ือมก๊าซ ความปลอดภยั การบ ารุงรักษา การประกอบ
และการติดตั้งอุปกรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง งานปฏิบติัประกอบดว้ยการตดัดว้ยก๊าซ การ
แล่นประสาน (Brazing) การเช่ือมเหล็กเหนียวในท่าราบและท่าขนานนอน 

หลกัการเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานเช่ือมไฟฟ้า ความ
ปลอดภยัและการบ ารุงรักษา คุณสมบติัและการใช้งานของลวดเช่ือมไฟฟ้า งาน
ปฏิบติัประกอบดว้ยการเช่ือมเหล็กเหน่ียวในท่าราบและท่าขนานนอน 

 
5611203 งานเช่ือมไฟฟ้า 1                   2(1-2) 
  Electirc Arc Welding 1 
   เทคนิตการปฏิบติังานเช่ือมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  โดยอาศยัหลกัความตา้นทาน   

เช่น  การเช่ือมจุด  (Spot Welding)  การเช่ือมแนว  (Seam Welding) ฯลฯ  การเช่ือม
ไฟฟ้า    โดยอาศยัหลกัการอาร์ค วิธีปรับเคร่ืองเช่ือมให้เหมาะสมกบัขนาดของธูป
เช่ือมและความหนาของงาน ฝึกทกัษะการเช่ือมท่าราบและท่าขนานนอน 

 
5611204 งานเช่ือมก๊าซ 1                    2(1-2) 
  Gas Welding 1 
   ปฏิบัติการติดตั้ งอุปกรณ์การเช่ือมก๊าซได้อย่างถูกต้อง    ฝึกทักษะการ
  เช่ือมเหล็กเหนียวในท่าราบ   และท่าขนานนอนการบดักรีแขง็  (Brazing)   ฝึกทกัษะ 

การตดัดว้ยก๊าซ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5611205 งานเช่ือมก๊าซ 2                    2(1-2) 
  Gas Welding 2 

ปฏิบติัการติดตั้งอุปกรณ์การเช่ือมดว้ยก๊าซได้อย่างถูกตอ้ง   ฝึกทกัษะการ
เช่ือมเหล็กเหนียวในท่าราบและการบดักรีแข็ง (Brazing)  การเช่ือมในท่าขนานนอน 
รวมถึงการฝึกทกัษะการตดัดว้ยก๊าซ 

เป็นวิชาต่อเน่ืองจากงานเช่ือมก๊าซ 1 เพื่อมุ่งพฒันาทกัษะในงานเช่ือมให้
สูงข้ึนไปอีกให้ทบทวนการเช่ือมในท่าขนานนอน  เน้นการเช่ือมในท่าตั้ง  ศึกษา
สาเหตุและการแกไ้ขรอยเช่ือม ตลอดจนการทดสอบรอยเช่ือม 

 
5611206 งานโลหะแผ่นเบือ้งต้น                   3(2-2) 
  Basic Sheet Metal 
   ศึกษาคุณสมบติัของโลหะแผน่ชนิดต่าง ๆ  เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 

ท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น กรรมวิธีแปรรูป และการยึดต่องานโลหะแผ่น ปฏิบติังาน
โลหะแผน่ใหมี้ทกัษะอยา่งเพียงพอ 

 
5611207 งานเช่ือมโลหะ 1                    3(2-2) 
  Welding 1 
   คุณสมบติัของก๊าซและอุปกรณ์   วธีิใชง้าน ความปลอดภยั   การบ ารุงรักษา  

การตดัดว้ยก๊าซ การเช่ือมก๊าซในท่าราบและท่าขนานนอนความปลอดภยัของเคร่ือง
เช่ือมไฟฟ้า   คุณสมบติัของลวดเช่ือม      การเช่ือมเหล็กเหนียวในท่าราบ   และ 
ท่าขนานนอน 

 
5611208 หลกัการเช่ือมโลหะ                                2(1-2) 
  Principle of Welding 

           ศึกษาหลักการเช่ือมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า เคร่ืองมือ อุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในงานเช่ือมโลหะ ปฏิบติัการเช่ือมโลหะทั้งเช่ือมก๊าซ และเช่ือม
ไฟฟ้าใหมี้ทกัษะอยา่งเพียงพอ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5611301 เคร่ืองมือกล 1                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 1 

วิธีการระวงัรักษาเคร่ืองมือต่าง ๆ เคร่ืองกลึงชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของ
เคร่ืองกลึง ระบบส่งก าลงัภายในเคร่ืองกลึง มีดกลึงและวสัดุมีดกลึง ความเร็วรอบ
และความเร็วตัดในงานกลึง งานปฏิบัติประกอบด้วยงานบ ารุงรักษาเคร่ืองกล     
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ฝึกลบัมีดกลึงแบบต่าง ๆ กลึงปาดหนา้ กลึงปอกผิว 
กลึงบ่าฉาก กลึงเซาะร่อง กลึงเกลียวนอก งานกลึงข้ึนรูป งานกลึงระหว่างยนัศูนย ์
การใชห้นา้จานส่ีจบั จบัช้ินงาน 

 
5611302 เคร่ืองมือกล 2                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 2 

เป็นวธีิท่ีต่อเน่ืองจากเคร่ืองมือกล 1 เพื่อมุ่งพฒันาทกัษะในงานเคร่ืองมือกล
ใหสู้งข้ึน งานปฏิบติัประกอบดว้ยงานกลึงเรียว งานตดัเกลียวนอกและเกลียวในงาน
ควา้นรู งานข้ึนลาย ผวิ และงานกลึงเยื้องศูนย ์

หลกัการท างานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองไส    ความปลอดภยัในการท างาน  
การจดัฝึกงานไสแบบต่าง ๆ   การเลือกความเร็วตดัและความเร็วรอบในงานไส    
งานปฏิบติัประกอบด้วย  การลับมีดไส    ส าหรับวสัดุงานต่าง ๆ  งานไสล้างผิว    
งานไสลบมุม  งานไสร่องและงานไสปรับประกอบ 

 
5611401 โลหะวทิยา                    2(1-2) 
  Metallurgy 

การถลุงเหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ เหล็กอ่อน เหล็กกล้า และ
เหล็กกลา้ผสม  การแปรรูป  คุณสมบติัและการใชง้านเหล็กชนิดต่าง  ๆ  การก าหนด
มาตรฐานเหล็กตามระบบ  S.A.E.  และ  D.I.N.  โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก  ไดแ้ก่  ทองแดง  
สังกะสี ดีบุก ตะกัว่ อะลูมิเนียม   และแมกนีเซียมเก่ียวกบัการถลุง    คุณสมบติัและ
การใชง้านในรูปของโลหะผสม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5611402 งานเคลอืบผวิโลหะ 1                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 1 

หลกัการเคลือบผิวแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทาสี การพ่นสี การเคลือบผิว ดว้ย
น ้ ายาเคมี  การชุบเคลือบผิวโลหะ   (Enameling)  หลกัการใชง้าน การบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานเคลือบผิวโลหะ   การปฏิบติังานเก่ียวกบักรรมวิธี
การเคลือบผวิโลหะแบบต่าง ๆ 

 
5612101 เขียนแบบแผ่นคลี ่1                   2(1-2) 
  Sheet Metal Development 1 

หลกัการเขียนแบบแผน่คล่ีแบบต่าง ๆ   เช่น  การเขียนตามระบบเส้นขนาน 
การโคง้ท ามุม    และระบบสามเหล่ียม   ออกแบบแผน่คล่ีโลหะใหเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ  
เช่น รูปกรวย ขอ้ต่อ ขอ้งอ ท่อในระบบการผลกัดนัของก๊าซ ท่อเคร่ืองท าความเยน็ 
เป็นตน้ 

เขียนแบบแผ่นคล่ีรูปทรงโลหะแผ่นโดยวิธีฉายเส้นช้ินงานท่อส่ีเหล่ียม ท่อ
หลายเหล่ียม  ท่อทรงกระบอก  กรวยทั้งรูปทรงตดัตรงและรูปทรงตดัเฉียง  และงาน
แผ่นค ล่ี ช้ิน  งานสวมต่อมุมฉากของท่อส่ี เหล่ียม ท่อหลาย เหล่ียม และท่อ
ทรงกระบอก 

 
5612102 เขียนแบบแผ่นคลี ่2                   2(1-2) 
  Sheet Metal Development 2 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชาเขียนแบบแผน่คล่ี 1 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้สูงข้ึน 
เนน้การเขียนแบบแผน่คล่ีรูปทรงกรวย การเขียนแบบแยกช้ินเพื่อสวมต่อเป็นท่อโคง้
กวา้งและโคง้แคบของท่อลกัษณะต่าง ๆ เช่น ท่อโคง้กลมท่อโคง้ส่ีเหล่ียม หรือท่อ
โคง้หลายเหล่ียม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5612103 เขียนแบบงานท่อ 1                   2(1-2) 
  Piping Drawing 1 
   ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนแบบงานท่อเบ้ืองตน้ สัญลกัษณ์งานท่อ และ 

ระบบท่อประปา  ช้ินส่วนของอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ ผงัท่อ ระบบท่อประปาท่ีใชใ้นบา้น
และอาคารหลาย ๆ ชั้น งานเขียนแบบ ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า ถงัน ้าสูบและถงัน ้าแรงดนั 

 
5612104 คณติศาสตร์ช่างโลหะ 1                   2(2-0) 
  Mathematics for Metal Trades 1 

วธีิค านวณหาระยะและขนาดความยาว มุม อตัราเรียว  ขนาดเกลียวชนิดต่าง 
ๆ ระยะห่างระหวา่งศูนยข์องรูเจาะ   การค านวณปริมาตร   พื้นท่ี   พื้นผวิ    ความเร็ว
รอบ ความเร็วตดั ระบบการส่งก าลงัดว้ยสายพาน  แบบสายพานล่ิม  เฟืองประกอบ
และเฟืองทด การประกอบเฟืองในงานกลึง    ขนาดและสัดส่วนของเฟือง   การ
ค านวณหาเวลาในการท างานของเคร่ืองกล ไดแ้ก่ งานเล่ือยกล งานไส งานกลึงเรียว   
งานเจาะรู งานกดั และงานเจียระไน   การค านวณหาความแขง็แรงของวตัถุ  เช่น 
ความเคน้ ความเครียด    ค่าความปลอดภยั   และการค านวณออกแบบช้ินงานโลหะ 
 

5612201 งานโลหะแผ่น 2                    2(1-2) 
  Sheet Metal 2 

ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์     
ท่ีใช้ในงานโลหะแผน่ การร่างแบบ การถ่ายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ
ต่าง ๆ งานตดัดว้ยกรรไกร งานเจาะ งานพบั โดยใชแ้ทนข้ึนรูป งานบดักรี 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5612202 งานโลหะแผ่น 3                    2(1-2) 
  Sheet Metal 3 

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะ วิธีการใช้งานและการปรับแต่งเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ท่ีใชก้บังานโลหะแผน่ตลอดจนการปฏิบติังานเก่ียวกบัโลหะแผน่เป็นรูปทรง
ต่าง ๆ เช่น ถงัน ้า  กรวย ฯลฯ การเดินท่อลม ท่อน ้า และเทคนิคการต่องานโลหะแผน่
แบบต่าง ๆ  

 
5612203 งานโลหะแผ่น 4                    2(1-2) 
  Sheet Metal 4 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานโลหะแผ่น 3 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้สูงข้ึน     
โดยศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะวิธีใชง้านเก่ียวกบังานโลหะแผน่รูปทรงต่าง ๆ เช่น  ถงัน ้ า  
ถงัแปล  ฯลฯ   การเดินท่อลม ท่อน ้า เทคนิคการต่องานแบบต่าง ๆ 

 
5612204 งานเช่ือมไฟฟ้า  2                   2(1-2) 
  Electric Arc Welding 2 

เป็นวชิาท่ีต่อเน่ืองจากวชิางานเช่ือมไฟฟ้า 1  เพื่อเพิ่มพนูทกัษะใหสู้งข้ึน งาน
ปฏิบติัเป็นการทบทวนการเช่ือมในท่าราบ   และท่าขนานนอน     เนน้การเตรียมงาน
และการฝึกทกัษะการเช่ือมในท่าราบ ท่าขนานนอนและท่าตั้ง 

 
5612205 งานเช่ือมก๊าซ 3                                 2(1-2) 
  Gas Welding 3 

             เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานเช่ือมก๊าซ 2 เพื่อเพิ่มทกัษะให้สูงข้ึน การ
ปฏิบติัเป็นการทบทวนฝึกการเช่ือมท่าราบ ท่าขนานนอน ท่าตั้ ง การบัดกรีแข็ง 
(Brazing) และการตดัดว้ยก๊าซ เน้นการฝึกทกัษะท่าขนานนอนท่าตั้งการบดักรีแข็ง 
และการตดัดว้ยก๊าซ ฝึกงานภาคสนาม่จากงานท่ีปฏิบติัจริง 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5612206 งานเช่ือมโลหะ 2                    3(2-2) 
  Welding 2 

          การเช่ือมโลหะประเภทเหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และทองเหลือง งานเช่ือม
เหล็กเหนียว  ประเภทงานท่อ   งานเช่ือมละเอียดท่ีตรวจสอบดว้ยเอกซ์เรย ์  ชนิดของ
ธูปเช่ือม  อิทธิพลของฟลกัซ์   เทคนิคการเช่ือมในงานชนิดต่าง  ๆ  ปาดหน้า  กลึง
ปอกผิว  กลึงบ่าฉาก  กลึงเซาะร่อง กลึงเกลียวนอก งานกลึงข้ึนรูป และการกลึง
ระหวา่งยนัศูนย ์

 
5612301 เคร่ืองมือกล 3                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 3 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากเคร่ืองมือกล 2 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการเจียระไน การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองเจียระไน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ขั้นตอนการท างานก่อน
เจียระไน และวธีิจบัยดึงาน   งานปฏิบติัประกอบดว้ยการเจียระไนวสัดุต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 
เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ งานเจียระไนรูปทรงต่าง ๆ งานเจียระไนช้ินส่วนอุปกรณ์
สร้างเคร่ืองจกัรกล 

 
5612302 งานกลงึโลหะ                    3(2-2) 
  Machine Tool Operation 

ส่วนประกอบของเคร่ืองกลึง ระบบส่งก าลงัภายในเคร่ืองกลึง มีดกลึง วสัดุ
มีดกลึง ความเร็วรอบ ความเร็วตดัในงานกลึง การลบัมีดกลึงแบบต่าง ๆ การกลึงปาด
หนา้ กลึงปอกผวิ   กลึงบ่าฉาก   กลึงเซาะร่อง   กลึงเกลียวนอก  งานกลึงข้ึนรูป และ
การกลึงระหวา่งยนัศูนย ์

 
 
 
 
 
 



 303 

รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5612401 งานเคลอืบผวิโลหะ 2                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 2 

ศึกษาและปฏิบติัการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีไฟฟ้า เช่น การชุบ
ทองแดง    การชุบทองเหลือง การชุบโครเม่ียม การชุบสังกะสี การชุบโรเดียม      
การชุบเงิน การชอบทอง และการตรวจสอบน ้ายาชุบต่าง ๆ 
 

5612402 งานเคลอืบผวิโลหะ 3                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 3 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากงานเคลือบผิวโลหะ 2 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้สูงข้ึน 
โดยเนน้การชุบเคลือบผิวโลหะดว้ยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   เช่น   การชุบทองแดง  การ
ชุบทองเหลือง การชุบโครเม่ียม   การชุบสังกะสี  การชุบโรเดียม  การุชบเงิน  การ
ชุบทอง และการตรวจสอบน ้ายาชุบชนิดต่าง ๆ 

 
5612501 งานซ่อมอุปกรณ์ตัวถัง 1                   2(1-2) 
  Auto Body Maintenance 1 

ปฏิบติัการถอดประกอบ ปรับแต่ง กระจกรถนัง่ กลอนประตู บานพบั มือจบั 
การเปล่ียนยางขอบประตู การบุเบาะรถยนต ์และกรุภายในรถยนต ์ฯลฯ 

 
5612801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลหะ 1                   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Metals 1 
   จดัใหมี้กจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ   
โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5612802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพโลหะ 1                3(250) 
  Field Experience in Metals 1 

จดัให้นักศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภายใตก้ารควบคุมดูแล
และการ นิเทศการฝึกงานจากอาจารย ์  ตลอดระยะเวลาท่ีมีการฝึกงาน 

 
5613101 เขียนแบบงานท่อ 2                   2(1-2) 
  Piping Drawing 2 

ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนแบบท่อน ้าทิ้ง   ท่ออดัลม   ท่อก๊าซ   เช้ือเพลิง
และแบบพิเศษ ไดแ้ก่  อ่างลา้งหนา้  อ่างอาบน ้ า  โถส้วม เคร่ืองท าน ้ าร้อนและเคร่ือง
ท าน ้ าเย็น  วิธีต่อท่อเพื่อความสวยงามส าหรับห้องน ้ าสมยัใหม่  งานติดตั้งเคร่ือง    
สูบน ้ าท่ีใชก้บัอาคารหลายชั้น  ไดแ้ก่  ถงัสูง  ถงัแรงอดั  ถงัลมอดั  วิธีต่อท่อเพื่องาน
บริการจ่ายน ้ า  วิธีติดตั้งอุปกรณ์ และกลไก การจ่ายน ้ า เช่น งานต่อท่ออาบสังกะสี 
ท่อปูน ท่อ พี. ว.ี ซี ฯลฯ 

 
5613102 คณติศาสตร์ช่างโลหะ 2                   2(2-0) 
  Mathematics for Metal Trades 2 
   ไฮครอลิกของน ้า ระบบท่อน ้ าประปา วธีิค านวณ  จ านวน “หน่วยน ้า”  วธีิ 

ก าหนดขนาดท่อเมน  ท่อแยก  และท่อจ่ายท่ีใชก้บับา้นและอาคารหลายชั้น  วธีิ
ค  านวณเก่ียวกบั  ขนาดของเคร่ืองสูบน ้าและอตัราการสูบ  ระบายน ้า  ถงัน ้าแรงดนั  
อตัราบริโภคน ้าของเคร่ืองสุขภณัฑ ์ และแหล่งบริโภคน ้าอ่ืน ๆ 
 ระบบน ้าทิ้งท่ีเป็นน ้าสกปรก  และน ้าฝน  วธีิค  านวณโหลดของท่อน ้าทิ้งและ
วธีิก าหนดขนาดของท่อน ้าทิ้ง 
 วธีิการค านวณความแขง็แรงของแนวเช่ือมในเหล็ก  โครงสร้างหลาย ๆ  
ลกัษณะทั้งเช่ือมก๊าซและเช่ือมไฟฟ้า 
 วธีิค านวณขนาดของแผน่เหล็กและหมุดย  ้า        ตลอดจนงานค านวณซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานโลหะแผน่ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5613103 หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์โลหะแผ่น                 2(1-2) 
  Sheet Metal Production Design 
   ศึกษาหลกัการออกแบบและปฏิบติัเก่ียวกบังานออกแบบผลิตภณัฑต์ามชนิด 

และลกัษณะของงาน เช่น งานออกแบบเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั เนน้การออกแบบ 
และปฏิบติังานโดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creative) เพื่อใหเ้กิดรูปแบบท่ีแปลกและ 
ใหม่ โดยค านึงถึงการเลือกใชว้สัดุ การประหยดั ความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย 

 

5613104 เทคโนโลยกีารผลติเบือ้งต้น                  2(1-2) 
  Introduction to Production Technology 

ศึกษาการผลิต ผลิตภณัฑ์โลหะ และช้ินส่วนเคร่ืองกลด้วยกระบวนการ   
แปรรูปโลหะแบบต่าง ๆ     เช่นงานข้ึนรูปโลหะแผน่    งานเช่ือมโลหะ    การแปรรูป
โลหะดว้ยเคร่ืองมือกล และการหล่อโลหะ 

 

5613105 ภาษาองักฤษช่างโลหะ                   2(2-0) 
  English for Metal Trades 
   ส่งเสริมใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษตามแนวทางของสาขาวชิาช่างโลหะ     

โดยเน้นการสอนในเร่ืองพฒันาทกัษะ การอ่านให้เขา้ใจหนังสือช่างและขอ้ความ 
ทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาทกัษะในการพดูเขียนพอสมควร 

 

5613106 การเขียนแบบการผลติ                   2(1-2) 
  Production Drawing 

การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO)      ทั้งระบบอเมริกนั   (American 
Projection or Type A) และระบบยุโรป (European Projection or Type E) การเขียน
แบบรูป (Pictorial Drawing)   ทั้งภาพ  Isometric Obilque  และ  Perspective   การ
ก าหนดขนาด (Dimensioning)  ทั้งขนาดและต าแหน่ง,   ค่าพิกดัความคลาดเคล่ือน   
(Tolerance), ค่าพิกดัส่วนประกอบ (Allowance) และค่าพิกดัพื้นผิว (Roughness 
Value) การเขียนแบบยึดตรึง (Fastener) ทั้งเกลียว หมุดย  ้า และล่ิม การเขียนแบบ
สั่งงาน (Detail Drawing) 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5613201 งานเช่ือมไฟฟ้า 3                                                                                              2(1-2) 
  Electric Arc Welding 3 

          เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานเช่ือมไฟฟ้า 2 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้สูงข้ึน      
การปฏิบติัเป็นการทบทวนการเช่ือมในท่าขนานนอน  เนน้การฝึกทกัษะในท่าตั้งและ
ท่าเหนือศรีษะ จนไดแ้นวเช่ือมมาตรฐาน ศึกษาสาเหตุและการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
รอยเช่ือม ตลอดจนการตรวจสอบรอยเช่ือม 
 

5613202 งานเช่ือมก๊าซ 4                    2(1-2) 
  Gas Welding 4 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานเช่ือมก๊าซ 3 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้สูงข้ึน      
การปฏิบติัเป็นการทบทวนการเช่ือมในท่าขนานนอน   ท่าตั้ง   ท่าเหนือศีรษะ ฝึกการ
ตดัดว้ยก๊าซ ฝึกการเช่ือมโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก  ศึกษาสาเหตุและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของรอยเช่ือม  ตลอดจนการทดสอบรอยเช่ือมและฝึกงานภาคสนามของจริง 

 
5613301 การออกแบบเคร่ืองมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยดึ                3(3-0) 
  Tool, Dies, Jig and Fixture Design 
   วเิคราะห์ส่วนประกอบพื้นฐานและหนา้ท่ีของเคร่ืองมือในงานผลิต    ระบบ 

กลไก และการถ่ายก าลงั การค านวณแรงกระทบในลกัษณะต่าง ๆ การเลือกใชแ้ละ 
การปรับปรุง คุณภาพของวสัดุ การออกแบบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต 

 
5613501 งานซ่อมอุปกรณ์ตัวถัง 2                   2(1-2) 
  Auto Body Maintenance 2 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานซ่อมอุปกรณ์ตวัถงั 1 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะและ
ความช านาญให้สูงข้ึน ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบังานซ่อมอุปกรณ์ตวัถงั 
ฯลฯ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5613502 งานปะผุและเคาะขึน้รูป 1                   2(1-2) 
  Auto Body Repair 1 

วธีิการซ่อม การปะเช่ือมเฉพาะจุด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในงานเคาะข้ึนรูป 
หลักการและวิธีการเคาะข้ึนรูปลักษณะต่าง ๆ การตดั การดึง ฝึกหัดการปะและ   
เคาะข้ึนรูป 

 
5613503 งานสีทัว่ไป                                 2(1-2) 
  Painting 

ศึกษาเก่ียวกับส่วนประกอบและชนิดของสีประเภทต่าง ๆ  เช่น สีพื้น          
สีทบัหน้า  ทินเนอร์ สีโป๊ว พลาสติก สีโป๊วแห้งเร็ว ศึกษาอุปกรณ์ในงานพ่นสี เช่น 
เคร่ืองอดัอากาศ การพ่นสี เคร่ืองควบคุมอากาศ ศึกษาการเอาสีเก่าออกจากช้ินส่วน 
ปฏิบติัการปิดกระดาษ  กาว การขดัสี การพน่สี การเทียบสี ฯลฯ 

 
5614101 งานออกแบบโครงสร้างเหลก็                  3(3-0) 
  Structural Steel Design 
               วางพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้าง  รวมทั้งรู้ถึงการวเิคราะห์   

ในการออกแบบในการใช้งานโครงสร้างโลหะ ชนิดและประเภทต่าง ๆ ของเหล็ก  
แนะน าใหรู้้ถึงทฤษฎีโครงสร้างหลกั  และเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงการขยายตวัของ
โลหะ  การยืดหยุ่นของโลหะ และความเค้นของคานแบบต่าง ๆ ท่ีประกอบใน   
โครงสร้าง 

 
5614102 การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลติ                3(2-2) 
  Industrial Product Design 

ศึกษาหลกัการ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
อิทธิพลของสี วสัดุ และเทคนิคท่ีใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยโลหะและ
อโลหะ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614103 การออกแบบผลติภัณฑ์บรรจุ                  2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเป็นมาของผลิตภณัฑ์บรรจุหีบ   และความต้องการในการใช้
ผลิตภัณฑ์หีบห่อ การออกแบบหีบห่อ  และภาชนะเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท   ศึกษาเร่ืองรูปทรง  รูปแบบโครงสร้าง สี ภาพคล่ี หีบห่อผลิตภณัฑ์ ฝึก
ปฏิบติัออกแบบหีบห่อบรรจุผลิตภณัฑ์ท าให้มีขนาดมาตรฐาน และสัดส่วนสัมพนัธ์
กบัลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ 

 
5614104 กรรมวธีิการผลติ                    3(3-0) 
  Manufacturing Process 

ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตขั้นมูลฐาน    คุณสมบติัของ
โลหะและการทดลองการวางแผนการผลิต และปัจจยัทางเศรษฐกิจ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองกลส าหรับการผลิต 

 
5614105 คอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบและเขียนแบบการผลติ               3(2-2) 
  Computer for Drawing and Design 
   ศึกษาหลกัการ และวธีิการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าประโยชน์มาใชใ้นการ
ออกแบบเขียนแบบ  โดยฝึกหดัการจ าลองภาพและสร้างภาพแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความช านาญจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานจริง 
 

5614106 การควบคุมระบบการผลติด้วยคอมพวิเตอร์                3(2-2) 
  Computer Aid Manufacturing Control 

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตดว้ยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ควบคุม
เคร่ืองมือกลอตัโนมติัในระบบการผลิต           การควบคุมเคร่ืองมือดว้ยระบบตวัเลข     
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมและระบบตวัเลข หุ่นยนตอุ์สหกรรมและระบบการผลิตแบบ 
ก่ึงอตัโนมติั  (F.M.S.) 
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 รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614107 เทคโนโลยีแคด-แคม                   3(2-2) 
  CAD-CAM Technology 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัขอบข่ายของ CAD- CAM  เช่น  ค าสั่งในการ
เขียนภาพ 2 มิติ, 3 มิติ และเขียนภาพท่ีผิว (Surface)   การ   Generation   เป็นขอ้มูล 
NC และการใช ้ Post Process การก าหนดเง่ือนไขการตดัเฉือน (Cutting Condition)   
การเลือกใช้วสัดุ(Tool) ตลอดจนการเช่ือมต่อระบบ (Interface) กบัเคร่ืองมือกล  
CNC ในงานอุตสาหกรรมและทดลองโปรแกรม CAD-CAM บน PC หรือ 
Workstation กบัเคร่ืองมือกลขั้นพื้นฐาน  

5614108 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล                   3(3-0) 
  Mechanics of Machinery 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะกลไกเบ้ืองตน้ของช้ินส่วน ค านวณการเคล่ือนท่ีของ
ลูกเบ้ียวเฟือง กลไกต่าง ๆ  การเคล่ือนท่ีของจุด เส้น ช้ินส่วน ความเร็ว  ความเร่งของ
เคร่ืองจกัรกล  การวิเคราะห์หาแรงสถิต   แรงเฉ่ือย การเคล่ือนท่ีของกลไก ในระบบ 
2   มิติ และ 3  มิติ การถ่วงสมดุลของเคร่ืองจกัรกล 

 
5614109 วสัดุวศิวกรรมอุตสาหกรรม                   3(3-0) 
  Mechanics of Materials 

ศึกษาพื้นฐานทัว่ไปของวสัดุ  เม่ือถูกแรงดึง  แรงอดัและแรงเฉือน วิเคราะห์
ความเคน้   ความเครียด  ความเคน้ผสม  ทฤษฎีแตกหัก  และการเปล่ียนแปลงของ
เหล็กชนิดท่ีมีคาร์บอนผสม  การปรับปรุงคุณภาพในดา้นความแข็ง  ไดอะแกรมใน
การชุปแขง็เหล็ก   ต่าง ๆ  การเพิ่มผวิแขง็กดักร่อน   และการป้องกนัการกดักร่อน 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614201  การเช่ือมและการทดสอบ                  3(2-2) 
  Welding and Testing 

การประเมินผลงานเช่ือม     วิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของงาน 
เช่ือมขอ้บกพร่องและปัญหาในการเช่ือม การทดสอบแบบไม่ท าลาย เช่น Tensile 
Test, Bending Test, Impact Test, Hardness Test  การทดสอบแบบไม่ท าลาย เช่น 
Visual, Magnetic Particle, Liquid Penetrantes, Radiographic, Ultrasonic Eddy 
Currents and Leak Test  เป็นตน้ 

 
5614202 เทคโนโลยกีารเช่ือมโลหะ                   2(1-2) 
  Welding Technology 

ศึกษาและปฏิบติัการเช่ือม ดว้ยกรรมวิธีเช่ือมก๊าซและเช่ือมไฟฟ้าทั้งเช่ือม
แผ่นและเช่ือมท่อในทุกต าแหน่งการเช่ือม การบากงาน การเซาะร่องงาน ตลอดจน
การเช่ือมโลหะผสมและโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 

 
5614203 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น                   2(1-2) 
  Sheet Metal Technology 

ศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะทัว่ ๆ   ไปของงานโลหะแผน่    ตลอดจนทราบถึง 
คุณสมบติัของโลหะแผ่น รู้อุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลท่ีใชก้บัโลหะแผ่น ทราบ
ถึงกฎทัว่ไปในการท างานข้ึนรูปแผ่นโลหะเพื่อให้ได้ผลงานท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5614301 การประลองเคร่ืองมือกล                   3(2-2) 
  Mechanics Tools Laboratory 

ศึกษาถึงการทดสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่น เคร่ืองกลึง เคร่ือง
ไส เคร่ืองกดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน และเคร่ืองอดัข้ึนรูปพลาสติก รวมทั้งการ
ประลองหาแรงมา้ของคมตดั ความเรียบของพื้นผิว อายุการใช้งาน การหาก าลงัมา้
ความเร็วและเวลาในการผลิต 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614302 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล                   2(1-2) 
  Machine Tools Technology 

การทดลองปฏิบติัการเก่ียวกบักรรมวิธีแปรรูปโลหะ โดยใช้เคร่ืองมือกล
ประเภทต่าง ๆ เช่น เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั เคร่ืองเจียระไน เป็น
ต้น เพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถน าไปใช้กับ
เคร่ืองจกัรกลไดเ้หมาะสมกบังาน 

 
5614303 การประลองการผลติ                   2(1-2) 
  Production Laboratory 

ประลองงานเคร่ืองมือกล การแปรรูปโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลประเภทต่าง ๆ 
งานเช่ือมโลหะ เช่ือมโลหะแผ่น การออกแบบรอยต่อ ฯลฯ ให้ได้ผลงานตาม     
มาตรฐานอุตสาหกรรม ศึกษาโครงสร้างและศึกษาคุณสมบติัของโลหะ โลหะผสม
และพลาสติก กรรมวธีิในการปรับปรุงโครงสร้างของโลหะและ โลหะผสม   การสึก
กร่อนและการควบคุม ปฏิบัติการโครงสร้างวสัดุวิศวกรรม การบันทึกและการ
สรุปผลการทดสอบโครงสร้างวสัดุวศิวกรรม 

    
5614310 การควบคุมคุณภาพการผลติในงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Industrial Quality Control 

การวางผงัควบคุมคุณภาพและวิธีการปรับผงัควบคุมคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพโดยใช้หลักสถิติ เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพนัธ์ของการ
ควบคุมคุณภาพกบัการออกแบบการผลิตและการตรวจรับ การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณภาพต่าง ๆท่ีใชใ้นระบบอุตสาหกรรม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614311 การวางแผนและควบคุมระบบการผลติ                 3(3-0) 
  Production Planning and Control 

วางแผนการผลิตและควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์เพื่อ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิตสินคา้คงคลงั  ความตอ้งการวสัดุ  การก าหนด
งานและจดัล าดบังาน ตลอดจนการบริหารโครงการ 

 
5614312 การจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลติ                 3(3-0) 
  Industrial Management 

 ศึกษาโครงสร้างการปฏิบติัและหลกัการจดัองค์การให้สอดคล้องกบัการ
ก าหนดนโยบาย การบริหารบุคคลและกฎหมายแรงงาน การวิจยัประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาการวางแผน ควบคุมงบประมาณการเงินและการตลาด 

 
5614313 กระบวนการผลติทางด้านอุตสาหกรรมการผลติ                3(3-0) 
  Industrial Production Process 

 ศึกษาระบบและกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต   เลือกใชเ้ทคโนโลย ี  
เคร่ืองมือ   และเคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสมกบักระบวนการผลิต    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตดา้นอุตสาหกรรม 

 
5614314 ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลติ                3(3-0) 
  Industrial Work Study 

ศึกษาเทคนิคความเคล่ือนไหวและเวลาท่ีใช้ในการท างานแบบต่าง ๆ การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคของการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา การสุ่มตวัอยา่งงาน   เวลา
มาตรฐานและการจ่ายค่าแรงงาน 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
5614401 กรรมวธีิตกแต่งผวิโลหะ                   2(1-2) 
  Metal Finishing 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการเคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การชุบ
เคลือบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า น ้ ายาเคมี ความร้อน พลาสติก และการ
ตกแต่งผิวโลหะ โดยการใช้สี ฝึกปฏิบติัการชุบเคลือบผิวตามกระบวนการต่าง ๆ
  

 
5614402 เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ                   3(2-2) 
  Foundry Technology 

  ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการหล่อโลหะ เตาหล่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในงาน
หล่อกระสวนและการออกแบบงานหล่อไส้แบบ (Core) ทรายหล่อและการทดสอบ
คุณสมบติัทรายหล่อ แบบหล่อ (Mold) ระบบป้อนจ่ายน ้าโลหะ การหลอมและการเท
น ้าโลหะ   ตลอดจนคน้หาจุดบกพร่องและวธีิการแกไ้ข 
 

 5614501 งานปะผุและเคาะขึน้รูป 2                   2(1-2) 
  Auto Body Repair 2 

เป็นวิชาท่ีต่อเน่ืองจากวิชางานปะผุและการเคาะข้ึนรูป 1 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ  
และความช านาญใหสู้งข้ึน 

 
5614901 งานค้นคว้าทางช่างโลหะ 1                  2(1-2) 
  Individual Study in Metal Work 1 

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ท่ีเรียนมาในงานช่างโลหะท่ีตน
ถนดั และสนใจเป็นพิเศษ ภายใตก้ารแนะน าและควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5614902 งานค้นคว้าทางช่างโลหะ 2                  2(1-2) 
  Individual Study in Metal Work 2 
   คน้ควา้ออกแบบ  และประดิษฐง์านท่ีมีคุณค่าทางดา้นการเรียนการสอนหรือ 

เป็นงานท่ีมุ่งให้เกิดความคิดริเร่ิมในสาขาท่ีเรียน  โดยท าเป็นรูปโครงการท่ีสมบูรณ์ 
และโครงการนั้นไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

 
5614903 โครงการพเิศษเทคโนโลยกีารผลติ                  2(1-2) 
  Special Project 

ออกแบบงานท่ีสมบูรณ์เก่ียวกับการผลิตโดยเขียนเป็นรายการอธิบาย       
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผลงานท่ีออกแบบ และอา้งอิงทฤษฎีหรือขอ้ควรปฏิบติั
ในการท ามาดว้ย งานท่ีจะท า ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

 
5614904 การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลติ                 2(1-2) 
  Industrial Production Seminar 

ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและ     
แกปั้ญหางานอุตสาหกรรมการผลิต 
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หมู่วชิาเทคโนโลยกีารพมิพ์  
(562) 

 
หมู่วชิาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดั 

ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
1.  ทัว่ไป                                                                                                      (562-1--) 

  2.  เทคโนโลยก่ีอนพิมพ ์                                                                             (562-2--) 
  3.  การพิมพ ์                                                                                         (562-3--) 
  4.  เทคโนโลยหีลงัพิมพ ์                                                                              (562-4--) 
  5.  การออกแบบ การประเมินราคา                                                              (562-5--) 
  6.  การบริการ                                                                                              (562-6--) 
  7.                                                                                                                 (562-7--) 
  8.  การฝึกงาน                                                                                              (562-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 
        การสัมมนา และการวจิยั                                                               (562-9--) 
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หมู่วชิาเทคโนโลยกีารพมิพ์ (562) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
5621101 
5621102 
5621201 
5621202 
5621203 
5621301 
5622201 
5622301 
5622302 
5622401 
5622402 
5622501 
5622503 
5622601 
5622602 
5622801 
5622802 
5623301 

 เทคโนโลยกีารพิมพเ์บ้ืองตน้ 
วสัดุทางการพิมพ ์
เทคโนโลยก่ีอนพิมพ ์
การถ่ายภาพงานพิมพ ์
การท าแม่พิมพ ์
การพิมพพ์ื้นนูน 
การแยกสี 
การพิมพอ์อฟเซต 
การพิมพส์กรีน 
เทคโนโลยหีลงัพิมพ ์
การบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์
การออกแบบทางการพิมพ ์
เทคโนโลยทีางการพิมพ ์
การประเมินราคางานพิมพ ์
การบริหารการพิมพแ์ละกฎหมายการพิมพ ์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ ์1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพิมพ ์1 
การพิมพ ์
 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเทคโนโลยกีารพมิพ์ (562) 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5621101 เทคโนโลยกีารพมิพ์เบือ้งต้น                              3(2-2) 
  Introduction to Printing Technology 
   ความหมายของการพิมพ ์        ประวติัการพิมพแ์ละววิฒันาการของการพิมพ ์  

ศึกษาการพิมพ์ในระบบต่าง ๆ  ได้แก่  ระบบการพิมพ์พื้นนูน  ระบบการพิมพ ์       
พื้นราบ    ระบบการพิมพพ์ื้นลึก    ระบบการพิมพพ์ื้นฉลุ    ระบบการพิมพไ์ร้แรงกด       
งานหลงัพิมพ ์ ตลอดจนวสัดุพิมพ ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพ ์

 

5621102 วสัดุทางการพมิพ์                   3(2-2) 
  Printing Materials 
   ศึกษาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและคุณสมบติัของวสัดุพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  

ท่ีใช้ในการพิมพ์และการบรรจุภณัฑ์     เช่น   หมึกพิมพ์  น ้ ายาฟาวเท่น  ผา้ยาง  
 แม่พิมพ ์ วสัดุไวแสงทางการพิม    พ ์วสัดุอ่ืนท่ีใชใ้นการพิมพ ์     รวมทั้งวสัดุรองรับ        

การพิมพ ์ เช่น  กระดาษ โลหะ  พลาสติก  ส่ิงทอ  แกว้     การเลือกใชป้ระเภทของ 
วสัดุท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน        รวมทั้งการเปรียบเทียบและประเมินผลการ 
ทดสอบคุณภาพของวสัดุพิมพ ์ วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดอนัเป็นผลมาจากวสัดุพิมพแ์ละ 
วธีิการแกไ้ข 

 

5621201 เทคโนโลยก่ีอนพมิพ์                   3(2-2) 
  Prepress Technology 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนงานทางการพิมพ ์การเลือกระบบการ 

พิมพท่ี์เหมาะสมกบัประเภทของงาน เช่น ระบบพื้นนูน พื้นราบ  พื้นลึก  พื้นฉลุ   
และอ่ืน ๆ  การวางแผนการปฏิบติังานก่อนพิมพ ์เช่น  การเลือกใชข้นาด   และชนิด 
ของกระดาษรูปแบบการวางดมัม่ี การเตรียมตน้ฉบบั การควบคุมคุณภาพงานก่อน 
พิมพ ์  รวมทั้งปัญหาในการด าเนินการและวธีิแกไ้ข 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5621202 การถ่ายภาพงานพมิพ์                   3(2-2)
  Reproduction Photography 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ทางภาพถ่ายเพื่อการพิมพ ์  วสัดุไวแสง 

ในการถ่ายภาพตน้ฉบบัส าหรับการถ่ายภาพทางการพิมพ์ กลอ้งถ่ายภาพการพิมพ์
ชนิดต่าง ๆ สารเคมีท่ีใชใ้นการถ่ายภาพ การถ่ายและการลา้งฟิมล์  ชนิดและประเภท
ของฟิล์ม การทดลองถ่ายภาพดว้ยสกรีนแบบต่าง ๆ   เทคนิคการท างานในห้องมืด  
คอนแทกตส์กรีน   การผลิตภาพลายเส้นและฮาล์ฟโทน  การถ่ายฟิล์ม  เนกาทีฟและ
การกลบัฟิลม์เป็นโพลีทีฟ     การแยกสีดว้ยกลอ้งถ่ายภาพทางการพิมพ ์  การควบคุม
คุณภาพของภาพถ่าย    การแกแ้ละตกแต่งฟิลม์หลงัการถ่าย 
 

5621203 การท าแม่พมิพ์                                 3(2-2) 
  Plate Making 

ศึกษาวธีิการท าแม่พิมพใ์นระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบการพิมพพ์ื้นนูน ระบบ
การพิมพพ์ื้นราบ ระบบการพิมพพ์ื้นลึก ระบบการพิมพพ์ื้นฉลุ และอ่ืน ๆ เช่น  การ
ท าบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร์  การท าเพลท  การท าแม่พิมพสี์เดียว 2 สี  4 สี   และ
มากกวา่ 4 สี   การประกอบฟิล์ม ในลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการแกปั้ญหาและแนว
ทางแกไ้ขในการท าแม่พิมพ ์

 

5621301 การพมิพ์พืน้นูน                     3(2-2) 
  Relief Printing 

ศึกษากระบวนการพิมพพ์ื้นนูน  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ความเป็นมา
ของการพิมพพ์ื้นนูน หลกัการพิมพพ์ื้นนูน  ขั้นตอนและกระบวนการผลิตงานพิมพ์
เลตเตอร์เพรส การพิมพโ์ดยใช้ตวัเรียงโลหะ การใช้บล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร์  
การพิมพภ์าพลายเส้น  การพิมพภ์าพสกรีน  การใชเ้คร่ืองพิมพเ์ลตเตอร์เพรสในแบบ
ต่าง ๆ   ตลอดจนวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพเ์ลตเตอร์เพรส  งานพิมพ์
เฟล็ก โซกราฟี งานป๊ัมนูน งานป๊ัมตดั  งานประทบัรอยร้อนด้วยโลหะเปลว  งาน
พิมพ์ตวัเลข  ตลอดจนงานพิมพ์อ่ืนท่ีใช้แม่พิมพ์แบบนูน     รวมถึงการแก้ปัญหา    
ต่าง ๆ    ท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการพิมพพ์ื้นนูน 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5622201 การแยกสี                    3(2-2) 
  Colour Separation 
   ศึกษาทฤษฎีสีและแสง   เคร่ืองมือวดัทางแสงและสี    การรับรู้สี    การวดัสี  

กระบวนการแยกสีทางการพิมพ ์   ทั้งงานท่ีเป็นสองสี  ส่ีสี   มากกวา่ส่ีสี   การแยกสี   
ดว้ยเคร่ืองกราดแยกสีประเภทต่าง ๆ  ประเภทของเคร่ืองกราดแยกสี หลกัการท างาน 
ของเคร่ืองกราดแยกสี   การแยกสีจากตน้ฉบบัชนิดต่าง ๆ    ตลอดจนการปรับแต่งสี 
และภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
5622301 การพมิพ์ออฟเซต                   3(2-2) 
  Offset Printing 
   ศึกษาเก่ียวกบัการพิมพร์ะบบออฟเซตในแบบต่าง ๆ      หลกัการสามโม  

การปรับตั้งหน่วยต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพ ์การปรับความสมดุลฟุลระหวา่งน ้ากบัหมึก  
การรองหนุนโมเพลท  โมยาง     เรียนรู้และฝึกปฏิบติักระบวนการขั้นตอนของการ 
ผลิตการพิมพง์านสีเดียวสองสี     ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองพิมพใ์นขนาดเล็กและขนาด 
กลาง  เช่น  ขนาดตดั 11  ขนาด   ตดั 5  ขนาดตดั 4  ดว้ยเคร่ืองสีเดียว   ตลอดจนการ 
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการพิมพใ์นระบบออฟเซต 

 
5622302 การพมิพ์สกรีน                    3(2-2) 
  Screen Printing 
   ศึกษาเก่ียวกบัประวติั    หลกัการของระบบสกรีน     เทคนิคการท าตน้ฉบบั   

ขั้นตอน   การพิมพส์กรีน   การเลือกใชห้มึกต่าง  ๆ  ให้เหมาะสมกบัวสัดุพิมพแ์ต่ละ 
ประเภท   เช่น  กระดาษ  ผา้    การตั้งฉาก  ฝึกปฏิบติัการพิมพ ์    ดว้ยมือและเคร่ือง 
พิมพ ์  ทั้งงานสีเดียวและหลายสี    ฝึกปฏิบติัการพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพส์กรีนทั้งงานสี 
เดียวและหลายสี  การใช้เคร่ืองกับงานท่ีเป็นวสัดุในแบนราบ  เช่น พิมพ์ลงบน     
ถว้ยแกว้ ตลอดจนการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5622401 เทคโนโลยีหลงัพมิพ์                   3(2-2) 
  Afterpress Technology 
   ศึกษาการน าส่ิงพิมพไ์ปท าเป็นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การพบั การเก็บ  การเยบ็ 

เล่ม  การเขา้เล่มแบบต่าง ๆ  การแปรสภาพหลงัการพิมพ ์เช่น  การเคลือบเงา   การ
ป๊ัมนูน  การประทบัรอยร้อนดว้ยโลหะเปลว  การป๊ัมตดั  ป๊ัมพบั  เป็นตน้ 

 
5622402 การบ ารุงรักาาเคร่ืองพมิพ์                  3(2-2) 
  Printing Machine Maintenance 
   ศึกษาเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพช์นิดต่าง ๆ   ระบบการท างานของ 

เคร่ืองพิมพ ์ระยะเวลาในการดูแลเคร่ืองพิมพ ์ชนิดและคุณภาพของน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ี
ใช้กบัเคร่ืองพิมพ์ ตรวจสอบแกไ้ข ส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองท่ีช ารุด การป้องกนัการ
ช ารุดก่อนระยะเวลาอนัควร 

 
5622501 การออกแบบทางการพมิพ์                  3(2-2) 
  Graphic Design in Printing 
               ศึกษาเก่ียวกบัหลกัพื้นฐานของการออกแบบส่ิงพิมพ ์    หลกัการออกแบบท่ี 

สัมพนัธ์ กบัระบบการพิมพ ์ สีกบัการออกแบบ การวางรูปแบบ การจดัท าอาร์ตเวิร์ก 
การเขียนดมัม่ี  ภาพประกอบ เพื่อส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การสั่งสีบนส่ิงพิมพ ์ วสัดุ
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบ ตลอดจนทดลองปฏิบติั 

 
5622503 เทคโนโลยีทางการพมิพ์                   3(3-0) 
  Printing Technology 

กระบวนการเก่ียวกับการพิมพ์ส่ิงพิมพ์ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์
ทางการพิมพ์  เพื่อให้สามารถเลือกใช้  และด าเนินการในการผลิตส่ิงพิมพ์แต่ละ
ประเภทไดโ้ดยเนน้หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5622601 การประเมินราคางานพมิพ์                  3(3-0) 
  Printing Estimating 

ความรู้เก่ียวกบัการประเมินราคาส่ิงพิมพ ์ ในระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบพื้นนูน  
พื้นราบ  พื้นลึก  พื้นฉลุ    และอ่ืน  ๆ   ค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ  ดา้นวสัดุ   ค่าจา้ง    ค่าเส่ือม
ราคา   ค่าสาธารณูปโภค   ค่าประกนัภยั ฯลฯ  วิธีการคิดและประเมินราคาส่ิงพิมพ ์  
การใชแ้บบการคิดและประเมินราคาในแบบต่าง ๆ รวมทั้งการน าคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการประเมินราคางานพิมพ ์

 
 5622602 การบริหารการพมิพ์และกฎหมายการพมิพ์                  3(3-0) 
  Printing Administration and Printing Laws 
   ศึกษาเก่ียวกบัการบริหาร    การจดัการ    การจดัองคก์าร     การบริหารงาน 

บุคคล  การจดัการเก่ียวกบัพสัดุทางการพิมพ ์ การวางแผนนโยบาย  การวางแผนการ
ผลิต  ความรู้เร่ืองกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการพิมพ์    เช่น 
พระราชบญัญติัการพิมพ ์   พระราชบญัญติัลิขสิทธ์  ฯลฯ 

 
5622801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพมิพ์ 1    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Printing 1 

จดัให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบติัของ   
นกัศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการภายนอกทั้ง       
ภาครัฐและเอกชน  ให้นักศึกษามีทกัษะ  ความรู้  เจตคติ  ตลอดจนคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพ   ทางการพิมพ ์  โดยการกระท าในสถานการณ์   หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมทั้งฝึกปฏิบติัในสถานฝึกปฏิบติัของโปรแกรมวิชา    และมี
แนวในการฝึกไม่นอ้ยกวา่ 90 ชัว่โมงปฏิบติัการ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5622802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพมิพ์ 1                             3(250) 
  Field Experience in Printing 1 
  รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน  :  5622801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพมิพ์ 1 
   จดัใหฝึ้กปฏิบติัในสถานประกอบการจริง    โดยอาจฝึกปฏิบติัในสถาน 

ประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน  โดยสถานประกอบการท่ีเหมาะกบัการฝึก
ปฏิบติั    ควรมีการปฏิบติัครบวงจร  คือ  มีทั้งกระบวนการก่อนพิมพ ์  กระบวนการ
พิมพ ์  และกระบวนการหลงัพิมพ ์     นกัศึกษาจะไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ 
ฝึกปฏิบติั  และตอ้งมีชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่า  450  ชัว่โมงปฏิบติัการ          
นักศึกษาต้องเขียนรายงานการฝึกปฏิบติังานเป็นรายบุคคล  รายงานทั้งอุปสรรค     
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และแนวทางแกไ้ข รวมถึง ผลการแกไ้ข    และสรุปประมวลความรู้
ท่ีได้รับทั้ งหมดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (จะต้องสอบผ่านรายวิชา            
5622801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพิมพ ์1   มาก่อน) 

 
5624301 การพมิพ์                    3(2-2) 
  Printing 
   ววิฒันาการการพิมพ ์  กรรมวธีิการพิมพแ์บบต่าง ๆ   เช่น  การพิมพแ์บบนูน 

การพิมพแ์บบพื้นเรียบ  การพิมพ์แบบร่องลึก   การพิมพ์แบบฉลุ    การพิมพแ์บบ  
ฉายแสง   ฯลฯ  การเตรียมตน้ฉบบั  การเยบ็เล่ม  เขา้ปก    การท าแม่พิมพช์นิดต่าง ๆ      
ฝึกปฏิบติัการพิมพ ์
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หมู่วชิาสถาปัตยกรรมภายใน 
 (563) 

 
 
 หมู่วชิาสถาปัตยกรรมภายใน ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ทัว่ไป                (563-1--) 
 2.  ออกแบบสถาปัตยกรรม              (563-2--) 
 3.  เทคโนโลยแีละวสัดุ               (563-3--) 
 4.   ออกแบบสภาพแวดลอ้ม ภูมิสถาปัตยแ์ละการประมาณราคา          (563-4--) 
 5.                                   (563-5--) 
 6.                    (563-6--) 
 7.                    (563-7--) 
 8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (563-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั            (563-9--) 
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หมู่วชิาสถาปัตยกรรมภายใน (563) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5633101 - แบบอยา่งสถาปัตยกรรมภายในและเฟอร์นิเจอร์ 2(1-2) 
5633102 - เกณฑแ์ละแนวคิดทางสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633103 - เคร่ืองเรือนและสถาปัตยกรรมไทย 2(1-2) 
5633104 - สถาปัตยกรรมภูมิภาคเขตร้อน 2(2-0) 
5633105 - ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633106 - ออกแบบสร้างสรรค ์ 2(1-2) 
5633107 - การยศาสตร์ส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5633201 - ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1  3(2-2) 
5633202 - ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2            3(2-2) 
5633203 - การเขียนแบบทศันียภาพสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633301 - เทคโนโลยสีถาปัตยกรรมภายใน           2(1-2) 
5633302 - เทคโนโลยอีาคาร 2(1-2) 
5633303 - เทคโนโลยเีฟอร์นิเจอร์           2(1-2) 
5633304 - การจดัแสงสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633305 - วสัดุสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5633401 - การออกแบบสภาพแวดลอ้ม 1 2(1-2) 
5633402 - การออกแบบสภาพแวดลอ้ม 2 2(1-2) 
5633403 - การออกแบบภูมิสถาปัตย ์ 2(1-2) 
5633404 - สัญญา ขอ้ก าหนด และการประมาณราคา 2(2-0) 
5633405 - การบริหารงานสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0) 
5634101 - การออกแบบเวที 2(1-2) 
5634102 - การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5634103 - การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระบบพิกดั 2(1-2) 
5634104 - การออกแบบนิทรรศการ 3(2-2) 
5634105 - ศิลปะไทย 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5634201 
5634202 
5634203 
5634204 

- ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 
การเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมภายใน 
คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 1 

3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

5634205 - คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2 2(1-2) 
5634206 - การออกแบบโรงงาน 2(1-2) 
5634301 - การวเิคราะห์งานสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634302 - การประหยดัพลงังานในสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634303 - การอนุรักษแ์ละสงวนรักษาสถาปัตยกรรม 2(2-0) 
5634901 - งานวจิยัสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634902 - สัมมนางานสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-2) 
5634903 - โครงการพิเศษสถาปัตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634904 - โครงการงานกลุ่มสถาปัตยกรรมภายใน 2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาสถาปัตยกรรมภายใน (563) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5633101 แบบอย่างสถาปัตยกรรมภายในและเฟอร์นิเจอร์ 

Interior Architecture and Furniture Style  
   2(1-2) 

 ศึกษาความเป็นมาและพฒันาการทางศิลปะการตกแต่ง การประดบัประดา 
งานเฟอร์นิเจอร์และสถาปัตยกรรม แบบอยา่งของศิลปะ (Style) อารยธรรม ความ
เช่ือ ความคิด สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมยัต่าง ๆ ท่ีส าคญัทั้งอดีตและปัจจุบนั เช่น 
ยคุอียปิต ์โรมนั สเปน ฝร่ังเศส อิตาลี องักฤษ กลุ่มสแกนดิเนเวยี เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น 
บาหลี และแนวโนม้ในอนาคต ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายในและเฟอร์นิเจอร์ในแบบอยา่งศิลปะ (Style) ต่าง ๆ  

   
5633102 เกณฑ์และแนวคิดทางสถาปัตยกรรมภายใน    

Interior Architecture Design Criteria and Concept 
2(1-2) 

 ศึกษาอิทธิพลและแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างสรรคง์านสถาปัตยกรรม
ภายใน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั การก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการออกแบบ เพื่อใหเ้กิด
การผสมผสานของสถาปัตยกรรมภายในร่วมกบัสถาปัตยกรรมภายนอกและภูมิส
ถาปัตย ์ ฝึกปฏิบติัการจดัสรรหรือก าหนดพื้นท่ีภายในอาคาร (Space Planning) การ
วเิคราะห์ การจดัองคป์ระกอบทางการออกแบบสถาปัตยกรมภายใน  

   
5633103 เคร่ืองเรือนและสถาปัตยกรรมไทย           

Furniture and Thai Architecture 
2(1-2) 

 ศึกษารูปแบบอาคารของไทยในภาคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากค่านิยมทางวฒันธรรม 
ประเพณี วสัดุ เทคนิควธีิทางสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้
เกิดส านึกในคุณค่าสถาปัตยกรรมไทย ฝึกปฏิบติั การน าสถาปัตยกรรมไทยมา
ประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในแบบร่วมสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5633104 สถาปัตยกรรมภูมิภาคเขตร้อน               
Tropical Interior Architecture 

   2(2-0) 

 ศึกษาลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะวฒันธรรม การ
ววิฒันาการท่ีก่อใหเ้กิดศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในเขตร้อน ศึกษา
ลกัษณะแบบอาคารในภูมิภาคเขตร้อน สถานท่ีตั้ง การควบคุมอากาศ กระแสลม 
อุณหภูมิ วสัดุและการก่อสร้างตลอดจนสภาพแวดลอ้มของประเทศในภูมิภาคเขต
ร้อนต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว เขมร พม่า อินเดีย สเปน เมก็ซิกนั ฯลฯ 
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม 

   
5633105            ความรู้พืน้ฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน                                                        2(1-2) 
                          Fundamental in Interior Architecture Design 
                                        ศึกษาและเสริมหลกัการพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมภายใน การน าพื้นฐาน  
                         ทางทฤษฎี   ศิลป์  แสง    สี  เงา  เส้น ฯลฯ  มาใชใ้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภาย 
                        ในการจดัวางพื้นท่ีใชส้อย  ความสัมพนัธ์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน การวเิคราะห์ 
                        ท่ีตั้งโครงการระบบภายในอาคารต่าง   ๆ 
 

5633106 ออกแบบสร้างสรรค์                                                                                          2(1-2) 
 Creative Design 
          ศึกษาพฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์   และสร้างเสริมทกัษะฝีมือ
เพื่อใหส้ามารถออก  ถ่ายทอดความคิดใหเ้กิดรูปทรง  มิติ   ลกัษณะต่าง ๆ  โดยการ
คน้ควา้ทดลอง   แกปั้ญหาในรูปแบบต่าง ๆ  แสวงหาและทดสอบวสัดุ   อุปกรณ์มา 
สร้างสรรคใ์ห้เกิดรูปแบบใหม่ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5633107 การยศาสตร์ส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน                                                        2(2-0) 
 Ergonomics  for Interior Architecture 
               ศึกษาโครงสร้าง  ระบบ   การรับรู้  การสนองตอบการรับรู้   ความสามารถ  
ขีดความสามารถทางกายภาพของมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัการท างาน    เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจกัร   สภาพแวดลอ้มและเคร่ืองเรือนต่าง ๆ   อยา่งมีระบบ    เส้นทางสัญจร  
เพื่อน าผลของการศึกษาไปเป็นพื้นฐาน  และปรับปรุงการออกแบบให้เหมาะสมกบั
การใชง้าน 

   
5633201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1             

Interior Architecture Design 1 
  3(2-2) 

 ออกแบบตกแต่งภายในอาคารท่ีอยูอ่าศยั ส านกังานขนาดยอ่ม ศึกษาปฏิบติั 
ออกแบบเขียนแบบ จดัวางเฟอร์นิเจอร์อยา่งเป็นระบบ การเลือกใชสี้วสัดุ เทคนิค
และวธีิการท่ีเหมาะสมก่อใหเ้กิดงานออกแบบตกแต่งภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

   
5633202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2             

Interior Architecture Design 2 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5633201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 

  3(2-2) 

 ออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคาร ส านกังานธุรกิจแขนงต่าง ๆ 
ออกแบบตกแต่งภายในใหส้ัมพนัธ์กบัแขนงต่าง ๆ การจดัผงับริเวณ การเลือกใชสี้ 
วสัดุ เทคนิคอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยั ศึกษาการจดัส านกังานหลาย ๆ 
รูปแบบ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5633203 การเขียนแบบทศันียภาพสถาปัตยกรรมภายใน 

Interior Perspective Drawing 
   2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติังานดา้นการเขียนแบบภาพฉาย ทศันียภาพ 
(Perspective) ทางสถาปัตยกรรมภายใน งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และ
สถาปัตยกรรมภายนอก ทศันียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ การแกปั้ญหา
ทางวธีิการและเทคนิคการเขียนทศันียภาพ การใชสี้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้าง
จินตนาการแบบบรรยากาศท่ีสมจริง 

   
5633301 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรมภายใน                                                                       2(1-2) 

Interior Architectural Technology 
              ศึกษาหลกัการและทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางออกแบบ   เขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน เฟอร์นิเจอร์  การพฒันาการดา้นการตกแต่งภายในอาคาร รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมภายใน (Style) ระบบต่าง ๆ    ทางวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร  การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง   ฝึกปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมภายในและการท า
หุ่นจ าลอง 
 

   
5633302 เทคโนโลยอีาคาร                  

Building Technology              
2(1-2) 

 ศึกษาลกัษณะและชนิดของงานออกแบบโครงสร้างอาคาร วสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิคและ   วธีิการ การเลือกใชเ้ทคนิคต่าง ๆ   ทางสถาปัตยกรรมสมยัใหม่   ประกอบ
กบัการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียน
แบบทางสถาปัตยกรรม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5633303 เทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์              
Furniture Technology              

2(1-2) 

 ศึกษาชนิดของเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ พฒันาการของเฟอร์นิเจอร์ 
ชนิดของวสัดุท่ีใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบท าเฟอร์นิเจอร์ ระบบ
กลไกของเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์
ภายในและภายนอกอาคาร 

  
5633304 การจัดแสงสถาปัตยกรรมภายใน           

Lighting Design                
2(1-2) 

 ศึกษาแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ ์ การควบคุมแสงธรรมชาติเพื่อ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และประหยดัพลงังาน ฝึกปฏิบติัการเลือกใชแ้สงประดิษฐ ์
ชนิดของโคม ก าลงัส่องสวา่งของดวงไฟ การจดัวางแปลนไฟฟ้า การจดัแสง
ประดิษฐเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและประโยชน์ใชส้อย (Function) ให้
เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มและเสริมสร้างบรรยากาศภายในอาคาร 

5633305 วสัดุสถาปัตยกรรมภายใน  
Material  Element             

2(2-0) 

 ศึกษาคุณสมบติั ชนิดของวสัดุภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานสถาปัตยกรรมภายใน เช่น พรม ผา้ม่าน กระเบ้ือง กระจก ไม ้แกว้ ฯลฯ ฝึก
ทกัษะปฏิบติั     การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบังบประมาณ (Budget) ประโยชน์ใช้
สอย (Function)       สอดคลอ้งกบังานระบบวศิวกรรมและเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสถาปัตยกรรมภายใน  

  
  
  
  
  



 331 

  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5633401 การออกแบบสภาพแวดล้อม 1            
Environmental Design 1           

2(1-2) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติั แนวคิดทางออกแบบเน้ือท่ีใชส้อย เน้ือท่ีวา่ง
สถาปัตยกรรม   ภายในและภายนอก ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้พฤติกรรมของมนุษย์
ท่ีมีต่อความงามทางสถาปัตยกรรมภายใน ภายนอกและภูมิสถาปัตย ์ และเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดี                                                           

   
5633402 การออกแบบสภาพแวดล้อม 2       

Environmental Design 2 
2(1-2) 

 ศึกษาธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีต่อสภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหส้อดคลอ้งกบั       
สภาพแวดลอ้มภายนอก ศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของแสง สี เสียง ความรู้สึก การใช้
วสัดุ    ตกแต่งภายในอาคารเพื่อแกปั้ญหาและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน ฝึก
ปฏิบติัออกแบบ เขียนแบบสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 

   
5633403 การออกแบบภูมิสถาปัตย์           

Landscape Design         
2(1-2) 

 ความเป็นมาของงานภูมิสถาปัตย ์ การจ าแนกชนิดของพนัธ์ุไม ้ ศึกษาพนัธ์ุไม้
ต่าง ๆ การด ารงชีวิต การบ ารุงรักษา การเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้หเ้หมาะสม การเลือกวสัดุ 
อุปกรณ์ การวางผงัและเทคนิคการออกแบบภูมิสถาปัตย ์ โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบ เขียนแบบ สวนหยอ่ม และการจดัสวนภายในอาคาร 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5633404 สัญญา ข้อก าหนดและการประมาณราคา 
Contract, Specification and Cost Estimation 

2(2-0) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนเง่ือนไข สัญญา รายการประกอบแบบ 
รายละเอียดทางดา้นสถาปัตยกรรมภายใน การก าหนดเลือกใชว้สัดุ เทคนิควธีิการสร้าง
งานสถาปัตยกรรม ภายใน ขอ้ก าหนดกฎหมายต่าง ๆ พระราชบญัญติัวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัทัว่ไปในการประมาณราคา วธีิประมาณราคาแบบคร่าว ๆ  และแบบละเอียด ความ
รับผิดชอบในการท างานให้เป็นไปตามสัญญา การวางแนวทางการท างานของ
ผูป้ฏิบติังาน 

   
5633405 การบริหารงานสถาปัตยกรรมภายใน  

Interior Architecture Management 
3(3-0) 

 ศึกษารูปแบบและการจดัการงานสถาปัตยกรรมภายใน การด าเนินงานท่ี
สามารถ      ตอบสนองความตอ้งการของตลาด การก าหนดขอบเขตและขั้นตอนการ
บริหารงานออกแบบ  การคุมงาน และบริหารโครงการ  การประสานกบัผูป้ระสาน
โครงการอ่ืน ๆ  เช่น  วศิวกร          โครงสร้าง สถาปนิก วศิวกรงานระบบ (Quantity 
Surveyer) ฯลฯ การจดัท ารายการประกอบแบบ ราคากลาง ขั้นตอนการจา้ง เง่ือนไข
สัญญา การช าระเงิน ฯลฯ เพื่อส่งมอบงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามวตัถุประสงคข์อง
งานภายในเวลาก าหนด 

   
5634101 การออกแบบเวท ี               

Stage  Design         
2(1-2) 

 ศึกษาหลกัการทฤษฎี ฝึกทกัษะการออกแบบฉาก และเวทีในลกัษณะต่าง ๆ 
ใหส้ัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัการแสดง เร่ืองราว ศึกษาเทคนิคการสร้างฉาก การจดั
แสดงแสง สี เสียง เคร่ืองแต่งกายใหเ้หมาะสมกบังาน  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5634102 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน 
Furniture Design for Interior Architecture 

2(1-2) 

 ศึกษา วสัดุ กรรมวธีิการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นท่ีพกั
อาศยั สถานบริการและส านกังาน ฝึกปฏิบติัโดยเนน้การออกแบบ เขียนแบบ การท า
หุ่นจ าลองและ/หรือเฟอร์นิเจอร์ตน้แบบให้เกิดประโยชน์ใชส้อย สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการใชก้าร Reproduct  เฟอร์นิเจอร์ท่ีน่าสนใจ 

  
5634103 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระบบพกิดั 

Modular System Furniture Design 
2(1-2) 

 ศึกษา ฝึกปฏิบติัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับงานเฉพาะทาง ทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั เฟอร์นิเจอร์ติดตายและเฟอร์นิเจอร์ระบบพิกดั (Modular System) 
เทคนิคการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ความสัมพนัธ์ของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ การประยกุต์
เฟอร์นิเจอร์ในอดีตมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 

  
5634104 การออกแบบนิทรรศการ         

Exhibition Design        
3(2-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบ การจดัแสดงนิทรรศการ ประเภทของการ               
จดันิทรรศการ การด าเนินการจดันิทรรศการ แนวทางในการจดันิทรรศการ การจดัแสดง
สินคา้ การส่ือความหมาย การประชาสัมพนัธ์ ความตอ้งการของตลาด การวางแผนการ
ท างาน ฝึกทกัษะการออกแบบ เขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง การจดันิทรรศการให้
สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

5634105 ศิลปะไทย                     
Thai Art               

2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัศิลปะไทย การเขียนภาพไทย ลวดลายไทยต่าง ๆ การ
ผกูลาย เทคนิคการเขียนภาพไทยบนพื้นผวิต่างๆ  เช่น บนฝาผนงัอาคาร ผา้ใบ ไม ้
กระดาษ ฯลฯ การเขียนภาพลายรดน ้า การสร้างสรรคง์านศิลปะไทยและประยกุตใ์ช้
กบังานสถาปัตยกรรมร่วมสมยัและผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหเ้กิดคุณค่าทางศิลปะ 

  
5634201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3     

Interior Architecture Design 3 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5633202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

3(2-2) 

 ออกแบบ เขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และท่ีท าการ
สาธารณะอ่ืน ๆ การออกแบบสถานท่ีสาธารณะในรูปแบบผสมผสานหลาย ๆ 
ลกัษณะ หลาย ๆ สภาพแวดลอ้ม การเลือกใชสี้ วสัดุ เทคนิค อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
ทนัสมยั การจดัเส้นทางสัญจรท่ีดี การจดัวางแปลนท่ีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
สถาปัตยกรรมภายนอก   

  
5634202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4     

Interior Architecture Design 4 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5633202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

3(2-2) 

 ศึกษาคน้ควา้กระบวนการและแนวความคิด การออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารทางการศึกษา เช่น โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
มธัยมศึกษา สถาบนัการศึกษา ฯลฯ ท าการวจิยัหาความตอ้งการตามพื้นท่ีความเป็น
จริง สรุปเป็นภาคเอกสารและการน าเขา้สู่การออกแบบ เขียนแบบ ตามขั้นตอนการ
จดัท าโครงการ ตั้งแต่ภาคขอ้มูล การแสดงแบบ การท าหุ่นจ าลอง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5634203 การเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมภายใน 

Interior Architectural Technic Drawing 
   2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัลกัษณะการเขียนแบบมาตรฐานสากล เช่น การเขียน
แบบเพื่อการแกไ้ข ต่อเติมอาคาร การเขียนแบบยอ่ ขยาย แยกช้ินส่วน การพบัเก็บ 
การรวบรวมแบบการเขา้เล่มท่ีถูกตอ้ง ฯลฯ ปฏิบติัการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน การเขียนทศันียภาพภายในและภายนอกอาคาร เทคนิคการใชสี้แบบต่าง ๆ 
การทดลองท าเทคนิคใหม่ในงาน ทศันียภาพการสร้างภาพจินตนาการใหเ้กิด
บรรยากาศท่ีสมจริง 

  
5634204 คอมพวิเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 1 

Computer Application for Interior Architecture 1 
2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบติัการน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ
เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม งานกราฟิกฯลฯ ฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ต่าง ๆ การสร้างสัญลกัษณ์ในการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ไป
ใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

  
5634205 คอมพวิเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2 

Computer Application for Interior Architecture 2 
2(1-2) 

 
 

ศึกษาและปฏิบติัการน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ เขียน
แบบทางสถาปัตยกรรมภายใน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ลกัษณะสองมิติและสามมิติ ฝึก
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ การน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ออกแบบ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
  

5634206 การออกแบบโรงงาน  
Design Workshop                                   

2(1-2) 

 
 

ศึกษา ฝึกปฏิบติังานออกแบบเขียนแบบ โครงสร้างโรงงาน โรงฝึกงาน
ภายในโรงงานประเภทต่าง ๆ การใชเ้คร่ืองมือ วสัดุในการตกแต่งอาคาร การ
ก่อสร้างของโครงการเฉพาะใหส้ัมพนัธ์กบัเคร่ืองตกแต่งอาคารและสถาปัตยกรรม 

   
5634301 การวเิคราะห์งานสถาปัตยกรรมภายใน   

Interior Architectural Analysis           
2(2-0) 

 
 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไป สภาพแวดลอ้ม ปัญหาและรูปแบบสถาปัตยกรรม 
วเิคราะห์องคป์ระกอบ ความสัมพนัธ์ ความตอ้งการ ปัญหา แนวทางการแกไ้ขใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การสรุปผลขอ้มูล สร้างแนวความคิดเพื่อ
แกปั้ญหา ศึกษากระบวนการ วธีิการออกแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการดว้ยการ
วเิคราะห์การออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบังานสถาปัตยกรรมภายใน ศึกษาการวเิคราะห์
ผลงานส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป 

   
5634302 การประหยดัพลงังานในสถาปัตยกรรมภายใน  

Energy Saving in Interior Architecture  
2(2-0) 

 
 

ศึกษาและวเิคราะห์วจิยัถึงความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ อนัมีผลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การเลือกใชว้สัดุเพื่อประหยดัพลงังาน การประเมิน
ค่าการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเหมาะสม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั 

   
5634303 การอนุรักษ์และสงวนรักษาสถาปัตยกรรม  

Conservation and Preservation in Architecture 
2(2-0) 
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ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ วธีิการ ทฤษฎี การอนุรักษง์านศิลปะ งาน
สถาปัตยกรรม ภายในและภายนอก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การป้องกนัดูแลและสงวน
รักษาสถาปัตยกรรม เพื่อใหเ้กิดความส านึกในคุณค่าของงานทางสถาปัตยกรรม  

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
5634901 งานวจัิยสถาปัตยกรรมภายใน  

Research in Interior Architecture       
    2(2-0) 

 
 

ศึกษาทฤษฎี วธีิการหาขอ้มูล การใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั การรวบรวม
ขอ้มูล การสรุปผลขอ้มูล การประเมินผล การอา้งอิง และเทคนิคงานวิจยัในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งการศึกษางานสถาปัตยกรรมท่ีมีโครงการอยู่
แลว้ ในดา้นเน้ือหาของโครงการ วตัถุประสงคโ์ครงการ การคน้ควา้หาขอ้มูลในงาน
สถาปัตยกรรมภายในจากโครงการต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการงานวิจยั การ
คน้ควา้ขอ้มูลแบบต่าง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ โดยอยูใ่นความควบคุมของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

   
5634902 สัมมนางานสถาปัตยกรรมภายใน  

Seminar in Interior Architecture       
3(2-2) 

 
 

การแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานสถาปัตยกรรมภายในสมยัใหม่ และแนวโนม้ในอนาคตโดยผูท้รงคุณวฒิุ และ/
หรือ นกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์เช่น การแนะน าวสัดุใหม่ ๆ เทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยกุตใ์ช ้  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการเสนอรายงาน  

   
5634903 โครงการพเิศษสถาปัตยกรรมภายใน  

Special Project on Interior Architecture Design      
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5634901 งานวจัิยสถาปัตยกรรมภายใน 

2(2-0) 

 
 

การเสนอโครงการวิจยัรายบุคคลทางสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อศึกษา
ปัญหา      แนวทางแกปั้ญหา วเิคราะห์วิจยัการออกแบบ วธีิด าเนินการออกแบบ 
สรุปผลการออกแบบเป็นภาคนิพนธ์ การเขียนแบบและการท าหุ่นจ าลอง ภายใตก้าร
ควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา   น(ท-ป) 
   

5634904 โครงการงานกลุ่มสถาปัตยกรรมภายใน  
Team Project in Interior Architecture       

   2(1-2) 

 
 

การเสนอโครงการวิจยัเป็นกลุ่มทางดา้นสถาปัตยกรรมภายใน การวางแผน
งาน  การศึกษาปัญหา และหาแนวทางแกปั้ญหา การประสานงานกบัผูป้รึกษา
โครงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการวเิคราะห์การออกแบบ การด าเนินการออกแบบ เขียน
แบบ การสรุปผลการน าเสนอผลงานทั้งดา้นการออกแบบเขียนแบบเทคนิค
ทศันียภาพและหุ่นจ าลอง  
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หมู่วชิาเทคโนโลยฟิีสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
 (564) 

 
 

หมู่วชิาเทคโนโลยฟิีสิกส์ประยกุตใ์นอุตสาหกรรม          ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลย ี     
อุตสาหกรรม  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น ดงัน้ี 
 1.  พื้นฐานทัว่ไป วสัดุช่าง โลหการ การบ ารุงรักษา การออกแบบ 

     และเขียนแบบทัว่ไป        (564-1--) 
 2.  การประยกุตท์ัว่ไป เคร่ืองกลหนกั การติดตั้งอุปกรณ์   (564-2--) 
 3.  ฟิสิกส์ทัว่ไป เคร่ืองกลเล็ก เคร่ืองกลไฟฟ้า งานก่อสร้างและคอนกรีต (564-3--)
 4.  ฟิสิกส์ยคุใหม่ ระบบไฟฟ้าก าลงั โรงจกัรตน้ก าลงั การควบคุม                                                
      ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม                                       (564-4--) 
 5.  ฟิสิกส์ประยกุต ์ ระบบส่ือสาร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ 
                   การเพิ่มผลผลิต การจดัการ การบริหาร การขจดัมลพิษ ส่ิงแวดลอ้ม 

     และความปลอดภยั                                                      (564-5--) 
 6.  ปฏิบติัการฟิสิกส์ การวดั เคร่ืองมือวดัและการค านวณ                  (564-6--) 
 7.  อ่ืน ๆ                                                                                                          (564-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (564-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
      การสัมมนา และการวจิยั               (564-9--) 
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หมู่วชิาเทคโนโลยฟิีสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (564) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 
คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 
วสัดุวศิวกรรม 
กระบวนการผลิต 
วสัดุศาสตร์วศิวกรรมโยธา 
วสัดุวศิวกรรมไฟฟ้า 
โลหการเชิงวศิวกรรม 
โลหการทางกายภาพ 
การบ ารุงรักษาทางวศิวกรรม 
วสัดุการทางและวสัดุก่อสร้าง 
การเขียนแบบก่อสร้าง 
การเขียนแบบเคร่ืองจกัรกล 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
กลศาสตร์ของเคร่ืองจกัรกล 
สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
แม่เหล็กไฟฟ้าวศิวกรรม 
กลศาสตร์ 
อุณหพลศาสตร์ 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
เคร่ืองเป่า เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอดัของไหล 
ฟิสิกส์แผนใหม่ 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 กลศาสตร์ควอนตมั 
ระบบอตัโนมติั 
เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 
ระบบควบคุมทางวศิวกรรม 
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
ทฤษฎีสวติช่ิง 
ยนิูตโอเปอเรชัน่ 
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
ระบบควบคุมดว้ยนิวแมติกส์ 
ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล 
ทฤษฎีสถิตยศาสตร์วศิวกรรม 
ทฤษฎีพลศาสตร์วศิวกรรม 
การถ่ายโอนความร้อนและมวล 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
เทคโนโลยเีซลแสงอาทิตย ์
การจดัการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม 
การควบคุมมลพิษและการขจดัของเสีย 
การจดัหาเงินทุนอุตสาหกรรม 
วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
วศิวกรรมเคร่ืองกลพื้นฐาน 
การยศาสตร์อุตสาหกรรม 
การศึกษาการท างานและการวดัการท างานอุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การบริหารงานอุตสาหกรรม 
ความแขง็แรงของวสัดุ 1 
ระบบควบคุมดว้ยไฮดรอลิกส์ 
กลศาสตร์ปฐพี 
วศิวกรรมชลศาสตร์ 
วศิวกรรมไฟฟ้า 
ทฤษฎีวงจรข่ายไฟฟ้า 
การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีการวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
การวเิคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้า 
เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง 
หลกัของระบบการส่ือสาร 
การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
กลศาสตร์ของแขง็ 
การบ ารุงรักษาหอ้งแช่แขง็ 
เทคโนโลยวีศิวกรรมฐานราก 
เทคนิคการก่อสร้าง 
ความแขง็แรงของวสัดุ 2 
การวดัและเคร่ืองมือวดั 
การวดัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 
การวเิคราะห์เชิงตวัเลขในงานวศิวกรรม 
ปฏิบติัการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคการวเิคราะห์โครงสร้าง 
ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
ปฏิบติัการทดสอบความแขง็แรงของวสัดุ 
ปฏิบติัการไฮดรอลิกส์และกลศาสตร์ของไหล  

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) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 วศิวกรรมการส ารวจงานก่อสร้าง 
เทคนิคการส ารวจ 
การรังวดัดว้ยภาพถ่าย 
ปฏิบติัการส ารวจและการรังวดัดว้ยภาพถ่าย 
การทดสอบวสัดุ 
ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้า 
ปฏิบติัการวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
ปฏิบติัการสนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ปฏิบติัการกลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
เคร่ืองมือทางวศิวกรรม 
ทฤษฎีโครงสร้าง 
ปฏิบติัการระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
ปฏิบติัการอุตสาหกรรม 1 
ปฏิบติัการอุตสาหกรรม 2 
เคมีส าหรับเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
การออกแบบระบบความร้อน 
การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 
การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
การออกแบบเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
การติดตั้งไฟฟ้า 
การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา 
เทคโนโลยเีคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 
กงัหนัแก๊ส 
เทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์
วศิวกรรมแทรกเตอร์การเกษตร 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เคร่ืองจกัรกลการก่อสร้าง 
เทคโนโลยคีอนกรีต 
เทคโนโลยคีอนกรีตอดัแรง 
ฟิสิกส์ของสารก่ึงตวัน า 
สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล 
รังสีวทิยาและการวดัรังสี 
สเปกตรัมอะตอม 
การวเิคราะห์ผลึกดว้ยรังสีเอกซ์ 
ระบบควบคุมการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติั 
เทคโนโลยวีศิวกรรมความสวา่ง 
เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า 
การส่งก าลงัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
เทคโนโลยรีะบบควบคุมแบบป้อนกลบั 
เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง 
ระบบควบคุม 
เทคนิคการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
การผลิต การส่ง และการจ่ายก าลงัไฟฟ้า 
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
เทคนิคการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
การแปรรูปพลงังานกลไฟฟ้า 
โรงจกัรไฟฟ้าตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้สง 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต ์
ฟิสิกส์เลเซอร์ 
ทศันศาสตร์ประยกุต ์ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 อุณหพลศาสตร์ประยกุต ์
เทคโนโลยเีคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 
นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ 
พลงังานนิวเคลียร์ 
เทคโนโลยกีารผลิต 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
วศิวกรรมคุณค่า 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
การด าเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม 
การวเิคราะห์ตน้ทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
การจดัการงานก่อสร้าง 
การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม 
วศิวกรรมระบบเสียง 
เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยวีศิวกรรมคล่ืนจุลภาค 
เทคโนโลยรีะบบการส่ือสารดว้ยดาวเทียม 
เทคโนโลยรีะบบการส่ือสารดว้ยใยแสง 
วศิวกรรมข่ายสายโทรศพัทต์อนนอก 
เทคโนโลยวีศิวกรรมสายอากาศ 
เทคโนโลยกีารออกแบบวงจรความถ่ีวทิย ุ
เทคโนโลยวีศิวกรรมโทรศพัท ์
การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล 
เทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต ์
เทคโนโลยกีารออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 
ระบบการส่ือสารแบบดิจิตอล 
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 วศิวกรรมระบบการเกษตร 
เทคโนโลยเีคร่ืองปรับอากาศ 
 การรักษาความปลอดภยัจากรังสี 
การก าบงัรังสี 
เช้ือเพลิงเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูและวฏัจกัรเช้ือเพลิง 
การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
การบ าบดัมลพิษในอากาศ 
ปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์และกลศาสตร์ควอนตมั 
ปฏิบติัการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกซ์ 
วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
วศิวกรรมการขนส่ง 
วศิวกรรมการทาง 
เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
วธีิใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับช่างโยธา 
อุทกวทิยาและวศิวกรรมชลประทาน 
ปฏิบติัการออกแบบโครงสร้างวสัดุเสริมและการก่อสร้าง 
เทคนิคการออกแบบโครงสร้างใตดิ้น 
เทคนิคการออกแบบผวิจราจร 
ปฏิบติัการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง 
ปฏิบติัการแปรรูปพลงังานกลไฟฟ้า 
ปฏิบติัการระบบควบคุมแบบป้อนกลบั 
ปฏิบติัการวศิวกรรมการส่ือสาร 
ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 
ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 4 
ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 5 
ปฏิบติัการเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
5644621 
5644622 
5644623 
5644624 
5644625 
5644701 
5644702 
5644703 
5644901 
5644902 
5644903 
5644904 
5644905 
5644906 
5644907 
5644908 
5644909 
5644910 
5644911 
5644912 
5644913 
5644914 

 ปฏิบติัการกลศาสตร์ปฐพีและวศิวกรรมฐานราก 
ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ การประปาและสุขาภิบาล 
ปฏิบติัการอุตสาหกรรม 3 
ปฏิบติัการอุตสาหกรรม 4 
ทฤษฎีแถวคอย 
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กฎหมายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคการวเิคราะห์ความวบิติัในการก่อส 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์อุตสาหกรรม 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์โครงสร้าง 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าส่ือสาร 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์เคร่ืองจกัรกล 
สัมมนาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
สัมมนาเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 
สัมมนาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 
สัมมนาฟิสิกส์โครงสร้าง 
สัมมนาไฟฟ้าก าลงั 
สัมมนาไฟฟ้าส่ือสาร 
สัมมนาฟิสิกส์เคร่ืองจกัรกล 

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) 

 
 
 
 
 
 



 348 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเทคโนโลยฟิีสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (564) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

5643101 คณติศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0) 
  Engineering Mathematics 

อินเวอร์สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ    ฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิกและอินเวอร์ส ของ
มนั ฟังกช์นัหลายตวัแปร   อนุพนัธ์ยอ่ย   อนุพนัธ์รวบยอด   สมการเชิงอนุพนัธ์
สามญัอนัดบั   และระดบัขั้นต่าง ๆ     อินทิกรัลหลายชั้น   ล าดบั   อนุกรม   เมทริกซ์  
และดีเทอร์มินนัต ์ การวเิคราะห์เวกเตอร์  เกรเดียนต ์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนต ์ ผลการ
แปลงลาปลาซ   ผลการแปลง Z   อนุกรมฟูเรียร์   อินทิกริลฟูเรียร์    ผลการแปลง    ฟู
เรียร์   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย อนัดบัและระดบัขั้นต่าง ๆ      ปัญหาค่าขอบเขต    
การวเิคราะห์เชิงซ้อน    ฟังก์ชนัของตวัแปรเชิงซ้อน  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข    ผลต่าง
สืบเน่ือง    ตวัอยา่งการประยกุตท์างวศิวกรรม 

   

5643102 คณติศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electrical Engineering Mathematics 

ฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิก และอินเวอร์สของมนั  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์
ยอ่ย อนุพนัธ์รวบยอด   สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบั  และระดบัขั้นต่าง ๆ   
ล าดบั   อนุกรม ผลเฉลยโดยระเบียบวธีิไลบนิ์ตซ์-แมกลอริน  โฟรเบนิอุส  สมการ
ของเบสเซล     ฟังกช์นัของเบสเซล  สมการของเลอจองดแ์ละพหุนามเลอจองด ์ 
สมการผลต่างสืบเน่ือง  พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์    การวเิคราะห์เวกเตอร์  เกร
เดียนต ์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนต ์   ผลการแปลงลาปาซ  ผลการแปลง Z  อนุกรมฟูเรียร์ 
อินทิกรัลฟูเรียร์  ผลการแปลงฟูเรียร์  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัและระดบัขั้นต่าง 
ๆ    ปัญหาค่าขอบเขต   การวเิคราะห์เชิงซอ้น   ฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซอ้น ระเบียบ
วธีิเชิงตวัเลข  การแกส้มการผลต่างสืบเน่ือง ตวัอยา่ง   การประยกุตท์าง
วศิวกรรมไฟฟ้า 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   

5643103 วสัดุวศิวกรรม                     3(3-0) 
  Engineering Materials 
   ศึกษาโลหะท่ีส าคญั ๆ   การทดสอบคุณสมบติัเชิงกล       โครงสร้างแบบ 

จุลภาคท่ีสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัเชิงกล         ไดอะแกรมการเปล่ียนแปลงของเหล็กท่ีมี 
คาร์บอนผสม  การปรับปรุงคุณภาพในดา้นความแขง็แบบต่าง ๆ   รวมถึงโครงสร้าง          
ช่วงของการเปล่ียนแปลง  และการใช ้ที.ที.ที.  ไดอะแกรมในการชุบแขง็ของเหล็ก
และเหล็กผสมชนิดต่าง ๆ     การชุบแขง็ และอบผงคาร์บอน   การเพิ่มผวิแขง็ในการ
แทรกซึมของไนโตรเจน การอบอ่อน    การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างในอุณหภูมิ
ต่าง ๆ  กนั  โครงสร้างแบบจุลภาคของอลัลอย    การกดักร่อน และการป้องกนัโดย
วธีิต่าง ๆ ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643104 กระบวนการผลติ                             3(3-0) 
  Manufacturing Process 

ศึกษาระบบการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร์         ธรรมชาติและสมบติัของ
วตัถุ   การผลิตโลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metals)       และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
(Nonferrous  Metals)   กระบวนการหล่อแบบต่าง  ๆ  กรรมวธีิทางความร้อน  (Heat 
Treatment)   การเช่ือม   การบดักรีแขง็และการประสานดว้ยกาว (Welding Brazing 
and Adhesive Bonding)    ศาสตร์เก่ียวกบัโลหะ (Powder Metallurgy)  ศึกษาวสัดุ
ประเภทพลาสติกและ  กระบวนการต่าง ๆ    ฝึกปฏิบติัการทางงานร้อนของโลหะ 
(Hot Working of Metal)   และงานเยน็ของโลหะ (Cold Working of Metal)   งานกด
และเคร่ืองมือ     องคป์ระกอบของเคร่ืองมือกลและโครงสร้างของเคร่ืองจกัร   เช่น  
เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองกลึง   เคร่ืองเจาะ   เคร่ืองควา้น   เคร่ืองกดั ฯลฯ  การควบคุม
เชิงตวัเลข (Numerical Control)    ระบบการแปรรูป  การตดัโลหะ   การไส     ชนิด
ของเกลียวและเฟือง    กระบวนการพิเศษ    และการตกแต่งโดยใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 
(Special Processes and Electronic Fabrication)  การจดัการการผลิต  การวางแผน
การด าเนินงานและการประมาณราคา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5643105 วสัดุศาสตร์วศิวกรรมโยธา      3(3-0) 
  Materials Science for Engineers 

ศึกษาเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่ม   และท่ีมาของวสัดุ     คุณสมบติัทางกลและทาง
อ่ืน ๆ   ของวสัดุ    การใชง้านของวสัดุเทคนิคในการปรับปรุงสมบติัของวสัดุท่ีเป็น
อโลหะ   เช่น  ไมอ้ดั  ไมไ้ผ ่ ทราย  ปูนซีเมนต ์ ดิน  หิน  ทราย  หนงัพลาสติก  ยาง  
เป็นตน้   เทคนิคในการปรับปรุงสมบติัของวสัดุท่ีเป็นโลหะ     เช่น      กรรมวธีิทาง
ความร้อนของการท าเหล็กกลา้   โลหะกลุ่มเหล็ก      เหล็กกลา้ไร้สนิม      เหล็กกลา้
ท าเคร่ืองมือ   อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม  ทองแดง  สังกะสี  ทองเหลือง  ตะกัว่  ดีบุก  
นิเกิล  พลวง   วสัดุแขง็ใชท้  ามีด การวดัความแขง็ของวสัดุ  ความหยาบของผวิ    
การเกิดสนิม  การกดักร่อน  โครงสร้างมาตรฐานวสัดุ และการพิจารณาเลือกใชว้สัดุ
อยา่งเหมาะสม 

 

5643106 วสัดุวศิวกรรมไฟฟ้า                              3(3-0) 
  Electrical Engineering Materials 
   โครงสร้างของของแขง็  การหาลกัษณะโครงสร้างของวสัดุ  การเตรียมวสัดุ 

คุณสมบติัเชิงกล  คุณสมบติัทางไฟฟ้า  ทางความร้อน  ทางแม่เหล็ก  ทางแสง   และ 
ความน าไฟฟ้ายวดยิง่ของวสัดุ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643107 โลหการเชิงวศิวกรรม                                             3(3-0) 
  Engineering Metallurgy 
   ศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดต่าง ๆ    ท่ีใชใ้นทาง 
  อุตสาหกรรม และเทคนิคในการผสมโลหะ   การถลุงเหล็ก     เหล็กหล่อ   เหล็กอ่อน   
    เหล็กกลา้  เหล็กกลา้ผสม  การแปรรูป  การก าหนดมาตรฐานเหล็กตามระบบ   SAE   

DIN    การชุบแขง็  การเคลือบ  และการทดสอบความคงทนในการใชง้าน   การถลุง 
โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก  เช่น  ทองแดง  สังกะสี  ดีบุก  ตะกัว่  อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม   
คุณสมบติัและการใชง้านในรูปโลหะผสม  อุปกรณ์ในการหลอม  การหล่อ    วธีิใช ้
และการบ ารุงรักษาใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

5643108 โลหการทางกายภาพ       3(3-0) 
  Physical Metallurgy 
   โครงสร้างของโลหะ      การวเิคราะห์ผลึกแขง็ดว้ยรังสีเอกซ์  ขอ้บกพร่อง  

ของผลึก  การแพร่   อลัลอยด์     การวดัอุณหภูมิ     และการรักษาความร้อนของ
โลหะและอลัลอยด์       หลกัการเปล่ียนแปลงเฟสของโซลิตสเตท   ความสัมพนัธ์
ระหวา่งโครงสร้างแบบจุลภาค  และคุณสมบติัทางกลของโลหะและอลัลอยด์   การ
วดัความแข็งของโลหะ  โครงสร้าง และคุณสมบติัของเหล็กชุบคาร์บอน   เหล็ก
ชุบอลัลอยด์  ทองแดงชุบอลัลอยด์  อะลูมิเนียมชุบ  อลัลอยด์และการหาอายุการใช้
งาน 

 

 5643109 การบ ารุงรักษาทางวศิวกรรม      3(3-0) 
  Maintenance Engineering 

ภาพรวมของการบ ารุงรักษา       การตั้งหน่วยงานฝ่ายบ ารุงรักษา   และการ
ควบคุม    การจดัการดา้นวสัดุและการส ารองวสัดุ  ความเช่ือมัน่และความไม่ยอมรับ
ทางสถิติ    การประยกุตท์ฤษฎีการรอคอย  เพื่อใชแ้กปั้ญหาในการบ ารุงรักษา  การ
ก าหนดเส้นทางวกิฤต การวางแผนในการปฏิบติัการ  การวดัและการประเมินผล
ในการจดัการ    การบ ารุงรักษา    ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643110 วสัดุการทางและวสัดุก่อสร้าง                   3(2-2) 
  Highway and Construction Materials 

ลกัษณะและคุณสมบติัของมวลรวม    มาตรฐานเฉพาะและวธีิการทดสอบ    
การออกแบบวตัถุดิบ   ความมัน่คงและเสถียรภาพท่ีพึงประสงค ์   ทางวศิวกรรม 
การทาง      กระบวนการผลิตและคุณสมบติัการใชง้าน         และวธีิเก็บรักษาวสัดุ
ก่อสร้าง   เช่น   ไม ้ ปูนซีเมนต ์ ปูนขาว  หิน  อิฐ  ทราย  สี  วสัดุมุงหลงัคา  ปูพื้น 
และบุผนงั    คุณสมบติัทาง    เคมี    ฟิสิกส์    และความทนทานของวสัดุท่ีน ามาใช้
ประกอบกบังานไมแ้ละงานก่อสร้าง   ประเภทต่าง ๆ    ไดแ้ก่     ไม ้  ผลิตภณัฑจ์าก
ไม ้   เหล็ก   อลูมิเนียม  กระจก   กาว  วสัดุ   เคลือบผวิ   พลาสติก   เคร่ืองสุขภณัฑ ์  
คอนกรีต    คอนกรีตอดัแรงและผลิตภณัฑจ์ากซีเมนต ์ วสัดุฝ้า  วสัดุผนงั  ให้
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643111 การเขียนแบบก่อสร้าง                   2(1-2) 
  Construction Drawing 
   ศึกษารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมของอาคารไม ้    และ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก         พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้างและหุ่นจ าลอง  โดย
ค านึงถึงความสะดวกสบาย  ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  ถูกตอ้งตามเทศบญัญติั  
ระบบการประปาสุขาภิบาล   ท่ออากาศ  อุปกรณ์อาคาร  ระบบไฟฟ้า  การเขียนแบบ
แสดงรายละเอียดโครงสร้างเพื่อขอใบอนุญาตปลูกสร้าง  และเพื่อเสนอผลงานต่อ
เจา้ของงานหรือสาธารณชน 

  
5643112 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกล                  2(1-2) 
  Mechanical Drawing 

ศึกษาการอ่านแบบ   การเขียนแบบภาพฉาย    และการแสดงภาพตดัของ 
ช้ินส่วนของเคร่ืองกล  การเขียนแบบภาพคล่ี การเขียนแบบขั้นใชง้าน  การออกแบบ
ช้ินส่วนมาตรฐาน    การก าหนดผวิงาน       พิกดัความเผือ่       และการเขียนแบบแยก
ช้ินส่วนแบบประกอบ  และการท ารายการประกอบแบบ  การใชค้อมพิวเตอร์มาช่วย
ในการออกแบบเขียนแบบ  ใหป้ฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 

5643113 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                   3(3-0) 
  Industrial Plant Design 

ความหมายของโรงงาน  การออกแบบและการวางผงัโรงงาน  ภาพรวม   
ขั้นตอน การออกแบบโรงงาน  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบท าเล  ท่ีตั้ง   ขนาดของ
ผงัและตน้ทุน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  แบบของผงัโรงงาน      
ผงัโรงงานแบบผลิตภณัฑ ์  ผงัโรงงานแบบกระบวนการผลิต  คลงัสินคา้และการเก็บ
รักษาของสถานีท างาน  และการบริการในโรงงาน  การขนถ่ายวสัดุ   ท าเลท่ีตั้ ง     
โรงงาน     การจดัระบบของโรงงาน     เช่น   แสง  สี  เสียง     การจดัวางอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือส าคญัในการล าเลียงวสัดุภายในโรงงาน  เส้นทางท่ีดีท่ีสุดในการเคล่ือนยา้ย
วสัดุ  การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบโรงงาน ทั้งน้ี ให้มีการสาธิตและการ
ค านวณตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643114 เทคโนโลยคีมนาคม                   2(1-2) 
  Technology Telecommunications 

การส่ือสารแบบต่าง ๆ  หลักการท างานของวิทยุ โทรทัศน์  โทรศัพท ์
ไมโครเวฟ เรดาร์  ดาวเทียม  และอุปกรณ์ส าคญั 
 

5643201 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล                  3(3-0) 
  Mechanics of Machinery 

ทฤษฎีของเคร่ืองจกัรกลเบ้ืองตน้  การท างานของกลไกของเคร่ืองจกัรกล  
เคร่ืองต่อลูกเบ้ียว สเปอร์เกียร์ ช้ินต่อโยงท่ียืดหดได ้ขบวนเฟือง  ระบบจลนศาสตร์ 
และจลนพลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล    การกระจัด   ความเร็ว   และความเร่ง          
ในเคร่ืองจกัรกล  การน าวิธีวิเคราะห์แรงไปประยุกต์ใช้  สมดุลของมวลท่ีเคล่ือนท่ี
และหมุนผลของไจโร 

 
5643301 สนามและคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electromagnetic Fields and Waves 
   การวเิคราะห์เวกเตอร์   สนามไฟฟ้าสถิต  สนามแม่เหล็กสถิต   แรงแม่เหล็ก   

สนามแม่เหล็กแปรตามเวลา  ความเหน่ียวน า  การเหน่ียวน าทางแม่เหล็ก  การแกว่ง
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า   กระแสการกระจดั    กระแสการพาและการน าสนามแม่เหล็ก    
เน่ืองจากกระแสแรงบิดท่ีกระท าต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก     สมการของ
แมกซ์เวลล์    คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในตวักลางชนิดไอโซทอนิกและไอโซทรอปิก        
ในตัวกลางท่ี เป็นตัวน าฉนวน  ไดอิเล็กทริก  ความจุไฟฟ้า  การว ัดขั้ วคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  ปรากฏการณ์ของคล่ืนระนาบเอกรูป  สมการคล่ืน  การแพร่กระจาย
ของคล่ืน   การสะทอ้น การหกัเห  และการเบ่ียงเบนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สายส่ง 
สายอากาศ คล่ืนน าแสง ท่อน าคล่ืน  ท่อสั่นพอ้ง   สมการลาปลาซ    สมการของปัวส์
ซอง     และเวกเตอร์พอยน์ติงกบัการไหลของพลงังานไฟฟ้า  ให้มีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
   

5643302 แม่เหลก็ไฟฟ้าวศิวกรรม                    3(3-0) 
  Engineering Electromagnetics 
   การวเิคราะห์เวกเตอร์  กฎของเกาส์   ไดเวอร์เจนต ์   พลงังานสนามแม่เหล็ก 

เน่ืองจากกระแสไฟฟ้า     กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต  หรือกฎของแอมแปร์ลาปลาซ     
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา      สมการแมกซ์เวลล์   สมการของ  
ปัวส์ซอง   และสมการของลาปลาซ      การแพร่กระจายของคล่ืน    คล่ืนระนาบใน
ตวักลางไดอิเล็กทริก   ตวัน าและคล่ืนระนาบในตวัน า   โพลาไรเซชนัของคล่ืน   การ
สะทอ้น   การหักเห     การเบ่ียงเบนของคล่ืน  เวกเตอร์  พอยน์ติงในการไหลของ
พลงังานและท่อน าคล่ืน   ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643303 กลศาสตร์         (3-0) 
  Mechanics 
   การเคล่ือนท่ีในตวักลางต่าง  ๆ   การเคล่ีอนท่ีแบบฮาร์มอนิก  (Harmonic  

Oscillation)    แรงศูนยก์ลาง    พลวตัของระบอบอนุภาค    กลศาสตร์ของของไหล    
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง (Rigid Bodies)  พลวตัของไจโรสโคป  แรงดึงดูด
ระหวา่งมวลสนามโนม้ถ่วง  อนุภาคพลงังานสูง  กลศาสตร์แบบลากรานจ ์ 

 

 5643304 อุณหพลศาสตร์                    3(3-0) 
  Thermodynamics 
   นิยาม  มโนทศัน์  และคุณสมบติัทางอุณหพลวตั คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ   

ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง  อุณหภูมิกบัการวดั  งาน  พลงังาน  ความร้อน  พลงังานกบั
การถ่ายเทพลงังาน  ลกัษณะแบบมหภาค    และแบบจุลภาคทางอุณหพลศาสตร์     
สมดุลทางความร้อน  คุณสมบติัของสารท างานบริสุทธ์ิ  กฎขอ้ท่ีศูนยข์องอุณหพล
ศาสตร์    กฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์  ส าหรับปริมาตรควบคุมเอนทาลปี   เอน
โทรปี  และกระบวนการส าหรับก๊าซอุดมคติ   กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์      
ส าหรับปริมาตรควบคุมวฏัจกัร ทางอุณหพลศาสตร์  ฏจกัรก าลงั วฏัจกัรท าความเยน็   
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กฎขอ้ท่ีสามของอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อนกระบวนการยอ้นกลับได ้
และยอ้นกลบัไม่ได ้  ภาวะใชป้ระโยชน์ได ้  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

   
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643305 เคร่ืองจักกลไฟฟ้า                   3(3-0) 
  Electrical Machines 

หลกัการของหมอ้แปลงไฟฟ้า  วงจรแม่เหล็กต่อเน่ือง  การแปรรูปพลงังาน
ไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรมและวงจรสมมูลของหม้อแปลง  หม้อแปลงแบบ
อตัโนมติั   หลักการของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและเคร่ืองจกัรกลสนาม    
แม่เหล็กตดัฉาก     การก าเนิดแรงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า     การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด
ขดลวดสามเฟส       เคร่ืองจกัรกล ซิงโครนสัสามเฟส    เคร่ืองจกัรกลเหน่ียวน าสาม
เฟส    คุณสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์แบบต่าง ๆ   หลักการของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั      การควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า  การท างานของ
ซิงโครนสัมอเตอร์   หลกัการท างานของมอเตอร์ชนิด  เหน่ียวน าแบบ  เฟสเดียว และ
สามเฟส   คุณสมบติัของมอเตอร์เหน่ียวน าแบบต่าง ๆ   วิธีการเร่ิมเดินเคร่ือง   และ
การน ามาใชง้าน 

  

5643306 เคร่ืองเป่า  เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอดัของไหล                3(3-0) 
  Fans, Pumps and Compressors 

ศึกษาหลักการของเคร่ืองเป่าอากาศ  การท างาน  การค านวณเพื่อการ     
ออกแบบ  และการวดั   การท างานของเคร่ืองสูบลมและน ้ าแบบต่าง ๆ   การติดตั้ง
เคร่ืองสูบน ้ า   การค านวณหัวสูบน ้ าแบบต่าง ๆ  หวัความเร็ว  หัวส่ง  หวัไดนามิกส์         
ก าลงัของเคร่ืองสูบ  ความเสียดทานของท่อ   หวัต่อ  เคร่ืองอดัลมแบบต่าง ๆ   ท่อลม   
ถงัเก็บ  ระบบควบคุมการใชแ้ละการบ ารุงรักษา  ใหป้ฏิบติัการตามความเหมาะสม  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643401 ฟิสิกส์แผนใหม่                    3(3-0) 
  Modern Physics 

ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ  การแผรั่งสีของวตัถุด า   คุณสมบติัคู่ของคล่ืน และ
อนุภาค  หลกัความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก     ทฤษฎีอะตอม     สเปกตรัมของ
อะตอม  รังสีเอกซ์  เลเซอร์  รังสีคอสมิก    กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้   อะตอม    
โมเลกุลของของแข็ง  กลศาสตร์เชิงสถิติ  กมัมนัตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน     
ตวัน าและสภาพน ายวดยิ่ง  ฟิสิกส์ของอนุภาคและจกัรวาลวิทยา ควาร์ค แผนไขว้
แปดเท่า (Eight-Fold Way)  ดาวแคระ  ดาวนิวตรอน  แหล่งพลงังานในดาว  และ
แหล่งพลงังานในอนาคต 

 
5643402 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 1                   3(3-0) 
  Nuclear Physics 1 

นิวเคลียสของอะตอม    แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส   ทฤษฎี
การสลายตวัใหรั้งสีแอลฟา  รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตวั
ของสาร กมัมนัตรังสี   สมดุลของการสลายตวั    สารกมัมนัตรังสีทั้งท่ีมีในธรรมชาติ      
และการ ประดิษฐ์ข้ึน ตารางนิวไคลด์และแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส  
ปฏิกิ ริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู เคร่ืองว ัดรังสี   
ประโยชน์   โทษ    และการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643403 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 2                   3(3-0) 
  Nuclear Physics 2 
   นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบ้ืองตน้   โปรตอน  สภาพการสลายตวัในกระบวนการ          

รังสีแอลฟา  รังสีบีตา และรังสีแกมมานพลงังานท่ีไดจ้ากการสลายตวัของนิวเคลียส   
    กระบวนการเกิดปฏิกิริยา  และแรงนิวเคลียร์ (Nuclear Reaction and Nuclear Force)   
  ปฏิกิริยาแยกสลาย (Fission)   เคร่ืองเร่งอนุภาค   อนัตรกิริยานิวคลีออน-นิวคลีออน  

(Nucleon-nucleon interraction)    Nuclear Spin and Magnetism    แรงนิวเคลียร์      
แบบจ าลองนิวเคลียส    รังสีคอสมิก   และ Sub-nuclear Particles    ฟิสิกส์พลงังาน
สูงเบ้ืองตน้  (Introduction to High Energy Physics) 

  
5643404 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์                     3(3-0) 
  Nuclear Physics 

นิวเคลียสของอะตอม   แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส    ทฤษฎี
การสลายตวัในรังสีแอลฟา  รังสีบีตา  และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตวั
ของสารกัมมันตรังสี       สมดุลของการสลายตัว     สารกัมมนัตรังสีทั้ งท่ีมีใน
ธรรมชาติ    และการประดิษฐ์ข้ึน     ตารางนิวไคลด์และแผนผงัการสลายตวัของ
นิวเคลียส   ปฏิกิริยานิวเคลียร์  พลงังานนิวเคลียร์  เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู  เคร่ืองวดั
รังสี   ประโยชน์โทษ  และการป้องกนัอนัตรายจากรังสี    สภาพการสลายตวัใน
กระบวนการ   ชั้ นพลังงานท่ีได้จากการสลายตัวของนิวเคลียส  กระบวนการ
เกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร์ (Nuclear Reaction and  Nuclear Force)  
ปฏิกิริยาแยกสลาย (fission)   เคร่ืองเร่งอนุภาค   อนัตรกิริยานิวคลีออน- นิวคลีออน 
(Nucleon-nucleon Interaction)  Nuclear Spin and Magnetism   แรงนิวเคลียร์
แบบจ าลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ Sub-nuclear Particles  ฟิสิกส์พลงังานสูง
เบ้ืองตน้   (Introduction to High Energy Physics) 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643405 กลศาสตร์ควอนตัม                   3(3-0) 
  Quantum Mechanics 

มโนทศัน์เก่ียวกบัวทิยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตมั       สมการคล่ืน
ของ   Schrodinger  ฟังก์ชนั Probability Density Harmonic  และระดบัพลงังาน    
การประยกุตใ์ช ้ สมการคล่ืนกับอะตอมของไฮโดรเจนสเปกตรัมของไฮโดรเจน 
(Quantization of Angular Momentum  Zeeman    Effect   Spin   Orbit   Interaction      
อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน (Atom with Many Electron)  หลกัแห่งความไม่แน่นอน 
Complementarity Wave Packets  Operators  เลขควอนตมั  สมการ Schrodinger    ท่ี
ข้ึนกบัเวลา   การเคล่ือนท่ีของอนุภาคใน มิติเดียวและสามมิติ      โมเมนตมัเชิงมุม
และสปิน  วิธีการประมาณ (Approximation  methods) ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนัท่ีไม่
ข้ึนกบัเวลาและหลกัการเปล่ียนแปลงการแผก่ระจายระบบท่ีมีหลายอนุภาค   ปัญหา  
จินตนาการของกลศาสตร์ควอนตมั  สมการคล่ืนในเชิงสัมพนัธภาพ (Relativity 
Wave Equation)    และปัญหาของการกระเจิง (Scattering  Problems) 

 
 5643406 ระบบอตัโนมัติ                    3(3-0) 
  Automation Systems 
   ศึกษาเคร่ืองมือทางนิวแมติกส์ชนิดต่าง ๆ   การผลิตขั้นพื้นฐาน   และระบบ 
    อตัโนมติั     ระบบการผลิตปริมาณมาก   ออโตเมตโฟลวไ์ลน์     ระบบการประกอบ   
    ผลิตภณัฑแ์ละการท าไลน์บาลานซ่ิง  แบบอตัโนมติั    ระบบการผลิตท่ีควบคุมดว้ย 

ตวัเลข   เอ็นซีพาร์ทโปรแกรมม่ิง โปรแกรมหุ่นยนต์ การขนถ่ายวสัดุและการเก็บ 
กรู๊ฟเทคโนโลย ี การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแบบอตัโนมติั ระบบการ      วาง
แผนการผลิตท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร์  หลกัการของแคด/แคม  ให้มีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643407 เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าก าลงั                  3(3-0) 
  Electrical Power System Technology 
   แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้า  โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลงั  ขอ้ก าหนด    

พื้นฐานระบบเปอร์ยนิูต  ลกัษณะของโหลด  ระบบสายส่ง     อิมพีแดนซ์       ความ                
สัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัและกระแส  การปรับแรงดนั  การสูญเสียในโครงข่ายการ
สร้างสายส่งและสายส่งจ่ายอุปกรณ์ของระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั     มาตรฐาน
ของอุปกรณ์และความปลอดภยั การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   สมการของระบบ  
การไหลผ่านโหลด   การปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลังด้วยความประหยัด    
ส่วนประกอบสมมาตร  การลดัวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร   เสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้าก าลงัอย่างง่าย    อุปกรณ์ป้องกนัระบบการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลงัดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

 5643408 อเิลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม                   3(3-0) 
  Engineering Electronics 
   ศึกษาระบบอนาลอกและวงจรเชิงเส้น      วงจรออปแอมป์      เทคนิคการน า 
    ออปแอมป์ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม   การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล   และ 
    ดิจิตอลเป็นอนาลอก    การเปล่ียนกระแสเป็นแรงดนั   การเปล่ียนความถ่ีเป็นแรงดนั  

และแรงดนัเป็นความถ่ี    วงจรรวม    วงจรดิจิตอล   โวลตมิ์เตอร์และการเทียบปรับ    
สเกลวดัอุปกรณ์โซลิตสเตท  ทรานสดิวเซอร์ในทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ตรวจจบั
แสง  อุณหภูมิ แรงดนั    ความถ่ี   วงจรหน่วงเวลา    วงจรเรคติไฟเออร์หลายเฟส    
ชนิดโซลิตสเตท   การประยกุตใ์ชไ้ทริสเตอร์   แมกเนติกส์แอมปลิไฟเออร์  การขยาย
ก าลงั   การออกแบบแหล่งจ่ายกระแส และแหล่งจ่ายแรงดนั  หลกัการทางเทคนิคใน
งานวางแผนแบบ  และออกแบบ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและงานต่าง ๆ เช่น  ควบคุมอุณหภูมิ   ควบคุมแสงสวา่ง  ควบคุมสวิตซ์
อตัโนมติั    การควบคุมแบบซีเควนเชียลและเชิงตวัเลข   อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุ
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ต่ า ง  ๆ   ท่ี ใช้ ในง าน อุตสาหกรรม   ก า ร เ ช่ื อมโยง อุปกรณ์รอบนอกกับ
ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 
 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643409 ระบบควบคุมทางวศิวกรรม                  3(2-2) 
  Engineering Control Systems 
   เมตริกซ์เวกเตอร์  ผลการแปลงลาปลาซ    ค่าไอเกนระบบไดนามิกส์แบบ 

จ าลองทางคณิตศาสตร์     การวเิคราะห์สถานะ    เวลาต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง            
ความสามารถควบคุมและสังเกตไดท้ั้งระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น    ทฤษฎีรบกวน  
(Perturbation Theory)  และเสถียรภาพของระบบควบคุมผงัสัญญาณและกราฟ
สัญญาณ  คุณสมบติัของกระบวนการ  การออกกแบบเชิงเส้นของระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลบั   การเลือกและการปรับเคร่ืองควบคุม    เส้นทางรากของระบบควบคุม          
การวิเคราะห์ผลการตอบสนองความถ่ี  การแก้ไขระบบควบคุม   การควบคุม
กระบวนการ   และกระบวนการตอบสนอง ยอ้นกลบั  ระบบควบคุมแบบหลายวงจร  
การควบคุมแบบป้อนล่วงหนา้  การควบคุมสัดส่วนการไหล การควบคุมแบบปรับได ้   
การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปรเขา้  และหลายตัวแปรออก   การ
ควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน  หลกัการควบคุมท่ีเหมาะสม 

 

5643410 เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั                    3(3-0) 
  Power Electronics Technology 
   คุณสมบติัของสวติช่ิงไดโอดก าลงั  BJT.  VMOS,  SCR      ทรานซิสเตอร์ 
  ไทรีสเตอร์ ฯลฯ  วเิคราะห์วงจรไดโอดดว้ยรีแอคตีฟโหลด     วเิคราะห์วงจรท่ีใช ้
   เป็นดีซี การเปล่ียนดีซีเป็นเอซี        การเปล่ียนเอซีเป็นดีซี                การท างานของ                        

เอสซีอาร์ไทรแอค  ทรานสดิวเซอร์  สเตรนเกจ  อุปกรณ์โฟโตอิ้เล็กทริก  การใชง้าน
ทางอุตสาหกรรมของ   อุปกรณ์แอคตีฟไทรีสเตอร์    ทรานซิสเตอร์ก าลงั     บทบาท
ของอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบั 

  การน าไปใช ้เพื่อป้องกนัการท างานผดิพลาดของระบบไฟฟ้า  วงจรรีเลย ์  คุณสมบติั 
และการวเิคราะห์หาคุณสมบติัของวสัดุอุปกรณ์การขยาย       การขยายในยา่นและ 
แบบต่าง ๆ   คอนเวร์ิตเตอร์บางชนิด   และการน าไปใชง้าน      ตวัอยา่งวงจรไฟฟ้า 
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ก าลงัสูงท่ีใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643411 ทฤษฎสีวติช่ิง                    3(3-0) 
  Switching Theory 
   ศึกษารูปคล่ืนชนิดต่าง ๆ   และรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม   RC   อินทิเกรเตอร์     RC  
  ดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์  วงจรตดัคล่ืน  และวงจรปรับระดบัคล่ืน  อิเล็กทรอนิกส์สวติช์   

วงจรกลบัสัญญาณ  มลัติไวเบรเตอร์  ทริกเกอร์  ชมิตทริกเกอร์  อิเล็กทรอนิกส์ลอจิก  
และแซมปลิงเกต  ทั้งน้ีใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

  
5643412 ยูนิตโอเปอเรช่ัน                      3(3-0) 
  Unit Operations 
   ศึกษาเก่ียวกบัหน่วย  มิติ ของของไหล  ของไหลสถิต  และการประยกุต ์       

การไหลตามรางหรือท่อ  ความเสียดทาน  การวดัอตัราการไหล  แรงลากอนุภาค  
ทางกล   หลักการแยกสารโดยการตกตะกอน      การออกแบบอุปกรณ์การแยก    
การแยกโดยแรงโนม้ถ่วง  แรงหนีศูนยก์ลาง  การท าให้เป็นของไหลจากแก๊ส  การ
กรอง    การลดขนาดของแข็งโดยการใช้ลม  โดยการถ่ายเทความร้อน  โดยเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อน  โดยการถ่ายเทมวล  โดยการผลิตไอน ้ า   การละลาย   การ
ระเหย   การกลัน่   การตกผลึก    ริเวร์ิสออสโมซิส  อตัราพิล-เตรชนั  การดูดซึม  การ
ดูดซบั    การอบแหง้   การสกดั      หรือหลายวธีิรวมกนั   การผสมและการกวน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643413 ระบบไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์                  3(3-0) 
  Hydraulics and Pneumatics Systems 

ระบบไฮดรอลิก  หลกัการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก  ชุดต้นก าลังไฮ
ดรอลิก  ท่อน ้ ามนัไฮดรอลิกและขอ้ต่อถงัพกั  การซีลในระบบไฮดรอลิก  ป๊ัม  ไฮด
รอลิก   การปรับค่าแรงบิดหรือแรงดนัของอุปกรณ์ท างาน    การควบคุมทิศทาง และ
ความเร็วของอุปกรณ์ ท างาน         การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดของ
อุปกรณ์    วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก  ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม     น ้ ามนั    ไฮดรอลิกและการบ ารุงรักษาตามความเหมาะสม        
ความรู้เบ้ืองตน้ของระบบนิวแมติก   เคร่ืองอดัลม    การท าความสะอาด    ลมอดั  
การจ่ายลมอดัและการเลือกจนาดต่ออุปกรณ์   ท างานของระบบนิวแมติกวาล์วและ
สัญลักษณ์   หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก     วงจรนิวแมติกแยก        
สัญญาณควบคุม      วงจรนิวแมติกควบคุมการท างานดว้ย ลอจิก  การควบคุมการ
ท างานของระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้า   อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ในระบบนิวแมติก   การ
บ ารุงรักษาระบบนิวแมติก  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643414 ระบบควบคุมด้วยนิวแมติกส์                               3(3-0) 
  Pneumatics Control System 
   ความรู้เบ้ืองตน้ของระบบนิวแมติก    เคร่ืองอดัลม   การท าความสะอาด     

ลมอัด การจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดต่ออุปกรณ์ท างานของระบบนิวแมติก                     
วาลว์   และสัญลกัษณ์     หลกัการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก  วงจรนิวแมติก
แยกสัญญาณควบคุม    วงจรนิวแมติกควบคุมการท างานดว้ยลอจิก    การควบคุมการ
ท างานของระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้า  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในระบบนิวแมติก การ
บ ารุงรักษาระบบนิวแมติก     ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643501 ทฤษฎกีลศาสตร์ของไหล                   3(3-0)  
  Fluid Mechanics Theory 
   ค านิยามและแนวคิดพื้นฐาน      สถิตศาสตร์ของไหล     ความหนาแน่น 

สัมพทัธ์   หลกัอาร์คีมีดีส  ความดนัท่ีระดบัต่าง ๆ  หลกัของปาสคาล  คณิตศาสตร์
ส าหรับของไหล   สมการพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม    
การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของของไหลเชิงอนุพนัธ์    ความดันของสายกระแส      
การไหลของของไหลในอุดมคติ  สมการลอยเลอร์ สมการเบอร์นูลลี  กฎของพอยซิล  
กฎของสโตก๊ส์  ตวัเลขของเรโนลด ์ สนาม แห่งการไหล    การวิเคราะห์มิติ และ
ความคล้ายคลังกัน     การไหลของของไหลท่ีมีความหนืดแบบยุบตัวไม่ได้ใน      
ช่องทางปิดภายใน     การไหลของของไหลในอุดมคติ   การไหลรอบนอก    การไหล
ในช่องทางเปิด  และการไหลแบบยุบตวัไดใ้นสภาวะสม ่าเสมอ  ให้มีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 

 

5643502 ทฤษฎสีถิตยศาสตร์วศิวกรรม                  3(3-0) 
  Engineering Statics Theory 
   หลกัพื้นฐานและระบบแรง     ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ    การสมดุลของเรง   
    โมเมนต ์      สัญลกัษณ์ของโครงสร้าง      การค านวณหาแรงในโครงถกัโดม             

(Method of  Joints, Method of Section และ Graphical Method      แรงกระท าเป็น
บริเวณ   ความเสียดทาน  สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน  โบล้ท ์  สกรูเพลา   แบร่ิง    
สายพาน    โครงสร้างท่ีรับแรงดัด สูตรเก่ียวกับแรงดัด (Flexural Formula)         
โครงสร้างท่ีรับแสงตามแนวแกน   แรงดดัร่วมกนั    งานเสมือน และโมเมนต์ความ
เฉ่ือยของพื้นท่ี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643503 ทฤษฎพีลศาสตร์วศิวกรรม                                           3(3-0) 
  Engineering Dynamics Theory 
   เวกเตอร์กลศาสตร์   ลนศาสตร์ของอนุภาค      จลนพลศาสตร์ของอนุภาค 
  จลนศาสตร์ของระบบอนุภาค      และจลนศาสตร์ของวตัถุเกร็งในระนาบ              

จลนพลศาสตร์ของวตัถุเกร็งในระนาบ 
 
5643504 การถ่ายโอนความร้อนและมวล                              3(3-0) 
  Heat and Mass Transfer 
   การถ่ายเทความร้อนเบ้ืองตน้  การน า   การพา  และการแผรั่งสี   สมการท่ีใช ้
  เก่ียวกบัการน าความร้อน     ในสภาวะสม ่าเสมอและไม่สม ่าเสมอแบบมิติเดียวและ   

หลายมิติ     สมการพื้นฐานเก่ียวกบัการน า  การพาความร้อน     การถ่ายเทความร้อน 
จากพื้นท่ีซ่ึงเพิ่มข้ึนหรือครีบ     การควบแน่น  และการระเหยอุปกรณ์แลกเปล่ียน    
ความร้อน    การถ่ายเทความร้อนระหวา่งท่ีของเหลวก าลงัเดือด    กระบวนการแพร่
ในการถ่ายเทมวล  สมการอตัรา  ส่วนประกอบวตัถุผสม  ทฤษฎีการถ่ายเทมวล      
กฎของ Fick เก่ียวกบัการแพร่สัมประสิทธิของการแพร่ของมวล  การอนุรักษส์ าหรับ
ปริมาตรควบคุม  สมการการแพร่ของมวลเง่ือนไขเร่ิมตน้ และขอบเขต การแพร่มวล        
โดยปราศจากปฏิกิริยาเคมีเอกพนัธ์ุ  และโดยปฏิกิริยาเคมีเอกพนัธ์ุ     การแพร่แบบ
ไม่สม ่าเสมอ   องคป์ระกอบการไหลแบบเรยโ์นลด ์ ชมิดนมัเบอร์ และเลวิสนมัเบอร์      
การค านวณการถ่ายเทความร้อนและมวล    ด้วยการประยุกต์ไปสู่การระเหย  การ
ดูดกลืนและการสันดาป     โดยพิจารณาพร้อมกนัทั้งสองเฟส  ให้มีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643505 ทฤษฎวีงจรไฟฟ้า                   3(3-0) 
  Electrical Circuit Theory 
   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า          การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   โครงสร้าง     

สัญลกัษณ์   คุณลกัษณะ  สมบติั และผลตอบสนองของ R, L  และ C   ในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง    ค่าคงตวัเวลา (Time Constant)     การวิเคราะห์วงจร   แม่เหล็กไฟฟ้า    
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั     คุณลกัษณะ    สมบติั      และผลตอบสนอง
ของ RL, LC, RC   และหมอ้แปลงในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัหลายเฟส  สัญญาณ    
ไฟฟ้าท่ีไม่เป็นรูปไซน์  ฮาร์โมนิกฟังกช์นั  และกราฟของสัญญาณไฟฟ้าพารามิเตอร์
ของสัญญาณพลัส์     การแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบลิเนียร์  อินทิเกรเตอร์ และดิฟ
เฟอร์เรสซิเอเตอร์ 

 
5643506 อเิลก็ทรอนิกส์ทัว่ไป                   3(2-2) 
  General Electronics 
   ทฤษฎีและการใชง้านเก่ียวกบัตวัน า    ตวัตา้นทาน   ฉนวน    สารก่ึงตวัน า   
   โครงสร้างสัญลกัษณ์แบบและชนิดตวัตา้นทาน  ตวัเก็บประจุ   ตวัเหน่ียวน า    รีเลย ์ 
  คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า          ไดโอด  วงจรกรองกระแส             

(Rectifier)   แบบต่าง ๆ Operating point  กราฟลกัษณะสมบติั  ค่าพารามิเตอร์  และ
ค่าส าคญั ๆ ท่ีบอกไวใ้นคู่มือของไดโอด  และทรานซิสเตอร์       วงจรทรานซิสเตอร์
แบบ CB, CE  และ CC การไบแอสทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ  Load Line                
ไอซีออปแอมป์        การวดัและการทดสอบไอโอด  สารก่ึงตวัน า  วงจรกรองกระแส
แบบต่าง ๆ  โดยใชอ้อสซิลโลสโคป  และมลัติมิเตอร์ การต่อวงจร  การไปแอสวงจร
ทรานซิสเตอร์  วงจรออปแอมม ์  วงจรก าเนิดความถ่ี  และวงจรเคร่ืองขยายสัญญาณ             
หลักการ แผนแบบ และการออกแบบวงจร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small 
Signal Amplifier) งจรขยายก าลงัแบบต่าง ๆ วงจรชมิททริกเกอร์ จรมลัติไวเบรเตอร์    
ชนิดต่าง ๆ     ความถ่ี    การไบแอสเอฟ อี ที  โครงสร้างและคุณสมบติั ย ูเจ ที  และ 
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พี ย ูที    วงจรส่ือสารและการมอดูเลชัน่แบบต่าง ๆ ให้มีการสาธิตและปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม 

 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643507 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์                   3(2-2) 
  Digital Electronics 
   วงจรเกทพื้นฐาน  พีชคณิตบูลลีน   วงจรคอมบิเนชัน่  ผงัคาร์โนท ์ วงจรเขา้ 

รหสั   วงจรแปลงรหสั    วงจรเลขคณิต      การเลือกขอ้มูล      การกระจายขอ้มูล            
เกทชนิดอินพุทชมิตท ์  วงจรพลัส์  วงจรมลัติไวเบรเตอร์ชนิดต่าง ๆ    วงจรนบัและ 
หาร  วงจรนบัซิงโครนสัและแบบอซิงโครนสั  เกทชนิด 3 สถานะ  บสัและการ
เช่ือมต่อระบบบสั  วงจรซีเควนเชียล  วงจร A/D และ D/A  สเตทแมชีน  
ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้  และหน่วยความจ าชนิดต่าง ๆ  ใหมี้การปฏิบติัการตาม
ความเหมาะสม 

 

5643508 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์                  3(3-0) 
  Microprocessors Systems 
   โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์   การเช่ือมต่อไมโคร 

โปรเซสเซอร์กบัหน่วยความจ า         โปรแกรมมอนิเตอร์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์
แผ่นพิมพเ์ด่ียว  การติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กบัอุปกรณ์  I/O  การใช ้      
ชิพซพัทอร์ท  (Chip Support)  กบัไมโครโปรเซสเซอร์    การใชไ้มโครโปรเซสเซอร์
ในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์แบบไอซีตวัเดียว (Single Chip Microcomputer)           
ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643509 เทคโนโลยเีซลล์แสงอาทติย์                  3(2-2) 
  Solar Cells Technology 
   ศึกษาเซลลแ์สงอาทิต ย ์และการพฒันาเซลลแ์สงอาทิตย ์ บทวน  คุณสมบติั 

ของสารก่ึงตวัน า  เทคโนโลยกีารสร้างและการปรับปรุงเซลลแ์สงอาทิตย ์การใชง้าน 
เซลลแ์สงอาทิตย ์  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643510 การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรม               3(3-0) 
  Industrial Safety and Environmental Management 
   ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม   สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 

ในโรงงาน  ผลเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ การสร้างจิตส านึกในการรักษาความ           
ปลอดภยั   การออกแบบอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล    ส่ิงแวดลอ้มใน
โรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายขณะปฏิบติังาน   การใช้เคร่ืองก าบงั    การวางผงั
โรงงาน   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ     การวางแผน      
และการวางมาตรการเพื่อลดอุบติัเหตุใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด           การควบคุมและป้องกนั
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาอุตสาหกรรม  การผลิตท่ีเป็นมลพิษ เช่น  น ้ าเสีย  ดินเสีย     
อากาศเสีย   ฝุ่ นละออง   สารตะกั่ว   ควนัพิษ   มลพิษจากเคร่ืองกล     จากธาตุ
กมัมนัตรังสี     จากระดบัความเขม้เสียง   แสง   ความร้อน อั ค คี ภั ย  แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน   การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้   การจดัหน่วยงานเพื่อรักษาความปลอดภยั  
กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั  จิตวทิยาอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการรักษา          ความ
ปลอดภยั  ทั้งน้ีใหมี้การสาธิตและการค านวณดว้ย 

 

5643511 การควบคุมมลพษิและการขจัดของเสีย                 3(3-0) 
  Pollution Control and Waste Treatment 
   ความหมายของมลพิษ       ชีวอนามยั     ความปลอดภยั    และการยศาสตร์ 

(Ergonomics)   เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากระบบนิเวศวิทยา สถาน        
ประกอบการเรือนกระจก    มลพิษเกิดข้ึนในธรรมชาติ    เช่น  มลพิษจากความร้อน  
รังสี  แสง  เสียง อากาศ  น ้ า  ดิน  ท่ีเป็นอนุภาค  เป็นก๊าซและไอ  ระบบระบาย
อากาศ  มลพิษจากเคร่ืองมือ   เคร่ืองมือกล   เคร่ืองจกัรกล   รถยนต ์  เคร่ืองจกัรตน้
ก าลงั   หมอ้น ้า   ภาชนะรับความดนั   ภาชนะบรรจุก๊าซ     และการขจดัของเสียท่ีได้
จากระบบนิเวศวิทยาสถานประกอบการ   การเกษตรกรรม และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
ก่อใหเ้กิดมลพิษ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643512 การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม                  3(3-0) 
  Money Resource for Industrial Investment 
   ศึกษาถึงบทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจน 
  เป้าหมายและความส าคญัของการเงินธุรกิจ  โดยเนน้ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้ใน 

การจดัสรรเงินทุนภายในธุรกิจ            การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใชใ้นการด าเนินการ 
ของธุรกิจอุตสาหกรรม  การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการการขยาย
กิจการบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์     การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาทัว่ไป  ท่ีเกิดข้ึน
ในการด าเนินการทางดา้นการเงินของธุรกิจกบัระบบเศรษฐกิจ   ศึกษาถึงแหล่ง
เงินทุนของธุรกิจ เครดิตและหลกัการใหเ้ครดิต  แอลซีทางการคา้    กลยทุธ และ
เทคนิคในการจดัหาเงินทุนของธุรกิจ  ไดแ้ก่  การจดัการเงินทุนระยะสั้น  ระยะปาน
กลาง และระยะยาว   การเพิ่มทุน  โดยออกหุน้สามญั      หุน้ปุริมสิทธ์ิและหุน้กู ้       
การเช่าค่าของทุนตลาดหลกัทรัพย ์   และนโยบายในการจดัสรรก าไรและเงินปันผล 

 
5643513 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน                   3(3-0) 
  Fundamental of Electrical Engineering 
   ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต ่า   อุปกรณ์ตดัตอน   การค านวณโหลด  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
    ส าหรับอาคาร  แนวทางการลดค่าไฟฟ้า  มาตรฐานของสายไฟฟ้า   การต่อสายไฟฟ้า 

ดว้ยท่อร้อยสาย     การเล่ือนอุปกรณ์ตดัตอนกระแสไฟฟ้า              หมอ้แปลงไฟฟ้า              
มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง  กระแสสลับ   ฟิวส์  เคร่ืองกลไฟฟ้า  เบรกเกอร์     
อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้า 1 เฟส  
และ 3 เฟส  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ     เพื่อการตรวจสอบ
หาค่าและการบ ารุงรักษา  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643514 วศิวกรรมเคร่ืองกลพืน้ฐาน                     3(3-0) 
  Fundamental of Mechanical Engineering 

อุณหพลศาสตร์ การท างานของเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน  เคร่ืองยนตแ์บบ
ต่าง ๆ เช่น  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  ดีเซล  ระบบต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  
เช่น  ระบบจุดระเบิด ระบบน ้ามนั  เช้ือเพลิง  ฝาสูบ  ล้ิน  ลูกสูบ  แหวน กระบอกสูบ  
กา้นสูบ เพลา ขอ้เหวีย่ง  แบร่ิง  การเปล่ียนซีน การบริการระบบต่าง ๆ ในเคร่ืองยนต ์   
ระบบหล่อล่ืน ระบบหล่อเยน็  เฟืองชุด  สายพาน  เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต ์  
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต ์ การตรวจช่วงล่าง  การหล่อล่ืน  เคร่ืองกลการเกษตร 
และการบ ารุงรักษา      ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643515 การยศาสตร์อุตสาหกรรม                  3(3-0) 
  Ergonomics for Industrial 

ศึกษาความหมายของ เออร์กอนอมิกส์     วิศวกรรมมนุษยปัจจัย                    
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  โครงสร้าง  และขนาดของร่างกายมนุษย์  ในงาน
วศิวกรรม  ระบบการเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย ์ เช่น  กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ ชี
วกลศาสตร์ และสรีรวิทยา ในการท างาน เมตาโบลิซึม   ระบบประสาท   การวดั
สภาพร่างกายและจิตใจ     ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มขณะท างาน อุณหภูมิ  ความช้ืน  แสง   
เสียง   การสั่นสะเทือน   การออกแบบเคร่ืองมือ  ท่ีนัง่คนัโยก  การออกแบบงาน และ
สถานท่ีปฏิบติังาน  พร้อมทั้งการตรวจตรา องค์ประกอบของมนุษย์  เช่น  ความ
เม่ือยลา้ อายุ ความจ า การรับรู้   การสับเปล่ียนหนา้ท่ีการงาน และแรงจูงใจ      การ
ออกแบบ และจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน การยกยา้ยวสัดุท่ีตอ้งใช้
มือและแรงกาย    ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัเคร่ืองจกัร    ให้มีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643516 การศึกษาการท างานและการวดัการท างานอุตสาหกรรม                            3(3-0) 
  Industrial Work Study and Work Measurement 
   การวเิคราะห์วธีิการท างาน      วธีิวดัเวลาท างาน   การลดส่วนของงานและ 

เวลาไร้ประสิทธิภาพ     สภาพเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มของการท างาน     การลด 
ความเม่ือยลา้ การสร้างแผนภูมิการปฏิบติัการผลิต  เช่น แผนภูมิไซโม่ การบนัทึก   
ตรวจตราและพฒันาหลกัการเคล่ือนไหว     การเคล่ือนท่ีของคนงานในบริเวณท่ี 
ปฏิบติังาน     การขนถ่ายวสัดุ   การสุ่มงาน   วธีิการท างานใหง่้ายข้ึน   การเลือก และ 
การจบัเวลาของงาน   การก าหนดมาตรฐานในกระบวนการออกแบบ  วเิคราะห์งาน     
การหาเวลามาตรฐานของการท างานของคนกบัเคร่ืองจกัร   ความเม่ือยลา้และการ  
พกัผอ่นขณะปฏิบติังาน  เวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มีน  การประเมินทางเลือกท่ีดี 
ท่ีสุด  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643517 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม                   3(3-0) 
  Engineering Economy 
    หลกัเศรษฐศาสตร์   ดอกเบ้ียทบตน้   ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย     การวเิคราะห์        

จุดตน้ทุน   มูลค่าเทียบเท่าประจ าปี     มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบนั  มูลค่าอนาคต    การ 
เปรียบเทียบอตัรา   ผลตอบแทนในการลงทุนวธีิต่าง ๆ   การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต ่าสุด     
อตัราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน   การคดัเลือกโครงการเพื่อการลงทุน   การทดแทน   
และการจ าหน่ายทรัพยสิ์น      ค่าเส่ือมราคาและภาษีอากร   การวเิคราะห์ความไว 
ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การวเิคราะห์คุณค่าในส่วนซ่ึงไม่สามารถ 
ประเมินเป็นตวัเลขแทจ้ริงได ้
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643518 การบริหารงานอุตสาหกรรม                               3(3-0) 
  Industrial Management 
   ศึกษาหลกัการจดัการสมยัใหม่  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป  หลกัการ 

และหน้าท่ีส าคัญในการบริหาร   ซ่ึงมีขั้ นตอนประกอบด้วย  การตัดสินใจ
ประกอบการ การวางแผน  การจดัองคก์าร การจดัก าลงัคนในสายงาน การสั่งการ
และด าเนินการ   การ ควบคุมและการเพิ่มผลผลิต   การติดตามผล ตลอดจน
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการเลือก  ท าเล   ท่ีตั้ ง การจัดองค์การการผลิตของ
สาธารณะและ  อุตสาหกรรม  วิธีการจูงใจให้บุคคลในหน่วยงานอ่ืนมาร่วมท างาน  
การจดัระบบและการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ การพยากรณ์เพื่อการผลิต  การออกแบบงานและกระบวนการผลิต  
มนุษยสัมพนัธ์  การฝึกงาน  สุขภาพ  สภาพการท างาน  ความปลอดภัย  และ
ส่ิงแวดลอ้ม  การวดัผลการท างาน  การลดตน้ทุน  การควบคุมคุณภาพ  กฎหมายเชิง
พาณิชย ์ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองตน้  การเงิน  การตลาด  การโฆษณา   การ
บริหารการเงินและบริหารโครงการ     การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและโรงงาน  การจูง
ใจคนงานค่าแรงงานพิเศษ        การแบ่งปันผลประโยชน์ กรณีศึกษาในการแกปั้ญหา
การบริหารปัญหา ขอ้ขดัแยง้ภายในและภายนอกองคก์ร   กฎหมายและประเพณีการ
ปฏิบติัทัว่ไปในวงการ       อุตสาหกรรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643519 ความแข็งแรงของวสัดุ 1                   3(3-0) 
  Strength Of Materials 1 
   ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกับรรทุก    หน่วยของแรงและความเคน้        

ความเครียด  การเปล่ียนแปลงรูปร่าง   ภาชนะอดัความดนั และการเช่ือมต่อ  การต่อ 
ด้วยหมุดย  ้ า    ส่วนของโครงสร้างรับแรงบิด  และรับแรงดัด    แรงเฉือน และ  
โมเมนต์ดดัในคาน     คานท่ีท าด้วยวตัถุสองชนิด   ความเคน้ดดั   ความเค้นตรง  
ความเคน้เฉือนในคาน   ความเคน้ผสมและการโก่งของคาน  ส่วนของโครงสร้างรับ
แรงอดั  ส่วนของโครงสร้างรับแรงตามแนวแกนและแรงดดัร่วมกนั        ส่วนของ
โครงสร้างรับแรงตามแนวแกน แรงดัด และแรงบิดคานเชิงประกอบ การต่อ
โครงสร้าง การดดัรอบสองแกนหลกั    คานแบบอินดีเทอร์มิเนท และส่วนของ
โครงสร้างรับน ้ าหนักเคล่ือนท่ี  ดีเฟล็กชันของคาน เสาสูง  ค่าคงท่ีของความ
 ยดืหยุน่  การทดสอบวสัดุประกอบโลหะและอโลหะท่ีใชท้  าโครงสร้างและ
ส่วนประกอบ ของเคร่ืองจกัรกล    ค่าความปลอดภยัในการออกแบบเคร่ืองกล     
ใหส้าธิตตามความ 

    เหมาะสม 
 

5643520 ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลกิส์                               3(3-0) 
  Hydraulics Control System 
   ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก  การใชง้านระบบไฮดรอลิก   หลกัการ      

พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก    ชุดตน้ก าลงัไฮดรอลิก     ท่อน ้ามนัไฮดรอลิกและ 
ขอ้ต่อถงัพกั และ การปรับสภาพของน ้ ามัน  ท่อทาง  และซีลในระบบไฮดรอลิก    
ป๊ัมไฮดรอลิก    การปรับค่าแรงบิดหรือแรงดันของอุปกรณ์ท างาน  การควบคุม     
ทิศทาง และความเร็วของอุปกรณ์ท างาน    การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาด
ของอุปกรณ์วาลว์ควบคุมระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม    น ้ามนัไฮดรอลิกและการบ ารุงรักษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643521 กลศาสตร์ปฐพ ี                    3(3-0) 
  Soil Mechanics 

ศึกษาเก่ียวกบัดิน  ส่วนประกอบทางเคมี และทางกายภาพ    การทบัถม     
ของดิน   ดินชนิดต่าง ๆ    การเจาะส ารวจดิน    คุณสมบติัของดินทางวิศวกรรม      
สถียรภาพของความลาด    การพงัทลาย   การขุดตกัดิน   การหาแรงในดิน  การบด
อดัดิน   การวิเคราะห์  การทรุดตวัของดิน  การปรับปรุงชั้นดินอ่อน  ส ารวจดิน       
ก าแพงกนัดินและตอม่อของสะพาน  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643522 วศิวกรรมชลศาสตร์                   3(3-0) 
  Hydraulics Engineering 
   ศึกษาทฤษฎีทางชลศาสตร์ คุณสมบติัของของไหล  ของไหลสถิต  หลกัการ 
    เก่ียวกบัการไหลของของไหล  จลนศาสตร์ของการไหลของของไหลจริง   หลกัการ 

ไหลของของไหล        การวเิคราะห์มิติเชิงหน่วย และความคลา้ยคลึงทางชลศาสตร์  
การไหลของของไหลในท่อ   การไหลในทางน ้าเปิด   การไหลไม่คงท่ีของของไหล  
การไหลของน ้าในแหล่งน ้าต่าง ๆ   การไหลของน ้าหลาก    การซึม และการกระจาย
ของน ้าใตดิ้น    การวดัอตัราการไหลของน ้า     การพฒันาแหล่งน ้า     สมการของ
พลงังานและโมเมนตมั   การออกแบบอ่างเก็บน ้า   เข่ือน  ทางระบายน ้าลน้  ประตูน ้า   
และโครงสร้างต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการส่งจ่ายน ้า       การระบายน ้าและวธีิการป้องกนั
อุทกภยั ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643523 วศิวกรรมไฟฟ้า                    3(3-0) 
  Electrical Engineering 
   ศึกษาวงจร DC   วงจร AC  เฟสเดียวและสามเฟส  กฎของเคอร์ซอฟฟ์ และ 

หลกัของแมกซ์เวลล ์ วธีิโหนด และเมซ  ทฤษฎีเทวนิิน  นอร์ตนั  ทฤษฎีทบัซอ้น   
ก าลงัสูงสุด  ก าลงัเชิงซอ้น  วงจรแม่เหล็ก  หมอ้แปลงไฟฟ้า  ประสิทธิภาพและการ
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เช่ือมโยง  ลกัษณะและการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์      
การใชแ้ละการควบคุมความเร็ว  การหมุนของสนามของมอเตอร์เหน่ียวน าเฟสเดียว
และสามเฟส   การสูญเสีย  และประสิทธิภาพของมอร์เตอร์เหน่ียวน า  การสตาร์ท 
มอเตอร์เหน่ียวน า 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643524 ทฤษฎวีงจรข่ายไฟฟ้า                   3(3-0) 
  Electrical Network Theory 
   ตวัแปรเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงข่าย      การวเิคราะห์โครงข่าย 

เบ้ืองตน้  ทฤษฎีโครงข่ายวงจร   และหลกัการท่ีเป็นประโยชน์   สัญลกัษณ์ 
โดยเมตริกซ์   อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายขั้ว   การวเิคราะห์โครงข่ายอนัดบัหน่ึง      ฟังกช์นั 
พิเศษท่ีควรสนใจ   การวเิคราะห์วงจรท่ีมีอนัดบัสูงในโดเมนของเวลา   ผลการแปลง
ลาปลาซ   การวิเคราะห์สถานะคงตวัของวงจรท่ีใชค้ล่ืนไซน์         นยัทัว่ไปของการ
วเิคราะห์วงจรภายใตส้ถานะคงตวัของคล่ืนรูปไซน์   อนุกรมฟูเรียร์    และการแปลง   
ฟูเรียร์  การวเิคราะห์โครงข่ายวงจรไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

5643525 การส่ือสารทางอเิลก็ทรอนิกส์                  3(3-0) 
  Electronics Communication 

วิวฒันาการของส่ือสาร ความหมายของขอ้มูล วงจรเคร่ืองขยายแบบปรับ
คล่ืน การผสมและการแปลงความถ่ี  การผสมแอมพลิจูดและการวดั  หลกัการ
ผสมคล่ืน   การแยกคล่ืนแบบต่าง ๆ  และการวดั  การส่งสัญญาณแบบต่าง ๆ     วงจร
และหลกัการท างานของเคร่ืองรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน์  ความถ่ีและการผสม
เฟส    คล่ืนแทรกแซงและคล่ืนรบกวน   การลดเสียงรบกวน   การผสมพลัส์  ระบบ
รหัส  การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุผ่านบรรยากาศ  ระบบเคร่ืองส่ือสารผ่านดาวเทียม    
การส่ือสารใยแสง  วงจรสร้างความถ่ี   วงจรดิจิตอลในเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับ     
ระบบมลัติเพล็ก   วงจรเคร่ืองรับและเคร่ืองส่ง   สัญญาณทางวิทยุ เรดาร์ ไมโครเวฟ  
เลเซอร์   การส่ือสารระบบอนาลอกและดิจิตอล  ระบบการส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น 
โทรศพัท ์ โทรเลข  โทรพิมพ ์ โทรสาร    และระบบส่ือสัญญาณดิจิตอลดว้ยเคเบิลใย
แสงความเร็วสูง  (S.D.H.)  ใหมี้การสาธิตตามความ เหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643526 ทฤษฎกีารวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์                 3(3-0) 
  Electronics Circuit Analysis Theory 

วเิคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก  วงจรขยายป้อนกลบัออสซิเลเตอร์   
วงจรขยายก าลงั    วงจรแรงดนัคงท่ี      การวเิคราะห์ขอบข่ายของความถ่ีและ
ขอบข่ายของเวลา   ทฤษฎี เสถียรภาพ การออกแบบ และการชดเชยระบบควบคุม           
การแทนชุดวางซอ้น   ในภาคการต่อแบบอนุกรมของระบบควบคุม 

 

5643527 การวเิคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electrical Network Analysis 

ค าจ ากัดความ  นิยาม การค านวณโครงข่ายวงจรไฟฟ้า  สัญญาณและ            
ฟงกช์นั  อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายขั้ว  การวิเคราะห์วงจร  First Order และ  Second Order        
ผลการแปลงลาปลาซ    ตวัแปรสถานะ       วงจรไฟฟ้าก าลงั 1 เฟส   3 เฟส     การ
ค านวณโดยใชร้ะบบ Per Unit   การวิเคราะห์วงจรภายใตส้ถานะคงตวัของคล่ืนรูป
ไซน์    การหาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนั    และกระแสในระบบส่ง-จ่าย  Two-
Port Network   ฟูเรียร์  อินทิกรัล  การแปลงฟูเรียร์   การจ าลองวงจรไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 

5643528 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง                  3(3-0) 
  Communication Networks and Transmission Lines 
   โครงข่ายอิมเมจและอิตเตอร์เรทีฟพารามิเตอร์ วงจรกรองความถ่ี  วงจรปรับ 

จ านวนเท่า และวงจรลดทอนสัญญาณ  ทฤษฎีเก่ียวกบัสายส่ง     สมการทัว่ไปของ
สาย  ส่งคล่ืนกระแสและแรงดัน  แรงดันในสายส่ง  ค่าคงท่ีของสายส่ง  การวดั
แรงดนัและกระแสภายในสาย    การสะทอ้นกลบั    ค่าเอสดบับลิวอาร์   สมิทชาร์ท   
และอิมพีแดนซ์แมทช่ิง ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643529 หลกัของระบบการส่ือสาร                  3(3-0) 
  Principles of Communication Systems 
   ประวติัของการส่ือสารทางไฟฟ้า    การวเิคราะห์ และประมวลผลสัญญาณ     

การรวมคล่ืนแบบดิจิตอลและลอจิก    ระบบการวดั   การลดเสียงรบกวน  หลกัของ
ระบบการส่ือสารธรรมดา  หลกัการผสมคล่ืน และการส่งแบบต่าง ๆ   การผสมพลัส์    
ระบบรหสัการแพร่กระจายคล่ืนวทิยผุา่นบรรยากาศ     ระบบส่ือสารผา่นดาวเทียม    
การส่ือสารดว้ยเคเบิลใยแสง และระบบการส่ือสารต่าง ๆ   เช่น  โทรเลข  โทรศพัท ์ 
โทรสาร  ฯลฯ   ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643530 การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอเิลก็ทรอนิกส์                3(2-2) 
  Noise Reduction in Electronics Circuits 
   สัญญาณรบกวน  การป้องกนัการรบกวนในตวัน า     ผลท่ีแสดงเป็นตวัเก็บ 

ประจุ และตวัเหน่ียวน าของตวัน าไฟฟ้า     ผลของสนามแม่เหล็กตวัประกอบ           
การป้องกนัสัญญาณรบกวน     การป้องกนัสัญญาณรบกวนแบบไขวส้ายและแบบ
อ่ืน ๆ   การกราวน์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์   การป้องกนัสัญญาณรบกวนของ
วงจรขยายสัญญาณ   การแยกวงจรโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า  การเช่ือมโยงโดยใช้
อุปกรณ์ทางแสง   การป้องกนัสัญญาณรบกวนจากภายนอก    ชนิดของเคเบิลและ
ตวัเช่ือม  การสมดุล   การเช่ือมต่อของอุปกรณ์ประเภทแพสซีส  การป้องกนัการสึก
กร่อนของหนา้สัมผสั   การออกแบบวงจรแผน่พิมพ ์ใหป้ฏิบติัการตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643531 กลศาสตร์ของแข็ง                   3(3-0) 
  Mechanics of Solids 
   แรงและน ้าหนกับรรทุก  สมดุลของแรง   ความเคน้  ความเครียด ภาชนะอดั 

ความดันและการเช่ือมต่อ  การต่อด้วยหมุดย  ้าและสลักเกลียว  การบิด  แผนผงั      
แรงเฉือน   และโมเมนตด์ดั     ความเคน้ตั้งฉากในคาน      ความเคน้เฉือนในคาน         
การเปล่ียนรูป ความเคน้      การเบ่ียงเบนของคานโดยการอินทิเกรด  และโดยวธีิ 
พื้นท่ีโมเมนต ์   เสาสูง พลงังาน  ความเครียด ทฤษฎีคานโคง้  คานซ่ึงไม่สามารถ
แกปั้ญหาดว้ยหลกัสถิตยศาสตร์ ทรงกระบอก  ผนังหนาและแผ่นกลมหมุน    
โมเมนตข์องความเฉ่ือย  โครงสร้างรับน ้ าหนกัเคล่ือนท่ี   การทดสอบวสัดุประกอบ
โลหะและอโลหะ    ความแขง็แรงของวสัดุท่ีใชท้  าโครงสร้าง และส่วนประกอบของ
เคร่ืองกล   และค่าความปลอดภยัในการออกแบบเคร่ืองกล  ส่วนของโครงสร้าง     
รับแรงแบบต่าง ๆ โดยใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643532 การบ ารุงรักษาห้องแช่แข็ง                  3(3-0) 
  Freezing Preservation 
   ศึกษาโครงสร้างของหอ้งแช่แขง็   วฏัจกัรการท าความเยน็       ระบบการท า 

ความเยน็แบบต่าง ๆ  และคุณสมบติัของสารท าความเยน็            การค านวณภาระ
ความเยน็ในหอ้งแช่แขง็  วสัดุท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาและวธีิการบ ารุงรักษาหอ้ง     แช่
แขง็อยา่งถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ   ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 5643533 เทคโนโลยวีศิวกรรมฐานราก                  3(3-0) 
  Foundation Engineering Technology 
   ชนิดของฐานราก  แบบของฐานราก     การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน    
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และเสถียรภาพ  การออกแบบฐานท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้สาเขม็ ชั้นทรายร่วน ชั้นดินต้ืน   
การทรุดตวัของฐานราก และวธีิทดสอบเสาเขม็ชนิดต่าง ๆ      น ้าหนกับรรทุกของ 
เสาเขม็    การเจาะส ารวจดิน  ก าแพงกนัดิน และตอม่อของสะพาน  ใหมี้การสาธิต
ตามความเหมาะสม 

 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643534 เทคนิคการก่อสร้าง                   3(3-0) 
  Construction Technology 
   ศึกษาลกัษณะโครงสร้างอาคารแบบต่าง ๆ        เทคนิคการก่อสร้างอาคาร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  การหล่อในท่ี  เทคนิคการสร้างแบบหล่อคอนกรีต     คอนกรีต 
ส าเร็จรูป    การท านัง่ร้าน   การติดตั้งโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก       การก่อสร้างอาคาร 
ส าเร็จรูป  การก่อสร้างระบบพื้นไร้คาน    การใชเ้คร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง    เทคนิค
การจดัระบบงาน    การหาแหล่งวสัดุก่อสร้าง  ขั้นตอนการปฏิบติังาน   การปรับแต่ง
สถานท่ี   การสร้างอาคาร ชัว่คราว     การวางผงั     การตอกเข็ม    การสร้างฐานราก   
เสาตอม่อ   คาน   พื้น   บนัได  โครงหลังคา   การท ามุมหลงัคา  ฝา  ผนัง  ประตู  
หนา้ต่าง  ฝ้าเพดาน   อุปกรณ์ตกแต่งผนงั  การเก็บวสัดุ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
เก่ียวกบัการก่อสร้าง    ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643535 ความแข็งแรงของวสัดุ 2                        3(3-0) 
  Strength of Materials 2 

การวิเคราะห์คานต่อเน่ือง   แกนรวมในแนวราบ    การคดงอ   ความเครียด
เฉือน เส้นโคง้ของ Mohr  การโคง้งอของเสา คานรวม  การโคง้งอท่ีไม่สมมาตร 
โครงสร้างหลกั เพื่อการเคล่ือนท่ีของโหลด  การประยุกต์ใช้ในการออกแบบ    
โครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก 

 

5643601 การวดัและเคร่ืองมือวดั                   3(3-0) 
  Measurement and Instrumentation 

การวเิคราะห์อุปกรณ์ในรูปของระบบยอ่ยและช้ินส่วน ลกัษณะของช้ินส่วน     
ในอุปกรณ์มาตรฐาน     การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน    การออกแบบอุปกรณ์   
ระบบของอุปกรณ์        ความสามารถและขีดจ ากดัของอุปกรณ์     การวดัและการใช้
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อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม  การวดัปริมาณ  ระดบัและการวดัปริมาณเชิงวิเคราะห์ เช่น   
การวดัอุณหภูมิ ความดนั ปริมาณการไหล  ระดบัของของไหล   ความเป็นกรดเป็น
ด่างของสาร   ความช้ืน ความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพทัธ์   สภาพการน าทาง
ไฟฟ้า   มลพิษทางอากาศ  น ้ า  ดิน  การว ัดและการส่งสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต    การท างานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์       
ไฮดรอลิกและนิวแมติก   ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643602 การวดัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electrical Measurements and Instrumentation 
   หน่วยและเคร่ืองมือวดัมาตรฐาน   หลกัการ     และการท างานของเคร่ืองวดั 

ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ  และการ ใชง้านท่ีถูกตอ้ง   การวดัโวลเตจ    
กระแสความตา้นทาน     การวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ไฟฟ้า    อิมพิแดนซ์ท่ีมีความถ่ีต ่า
และสูง ค่าผดิพลาดในการวดั       มาตรฐานและโครงสร้างของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า  
ทั้งกระแสตรง   และกระแสสลบั     เช่น    เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า    เคร่ืองวดัความ
ตา้นทาน  มลัติมิเตอร์  เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า  เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า     
ทรานสดิวเซอร์   การวดัทางแม่เหล็ก   การวดัโดยเทคนิคเชิงตวัเลข   สัญญาณ
รบกวน เทคนิคในการท าใหอ้ตัราส่วนสัญญาณ กบัสัญญาณรบกวนดีข้ึน   การ
ซีลด ์เคร่ืองวดัความเร็วรอบ เคร่ืองวดัความถ่ี  เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ  เคร่ืองวดัแบบ
บริดจ ์ ออสซิลโลสโคป    มิเตอร์แบบดิจิตอลชนิดต่าง ๆ ท่ีใช ้ในงานอุตสาหกรรม  
ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643603 การวเิคราะห์เชิงตัวเลขในงานวศิวกรรม                 3(2-2) 
  Numerical Method Analysis for Engineers 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการค านวณเชิงตวัเลข     โครงสร้างคอมพิวเตอร์และ
การ วเิคราะห์ความผดิพลาด  รากของสมการ  ระบบของสมการเชิงเส้น   การหา
รากสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น   การค านวณโฟลตต้ิงพอยต ์  เคิร์บฟิทต้ิง  การประมาณ
ค่าในช่วงโดยพหุนามและความผิดพลาด  การหาค่าของอนุพนัธ์และการอินทิเกรต
เชิงตวัเลข      วิธีการอิทเทอเรทีฟ    การประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด  และ
การประมาณค่าเป็นช่วงโดยพหุนามดีกรีสาม    การหาค าตอบของสมการท่ีไม่เป็น
เชิงเส้น   การหาค าตอบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย  
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การโปรแกรมเชิงเส้น   การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน    การค านวณค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์    การใชโ้ปรแกรมยอ่ยส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และทางฟิสิกส์  ให้
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643604 ปฏิบัติการทฤษฎวีงจรไฟฟ้า                  1(0-3) 
  Electrical Circuit Theory Laboratory 
   ใหท้  าการทดลองโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า      

การวเิคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้า และทฤษฎีวงจรข่ายไฟฟ้า ไม่นอ้ยกวา่ 10 การทดลอง 
 

5643605 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์                1(0-3) 
  Electrical and Electronics Instrument Laboratory 

ใหท้ าการทดลองโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาการวดั  และ
เคร่ืองมือวดั การวดัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป การใช้
เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ สมยัใหม่  พร้อมการค านวณไม่นอ้ยกวา่ 10 การ
ทดลอง 

 
5643606 เทคนิคการวเิคราะห์โครงสร้าง                  3(3-0) 
  Structural Analysis Technique 
   การวเิคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท  โดยวธีิอีลาสติกโหลด   พลงังาน 

สะสม Slope-Deflection  Moment-Distribution  อินฟลูเอนซีไลน์ส าหรับคาน     
ต่อเน่ืองและกรอบการวิเคราะห์โดยวิธีอีลาสติก       การวิเคราะห์อยา่งประมาณของ
กรอบโครงสร้าง     การวิเคราะห์การโก่งตวัของโครงสร้างดว้ยวิธีการต่าง ๆ     เช่น  
Conjugate-Beam  Statically Indeterminate  Structures Three-Moment Equation        
วเิคราะห์โครงสร้างโดยเมทริกซ์   และการวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

5643607 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                  1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 1 
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   ใหท้ าการทดลอง   โดยออกแบบการทดลองเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาอุณห 
พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล   กลศาสตร์ของแขง็  โดยเนน้การใชเ้คร่ืองมือ    และ
เทคนิคในการน าไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม  ไม่นอ้ยกวา่ 10 การทดลอง 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643608 ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวสัดุ                               1(0-3)  
  Strength of Materials Testing Laboratory 
   ใหท้  าการทดลอง   โดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาวสัดุศาสตร์   วสัดุ 

วิศวกรรม  วสัดุวิศวกรรมไฟฟ้า  และวสัดุศาสตร์ช่างโยธา    การทดสอบวสัดุ    
ความแขง็แรงของวสัดุ  เช่น  เหล็กกลา้  ท่อนไม ้ อิฐ  เสา  คาน  และเหล็กหล่อ  ฯลฯ 
ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
5643609 ปฏิบัติการไฮดรอลกิส์และกลศาสตร์ของไหล                                         1(0-3) 
  Hydraulics and Fluid Mechanics Laboratory 

ให้ท าการทดลองการวดัความดนัของไหล  การไหลผ่านท่อ  ฝาย  ท านบ
เข่ือน   ขนาดของแรงท่ีท าใหไ้หล  การวดัอตัราการไหลในหลอดหรือท่อ การไหลใน
ช่องทางเปิด  และการไหลอยา่งสม ่าเสมอ  ฯลฯ  ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
5643610 วศิวกรรมการส ารวจงานก่อสร้าง                  3(3-0) 
  Construction Surveying Engineering 

การส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งโปรแกรมงานวศิวกรรม  สถาปัตยกรรมซ่ึงจ าเป็น   ต่อ
การวางแผนงานก่อสร้าง  งานรังวดัก าหนดวางจุด  และแนวพื้นดิน  การวางแผน
ก่อสร้างอาคาร  ก าหนดความลาดชนัและความโคง้ของการวางแนวถนน  และทาง
งานท่อน ้าทิ้ง   ท่อระบายน ้า     ทางรถไฟ  ทางหลวง  คลอง  ท่อประปา  สายส่ง  งาน
รังวดัเพื่อค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร  การควบคุมงาน  การตรวจงานให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง  การท ารายงานการก่อสร้าง และผลการส ารวจวสัดุ 
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การรักษาความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม  และความงามตามหลักของ
สถาปัตยกรรม  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643611 เทคนิคการส ารวจ                   3(3-0) 
  Surveying Technique 
   ศึกษาหลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการส ารวจ  เทคนิคการใชเ้คร่ืองวดั  และ 

ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัตามหลักของวิชาการ  วิธีท  าแผนท่ีด้วยโต๊ะแผนท่ี     
หลกัการส ารวจดว้ยเทป  เขม็ทิศกลบั  กลอ้งวดัมุม  การท าวงรอบ  การหาพื้นท่ี  การ
หาระดบั  การวดัมุมหาระยะ การหาปริมาตรดินตดั ดินถม การวางผงั  การอ่านค่า
จากสเกรน  การอ่านระดบัจากสเกรน  การรับผิดชอบเคร่ืองมือวดัขณะปฏิบติังาน 
เช่น การน าออกไปใช้  การติดตั้งส่วนประกอบ  การเคล่ือนยา้ย  การปฏิบติังานท่ี
ถูกต้อง  การท าความสะอาดเลนส์   การบ ารุงรักษา  และการเก็บเคร่ืองวดัแต่ละ
ลกัษณะงานใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643612 การรังวดัด้วยภาพถ่าย                       3(3-0) 
  Photogrammetry 

ประวติัการพฒันา และการประยกุตใ์ชก้ารรังวดัดว้ยภาพ กลอ้งถ่ายภาพสาม
มิติและการใช้ถ่ายภาพ การปรับปรุงกล้อง การวางแผนการบิน การควบคุม
ภาคพื้นดิน     ภาพสามมิติ และการมอง เคร่ืองมือวดัพื้นฐาน การอ่านแผนท่ีจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ   การขยายภาพ และการฝังเสาหลกั การังวดัดว้ยภาพถ่ายบนพื้น
โลก และหลกัการวเิคราะห์ภาพถ่าย ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

   
5643613 ปฏิบัติการส ารวจและการรังวดัด้วยภาพถ่าย                1(0-3) 
  Surveying and Photogrammetry 
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ใหอ้าจารยผ์ูส้อนออกแบบการทดลองโดยครอบคลุมเน้ือหาวชิาการส ารว 
และการรังวดัดว้ยภาพถ่าย ไม่นอ้ยกวา่ 10 การทดลอง 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643614 การทดสอบวตัถุ                    3(3-0) 
  Materials Testing 

ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ศึกษาทฤษฎีและ          
พฤติกรรม การรับแรงของวสัดุโครงสร้างประเภทไม ้เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบติั วิธีการทดสอบ การสุ่มตวัอย่าง วสัดุเพื่อน ามา
ทดสอบในการรับแรงอดัแรงดึง แรงดดั แรงเฉือน แรงบิด และแรงยดึเหน่ียว 

 
5643615 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า                  1(0-3) 
  Electrical Engineering Laboratory 

ใหท้  าการทดลองโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า และ
ศึกษาเก่ียวกบัการติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยอุปกรณ์การติดตั้ง ไดแ้ก่ 
ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางเดินไฟฟ้า ทางเดินบสั การเลือกอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้ง
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การออกแบบเพื่อการติดตั้งให้ไดม้าตราฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 10 การ
ทดลอง 

 
5643616 ปฏิบัติการวเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์                 1(0-3) 
  Electronics Circuit Analysis Laboratory 

ให้ท าการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร  

 

5643617 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2                  1(0-3) 
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  Mechanical Engineering Laboratory 2 
ให้ท าการทดลอง โดยการออกแบบการทดลองเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาไฮดรอ

ลิกส์นิวแมติกส์ โดยเน้นการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคการน าไปใช้งานอุตสาหกรรม
ไม่นอ้ยกวา่ 10   การทดลอง 

 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5643618 ปฏิบัติการสนามและคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า                 1(0-3) 
  Electromagnetics Field and Wave Laboratory 

 ให้ท าการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาสนามและคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ไม่นอ้ยกวา่ 8 การทดลอง 

 

5643619 ปฏิบัติการกลศาสตร์และกลศาสตร์ของการไหล                1(0-3) 
  Mechanics and Fluid Mechanics Laboratory 

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง ความเร่งเน่ืองจากค่าคงท่ี
สากล (Universal constant) การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
แบบกล้ิงโมเมนตข์องความเฉ่ือย การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก เพนดูลมัเชิงประกอบ 
เพนดูลมั     การบิด กฎของปาสคาล กฎของแบร์นูลล่ี กฎของพอยซิล กฎของสโตกส์ 
ความหนืดและการไหลแบบต่าง ๆ 

 

5643620 เคร่ืองมือทางวศิวกรรม                   3(3-0) 
  Tool Engineering 

หลกัการตดัโลหะ เคร่ืองมือในการใชต้ดัโลหะ น ้ ามนัหล่อเยน็ มาตรฐานวดั
มาตรวทิยา ลกัษณะผวิเน้ือโละ เคร่ืองมือกล ความถูกตอ้งเท่ียงตรงในการวดั ตวัเกาะ 
(Jigs) และตวัจบั (Fixture) เคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการตดั
ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643621 ทฤษฎโีครงสร้าง                                 3(3-0) 
  Theory of Structures 
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ศึกษาเก่ียวกบัแรง แรงดึง แรงเฉือน ความเคน้ และความเครียดจากแรงตาม
แนวแกน โมเมนตใ์นโครงสร้างดีเทอร์มิเนท เส้นอิทธิพล การวิเคราะห์ความเครียด
ใน  ข้อหมุน โครงสร้างหลักเพื่อการเคล่ือนท่ีของโหลด ความเค้นในคาน การ
วเิคราะห์    โครงสร้างแบบง่าย และแบบยากท่ีรับน ้ าหนกัคงท่ี การค านวณหาแรงใน
โครงขอ้หมุนหรือโครงถกั โดยวิธีต่าง ๆ การคดงอของคาน และกรอบ โดยวิธีงาน
เสมือนและพลงังานความเครียด ไดอะแกรมของ Williot Mohr การวเิคราะห์โครง 

 
 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

สร้างท่ีรับแรงตามแนวแกนและแรงตดัร่วมกนั การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์
มิเนท และอินดีเทอร์มิเนทท่ีรับน ้ าหนกัคงท่ี สมการ Three Moment พฤติกรรมของ
โครงสร้าง การวบิติัของโครงสร้างไม ้เหล็ก และคอนกรีต 

 
5643622 ปฏิบัติการระบบไมโคโปรเซสเซอร์                 1(0-3) 
  Microprocessors Systems Laboratory 

ให้ปฏิบัติการเก่ียวกับสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ การต่อเช่ือม
ไมโครโปรเซสเซอร์กบัหน่วยความจ า     การติดต่อระหวา่งไมโครโปรเซสเซอร์ I/0 
การใชชิ้พซพัพอร์ท กบัไมโครโปรเซสเซอร์      การใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในงาน
อุตสหกรรม 

 
5643623 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1                    1(0-3) 
  Industrial Laboratory 1 

ให้ปฏิบติัการ โดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาการออกแบบโรงงาน
การศึกษา การท างาน การวดัการท างาน และการยศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
5643624 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2                    1(0-3) 
  Industrial Laboratory 2 

ให้ปฏิบัติการโดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาการวางแผน และ
ควบคุมการผลิต การวิจยัเชิงปฏิบติัการ ทฤษฎีแถวคอย การด าเนินงานในโรงงาน
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อุตสาหกรรม เคร่ืองมือทางวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ยนิูต
โอโปเรชนั การวดัและเคร่ืองมือวดัระบบอตัโนมติั ไม่นอ้ยกวา่ 10 การทดลอง 

 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5643701 เคมีส าหรับเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                  3(3-0) 
  Chemistry for Nuclear Technology 

โครงสร้างอะตอม พนัธุเคมี สมบติัของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ปฏิกิริยา 
เคมี กรด เบส เกลือ การวิเคราะห์สารเคมี สารอนินทรียท่ี์พบในธรรมชาติ ถ่านหิน 
น ้ ามนั ธาตุ โลหะ โลหะผสม สารก่ึงตวัน า สารกมัมนัตรังสี โดยเน้นการเขียนสูตร
ของสารประกอบท่ีมีธาตุกมัมตรังสีปนอยู ่  พร้อมทั้งการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ทางเคมีของ               สารกมัมนัตรังสีเหล่านั้น 

 
5644101 การออกแบบบรรจุภัณฑ์                   2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเป็นมาของผลิตภณัฑ์บรรจุหีบห่อ และความตอ้งการในการใช ้
ผลิตภณัฑ์หีบห่อ การออกแบบหีบห่อ ภาชนะเพื่อใช้กบัผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท 
ศึกษาเร่ืองรูปทรง รูปแบบ โครงสร้าง สี ภาพคล่ี หีบห่อผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดมาตรฐาน และสัดส่วนสัมพันธ์กับ
ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ 

 
5644102 การออกแบบระบบความร้อน                           3(3-0)
  Thermal Systems Design 

หลกัการออกแบบระบบความร้อน    ศึกษากฎและกระบวนการทางอุณหภูมิ
พลศาสตร์   วฏัจกัรของเคร่ืองจกัรกลความร้อน   การถ่ายเทความร้อน  เช้ือเพลิง และ
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การสันดาป การออกแบบเคร่ืองจกัรไอน ้า   หมอ้น ้า   กงัหนัไอน ้า   กงัหนัแก๊ส    
และเคร่ืองควบแน่น ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม   

 

5644103 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                  3(3-0) 
  Mechanical Design 

ศึกษาปรัชญาของการออกแบบ พื้นฐานของผูอ้อกแบบเคร่ืองกล ขั้นตอน
ของการออกแบบ ค่าความปลอดภยั คุณสมบัติทางโลหวิทยาของวสัดุเก่ียวกับ
ความแค้นผสมและทฤษฎีความเค้นเสียหาย การออกแบบส าหรับการแตกหัก 
เน่ืองจากความล้า ความเครียด มอดูลสั พิกดัความปลอดภยัของวสัดุ ช้ินส่วนของ
เคร่ือง 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

จกัรกลขั้นพื้นฐานซ่ึงมีรอยต่อด้วยหมุดย  ้าและสลกัเกลียว การยึดด้วยหลกัเกลียว 
หมุดย  ้า ล่ิม สลกั สปริง แบร่ิง คลชั คบัปล้ิง เบรก การเช่ือมต่อสายพาน และโซ่ เฟือง
ตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก ชุดเฟืองหนอน เจอร์นลัแบร่ิง และการหล่อล่ืน โรลล่ิง
แบร่ิง ท าโครงการออกแบบเคร่ืองกลท่ีมีความซับซ้อน ให้มีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 

5644104 การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล                 3(3-0) 
  Design of Machine Elements 

ศึกษาหลกัการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ล าดบัขั้นในการออกแบบ
ข้อท่ีต้องพิจารณา ตวัประกอบของความปลอดภยั มาตรฐานและรหัส และการ
วิเคราะห์    ความเค้น วสัดุและคุณสมบัติของวสัดุ การออกแบบส าหรับความ
แข็งแรงสถิต ความ   แข็งแรง ความแข็งแรงต่อความลา้ การออกแบบส่วนประกอบ
ของเคร่ืองจกัรกล เช่น เกลียว เพลา ล่ิม สปลายน์ สลกั แบร่ิง คลชั คบัปล้ิง สายพาน
โซ่ เฟืองตรง เฟืองเฉียง เกียร์ ล้ินกบักลบั ล้ินนิรภยั ล้ินน าทาง เคร่ืองช่วยแรงแบบนิว
แมติกและไฮดรอลิก และช้ินส่วนอ่ืน ๆ ของเคร่ืองจกัรกล ให้มีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 
5644105 การออกแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตร                 3(3-0) 
  Agricultural Machinery Design 
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หลกัการออกแบบเคร่ืองจกัรกล ลกัษณะและโครงสร้างพื้นฐาน หน้าท่ีท่ี
ตอ้งการใช้ในการปฏิบติังาน การปรับปรุงเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ชนิดของการ
ออกแบบและการจัดการ ก าลังท่ีต้องการโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ และการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในทุ่งนา การออกแบบเคร่ืองจกัรกลช่วยในการด านา เคร่ือง
สูบน ้ า รถไถ เคร่ืองปลูก เคร่ืองเก่ียวขา้ว เคร่ืองนวดขา้ว เคร่ืองหวา่นเมล็ด เคร่ืองยก
ยา้ยข้าว เคร่ืองจักรกลส าหรับการเก็บเก่ียวทั่วไป พร้อมทั้ งการซ่อมท่อ ข้อต่อ 
ประตูน ้า เกลียวท่อ และการเดินท่อน ้า 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644201 การติดตั้งไฟฟ้า                    2(1-2) 
  Electrical Installations 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งดภายนอกอาคารคุณสมบติัและการ     
ใช้งานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ สวิตซ์เกียร์ รีเลย์ป้องกันเคร่ืองกลไฟฟ้า อุปกรณ์
ป้องกนัฟ้าผา่ อุปกรณ์ป้องกนัการลดัวงจร  การวางแผนสร้างตูส้วิตซ์บอร์ดการวาง
แผนการ    เดินสาย การปักเสาพาดสาย การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า และปฏิบติังาน
ตามรายวชิา 

 
5644202 การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา               3(2-2) 
  Electrical System Installations Design and Cost Estimation 

ศึกษาเก่ียวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย มาตราฐานการติดตั้ ง การเลือก
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบระบบแสงสว่างในบา้น ระบบไฟฟ้าก าลงัในโรงงาน
อุตสาหกรรม การคิดค่าแรงงาน การประมาณราคา และการปฏิบติังานตามรายวชิา 

 
5644203 เทคโนโลยเีคร่ืองยนต์สันดาปภายใน                 3(3-0) 
  Internal Combustion Engines Technology 

วฎัจกัรอากาศมาตรฐาน และวฎัจกัรอากาศจริง เช้ือเพลิงสันดาปภายใน พิกดั
ส าคญัเคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนตจุ์ดประกายไฟ เคร่ืองยนต์จุดระเบิดดว้ยแรงอดั วฎัจกัร
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อากาศเช้ือเพลิงอุดมคติ ซูเปอร์ชาร์จ การน็อค และอตัราการน็อค ส่วนผสมไอดี การ
บรรจุไอดี และการคายไอเสีย โครงสร้างและองค์ประกอบของเคร่ืองยนต์ การ
ทดสอบ การหล่อล่ืน ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644204 กงัหันแก๊ส                    3(3-0) 

 Bas Turbine 
วฎัจกัรทางอุณหพลศาสตร์ของกงัหันแก๊ส การท างาน และประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน กงัหันแก๊สแบบใบพดั เคร่ืองยนตก์งัหนัไอพ่น เคร่ืองยนต์
ไอพ่นแบบลดัผา่น(Bypass) เคร่ืองยนตก์งัหนัไอพ่นแบบความเร็วมากกวา่ความเร็ว
ของเสียง       และองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644205 เทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์                   3(3-0) 
  Automotive Engineering Techology 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ หน้าท่ีการท างานช้ินส่วนยานยนต์ ตวัรถและแท่น
เคร่ือง ระบบเบรค ระบบพวงมาลยั การค านวณหาแรงขบัเคล่ือน ระบบแหนบ และ
แรงตา้นทานการเคล่ือนท่ี สมรรถนะและคุณลกัษณะของเคร่ืองยนต ์การทรงตวั ลอ้
หน้า และการบังคับเล้ียวของรถขณะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรง และทางโค้ง
พลศาสตร์ของเบรค กลไกและระบบส่งก าลงัแบบส่งผา่นคลชั และการส่งก าลงัผา่น
ของเหลว อุปกรณ์ยานยนต ์  และองคป์ระกอบในการท างาน 

 
5644206 วศิวกรรมแทรกเตอร์การเกษตร                  3(3-0) 
  Agricultural Tractors Engineering 

หลักการออกแบบเคร่ืองจกัรกล หน้าท่ีท่ีต้องการเก่ียวกับสร้าง และการ
ปฏิบัติงานในฟาร์มของแทรกเตอร์ โดยเน้นกลไกของโครงสร้าง พร้อมทั้ ง
เคร่ืองยนต์และลอ้ ระบบการส่งถ่ายของแทรกเตอร์ ระบบการควบคุมด้วยไฮดรอ
ลิกส์ 

 
5644207 เคร่ืองจักรกลการก่อสร้าง                   2(1-2) 
  Construction Machinery 
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ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองจกัรกลการก่อสร้าง ลกัษณะการท างาน      
ความสามารถในการท างาน การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรกลในการก่อสร้าง วิธีใชอุ้ปกรณ์
การบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เ ก่ียวกับ
เคร่ืองจกัรกล  การก่อสร้าง และการจดัการบริหารเคร่ืองจกัรกลการก่อสร้าง ให้มีการ
สาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5644301 เทคโนโลยคีอนกรีต                   3(2-2) 
  Concrete Technology 

ศึกษาชนิดและองคป์ระกอบคอนกรีต การยกยา้ยและการเก็บ การทดสอบ
เพื่อตรวจรับ ขอ้ก าหนดมาตราฐานเฉพาะ คุณสมบติัคอนกรีต การใชง้านของซีเมนต์
มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ การควบคุมดภาพ คอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ  
สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริมคอนกรีต การออกแบบ ส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสม
กบังานเทคอนกรีตขนาดใหญ่ การเทคอนกรีตใตน้ ้ า รอยต่อ การแกปั้ญหาต่าง ๆ ขอ
งานอดัฉีดน ้ายาเม่ือเกิดรอยร้าว การทดสอบคอนกรีต และองคป์ระกอบคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต ใหป้ฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 

5644302  เทคโนโลยคีอนกรีตอดัแรง                  3(2-2) 
  Pre-stressed Concrete Technology 

ความหมายค าว่า “คอนกรีตอดัแรง” ศึกษาคุณสมบติัวสัดุท่ีใช้ผลิต ระบบ
การอดั การสูญเสียแรงอดั การวเิคราะห์ และการออกแบบส่วนท่ีโคง้งอ แรงเฉือน ตวั
ยดึและต าแหน่งท่ีตั้ง ความโก่งและความนูน วธีิการออกแบบโครงสร้าง กรรมวธีิการ
ผลิตคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงลวดก่อน (Pre-tension) และการดึงลวดภายหลงั (Post-
tension) วสัดุส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตคอนกรีตอดัแรง ศึกษาการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีต      อดัแรง เพื่อกนัแรงดดั แรงเฉือน แรงบิด และแรงยดึเหน่ียว  
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5644401 ฟิสิกส์ของสารกึง่ตัวน า                   3(2-2) 
  Semiconductor Physics 

สถานะผลึก แนวความคิดทางกลศาสตร์เชิงควอนตมั อิเล็กทรอนิกส์ในผลึก  
การน าไฟฟ้าของผลึก การวิเคราะห์โดยอาศยัหลกัการทางสถิติ ระดบัเฟอร์มิตวัให้
และ ตวัรับอิเล็กตรอน ความหนาแน่น ของประจุพาหะในสภาวะท่ีสมดุลและไม่
สมดุล      รอยต่อ      พี-เอ็น การน าไฟฟ้าของผลึกเม่ือมีสนามไฟฟ้าต ่าและสูง 
ผิวหน้าต่าง ๆ       ของสารตวัน า แถบพลงังาน และประจุน าพาหะในสารก่ึงตวัน า 
ประจุส่วนเกินในสารก่ึงตัวน าไดโอด จงัชั่น ไดโอดทนัแนล ไดโอดแสดงหรือ
แอลอีดี ทรานซิสเตอร์สองขั้ ว ทรานซิสเตอร์ผลสนาม และทรานซิสเตอร์มอส 
ไดโอดยเูจที  
และไดโอดพีเอ็น วงจรไอซีกบัการออกแบบและการวิเคราะห์ ให้มีการสาธิตและ
ปฏิบติัการตามเหมาะสม 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644402 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล                     3(3-0) 
  Molecular Spectroscopy  

ระดบัพลงังานท่ีปล่อยออกมาจากการเกิด Electron Transition  แถบรังสี
วิทยา  ท่ีเกิดจากการสั่นสลดั (Vibrational Soectriscopy) แถบรังสีวิทยาของ 
Microwave, Ekectrib Spin, Resonance และ Nuclear Spin Resonance   ให้มีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644403 รังสีวทิยาและการวดัรังสี                   3(2-2) 
  Radiology and Radiation Measurement 

ศึกษาเก่ียวกบั Basic Wave Mechanics หลกัการแผรั่งสี การตรวจวดัปริมาณ
รังสี โดยมุ่งให้เข้าใจประโยชน์ของรังสีท่ีมีต่อการแพทย์ การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมกิจกรรมนิวเคลียร์ ผลผลิต โทษของรังสี   การป้องกนั และปัญหาทาง
รังสีวิทยากบัสภาวะแวดล้อม และชีวิต ทฤษฎีต่างๆ คล่ืนเป็นอนุภาคได้ Planck’s 
Quantum Theory of Black Body Radiation ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริ   รังสีเอกซ์ 
X – ray Diffraction        ปรากฎการณ์ควอนตมั  อนุภาคพื้นฐานต่างๆ การ
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ประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ยุคใหม่ การวดัรังสีให้มีการสาธิต และปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

 
5644404 สเปกตรัมอะตอม                   3(3-0) 
  Atomic Spectra 

ศึกษาแถบรังสีของอะตอมท่ีเกิดจากธาตุชนิด Two Valence Electrons 
การศึกษารูปชั้นพลงังานแบบ Fine Structure, Hyperfine Structure ผลกระทบแบบซี
มาน (Zeeman Effect) ผลกระทบแบบ Parshen-Back  แถบรังสี  แบบผสมจาก
อะตอม (Complex Spectra Radiation) ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644405 การวเิคราะห์ผลกึด้วยรังสีเอกซ์                              3(3-0) 
  X-ray  Crystallography Analysis 

รังสีเอกซ์ในธรรมชาติ  และท่ีประดิษฐ์ข้ึน   พลงังานของรังสีเอกซ์ท่ีมีความ
ยาวคล่ืนขนาดต่างๆ  การดูดกลืนรังสีเอกซ์  ความปลอดภยั และการป้องกนัรังสีเอกซ์ 
หลกัการเล้ียวเบน (X – ray Diffraction) กฎของแบรกก์   ดชันีมิลเลอร์   ทฤษฎีการ
เล้ียวเบนเชิงเรขาคณิตของรัสีเอกซ์ Reciprocal Lattice, Direct and Reciprocal ให้มี
การสาธิตตามความเหมาะสม ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644406 ระบบควบคุมการผลติด้วยคอมพวิเตอร์                3(2-2) 
  Computer Aided Manufacturing Control Systems 

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิต  ดว้ยการใชโ้ปรแกรมควบคุมเคร่ืองมือกล
อตัโนมติัในระบบการผลิต  การควบคุมเคร่ืองมือกลดว้ยระบบตวัเลข  หุ่นยนต ์
อุตสาหกรรม  ระบบการผลิตแบบก่ึงอตัโนมติั (F.M.S.) Cad Cam Pert และ C.P.M. 
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5644407 เทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมัติ                  3(3-0) 
  Automatic Control Technology 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการควบคุมอตัโนมติั  การวิเคราะห์  การตอบสนองท่ี
ข้ึนกบัช่วงเวลาและความถ่ี  เช่น ไฮโดรเจนและนิวแมติก  ความร้อน  ไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล  การวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น  การเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ  
ฟังก์ชันโอนยา้ย  การหาฟังก์ชัน่โอนยา้ยแบบ       วงรอบปิด และวงรอบเปิด   วิธี
วเิคราะห์การตอบสนอง ท่ีไม่เสถียรภาพของระบบ  โดยวิธีเราธ์ไครทีเรียน  วิธีโพลา
พลอทและวธีิโบเดพลอท    วธีิการควบคุมแบบสัดส่วน  แบบอนุพนัธ์  แบบรวมและ
แบบผสม 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644408 เทคโนโลยวีศิวกรรมความสว่าง                       3(3-0) 
  Illumination Engineering Technology 

พฤติกรรมของแสง  การก าเนิดแสง  กฎการส่องสวา่ง  การวดัการส่องสวา่ง  
แหล่งก าเนิดแสงและองคป์ระกอบ   การส่องรังสีจากไฟฟ้าท่ีมีไส้หลอด  การน าแก๊ส
หลอดเรืองแสง  ความเหมาะสมของความสว่าง  การเลือกใช้งาน  ชนิดและหน้าท่ี
ของดวงโคม  คุณสมบติัทางแสงของวสัดุท่ีใช้ท าอุปกรณ์   การค านวณ และการ
ออกแบบระบบแสงสวา่งภายในอาคาร  การออกแบบแสงสวา่งภายในและภายนอก
อาคาร 

 
5644409 เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electrical  Systems Design  Technique 

ชนิดของระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย การวางผงั หลักการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าก าลงั ขอ้ก าหนดพื้นฐาน เฟเซอร์ไดอะแกรม อุปกรณ์ไฟฟ้า 
สัญลกัษณ์     และวงจร ระบบแสงสวา่งส าหรับอาคาร  มอเตอร์และการควบคุมหมอ้
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แปลงไฟฟ้าก าลัง   การออกแบบระบบไฟฟ้าโดยวิ ธีทั่วไป และโดยระบบ
คอมพิวเตอร์  ส าหรับท่ีพกัอาศยั  ธุรกิจการคา้  โรงแรม  โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั  ประหยดัสวยงาม และมีประสิทธิภาพ  ให้มีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 

5644410 การส่งก าลงัของเคร่ืองจักกลไฟฟ้า                   3(3-0) 
  Electric Drives 

การพฒันาการส่งก าลงัไฟฟ้า  ก าลงัท่ีท าให้เกิดการหมุนเพื่อส่งก าลงัไฟฟ้า  
ชนิดและหนา้ท่ีการท างาน  วธีิการหยดุมอเตอร์  พลงังานท่ีใชใ้นการหยดุและการเร่ิม
เดินเคร่ืองการค านวณ   การหมุนมอเตอร์โดยวิธีวิเคราะห์และวิธีกราฟ  ชนิดของ
มอเตอร์ท่ีส าคญั ๆ  วงจรควบคุมและวิธีควบคุมมอเตอร์  การค านวณการใชง้านของ
มอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644411 เทคโนโลยรีะบบควบคุมแบบป้อนกลบั                 3(3-0) 
  Feedback Control Systems Technology 

ค าจ ากดัความ  ผลการแปลงลาปลาซ  ระบบควบคุมแบบแบบปิดและเปิด       
การแทนระบบ และการจ าลองระบบทางคณิตศาสตร์  แผนภาพ  กราฟ  การไหล           
ผลตอบสนอง  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์เสถียรภาพ  ช่วงความถ่ีโดยวิธี Nyauist, 
Routh-Hurwitx Critenrion สัดส่วนต่อเน่ือง  การวิเคราะห์เสถียรภาพ  และผลตอบ
สอนงจากช่วงความถ่ี  การสร้างและวิเคราะห์เส้นทางราก โดยวิธีของโบด และ
แผนภูมิ Nichol กิริยาการควบคุมเบ้ืองตน้และค่าชดเชยในการแกไ้ข 

 
5644412 เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง                 3(3-0) 
  High Voltage Engineering Technology 

ความหมายของวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  การผลิตไฟฟ้าแรงสูง  และการใช้
ประโยชน์  เทคนิคการวดัแรงดนัสูง  สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน  ดีสชาร์จใน   
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ก๊าซเบรคดาวน์ในไดอิเล็กทริกเหลวและไดอิเล็กทริกแข็ง  การใช้ฉนวนส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ฟ้าผา่และการป้องกนั  การทดสอบวสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

 

5644413 ระบบควบคุม                    3(3-0) 
  Control Systems 

ทบทวนเมตริกซ์ เวกเตอร์สเปซเชิงเส้น ไอเกนเวกเตอร์ ระบบไดนามิกส์ 
ศึกษาวิธีป้อนสัญญาณกลบัและการประยุกต์ วิธีการจ าลองแบบบล็อคไดอะแกรม 
กราฟ       การไหลของสัญญาณโบเดพลอท ไนควิสไดอะแกรม หลกัการของการ
ควบคุมและ     การสังเกตความมัน่คงของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ทฤษฎี
เราธ์ การวิเคราะห์  เวลาต่อเน่ืองและดิสครีต วงจรปิด คุณสมบติัการป้อนกลับ 
ขอ้ก าหนดของการท างาน   ผลสนองตอบความถ่ี วิธีเส้นทางรกส าหรับการวิเคราะห์
และการออกแบบ รวมทั้งการ ชดเชย การแปรสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบ
ควบคุมป้อนกลบัเชิงเส้น ระบบควบคุมท่ีดี และใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

5644414 เทคนิคการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั                 3(3-0) 
  Electric Power System Protection Technique 

ปัญหาทั่วๆ ไปในระบบ  หลักการเบ้ืองต้น  และองค์ประกอบของการ
ป้องกนัหลกัการปฏิบติัการการประยกุตใ์ชรี้เลย ์ ระบบการป้องกนัเม่ือไฟฟ้าลดัวงจร  
เคร่ืองมือป้องกัน  การก าหนดค่ารีแอคแตนซ์ ฟิวส์ รีเลย์สถิต  หลักการและ
คุณลกัษณะของวงจรเบรคเกอร์ และการออกแบบ การป้องกนัระบบจ่าย ระบบส่ง 
และอุปกรณ์ป้องกนัฟ้าผา่แรงดนัก่อเกิดกระแสวิง่ไหลลงดินและลดัวงจร  ทฤษฎีการ
แยกวงจร  วงจรเบรคเกอร์แบบแอร์บสั  การพฒันาวงจรเบรคเกอร์ ขอ้ควรพิจารณา
ในการออกแบบวงจรเบรคเกอร์ การทดสอบวงจรเบรคเกอร์และการบ ารุงรักษา 

 

5644415  การผลติ การส่ง และการจ่ายก าลงัไฟฟ้า                              3(3-0) 
  Electric Power Generation, Transmission and Distribution 

ระบบไฟฟ้าก าลัง  ระบบการผลิตไฟฟ้า  ประเภทของโรงงานไฟฟ้า  
หลกัการและการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  และหมอ้แปลงไฟฟ้า  การควบคุม



 396 

และป้องกนัระบบการผลิตไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  การค านวณโหลด  และค่าคงท่ีในระบบ
สายส่ง  การแก้สมการและการใช้ตารางเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  ระบบส่งจ่ายและ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า   การวางผงัสถานีไฟฟ้าย่อย  การเดินสายในระบบส่งก าลงั
ของแรงดันขนาดต่าง ๆ  โดยค านึงถึงระยะทาง  พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า  
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงดนัขนาดต่าง ๆ    โดยค านึงถึงระยะทาง     พารามิเตอร์
ของสายส่งไฟฟ้า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดนัและกระแสในสายส่งพลงังานไฟฟ้า
ตน้ทางและ    ปลายทาง  การออกแบบเพื่อการผลิต  สายจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  สาย
เคเบิลใตดิ้น   
รีแอกซ์แตนซ์ไดอะแกรม  ระบบเปอร์ยูนิต  การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์แบบต่าง ๆ 

  

5644416 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล                  3(3-0) 
  Digital Control Systems 

ศึกษาสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital) สมการผลสืบเน่ือง  การแปลงลา
ปลาซการแปลงฟูเรียร์  การแปลงดีสครีต  การแปลงฟาสทฟ์ูเรียร์  โครงสร้างดิจิตอล  
ฟิลเตอร์  การออกแบบระบบ   การวเิคราะห์ระบบควบคุม   และความคลาดเคล่ือน  
การประยกุต ์   ใชง้านของการประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิตอลในดา้นการส่ือสาร   

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

การควบคุมในงานทางอุตสหกรรม  และอ่ืน ๆ  อยา่งเหมาะสมและทนัสมยั  ใหมี้การ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644417 เทคนิคการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั                3(3-0) 

  Electric Power System Analysis Technique 
ศึกษาความเป็นมาของระบบไฟฟ้าก าลงั  การผลิตพลงังานไฟฟ้า  การส่งจ่าย   

ไฟฟ้า  การป้องกนัระบบ  ก าลงัไฟฟ้าในวงจร AC เฟสเดียว  ก าลงัไฟฟ้าสมดุลใน
วงจร AC สามเฟส  ปริมาณต่อหน่วย  อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  ชนิดของตวัน า  นิยาม
ของ       อิมพีแดนซ์  อิมพีแดนซ์ของลวดสองเส้นเฟสเดียว  คาปาซิแตนซ์ของสายส่ง   
สนาม     ไฟฟ้าของตวัน าเส้นตรงยาว  ความต่างศกัยร์ะหวา่งจุดสองจุด  เน่ืองจาก
ประจุคาปาซิแตนซ์ของลวดสองเส้น  ผลของการเอิร์ธในคาปาซิแตนซ์ของสายส่ง
สามเฟส  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสและโวลเตจในสายส่ง  การจ าลองแบบของ
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ระบบ  การค านวณโครงข่าย  การแกปั้ญหาและการควบคุมโหลดโฟลว ์  การ
ด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าก าลงั  ขอ้บกพร่องของสมมาตรของ
ไฟฟ้าสามเฟส  องคป์ระกอบของการสมมาตร  ขอ้บกพร่องของความไม่สมมาตร   
การป้องกนัระบบ  และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั 

 
5644418 การแปรรูปพลงังานกลไฟฟ้า                  3(3-0) 
  Electromechanical Energy Conversion 

แรงแม่เหล็ก  แรงเคล่ือนแม่เหล็กไฟฟ้าเหน่ียวน า  กระแสอลวนและ        ฮิส
เทอริซิสหลกัการแปรสภาพพลงังานกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  การหมุน
ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  การพนัขดลวด  คุณลกัษณะ
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์และ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนสั  คุณลกัษณะของมอเตอร์เหน่ียวน าเฟสเดียวและ
สามเฟส  หลกัการเร่ิมเดินเคร่ืองของการแปรสภาพพลงังานกล ไฟฟ้าของมอเตอร์
เหน่ียวน าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 
 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644419 โรงจักรไฟฟ้าต้นก าลงัและสถานีย่อย                 3(3-0) 
  Electric Power Plant and Substation 

ระบบโรงจกัรตน้ก าลงั   การเปล่ียนแปลงพลงังาน การพิจารณาโหลด     
การเลือกชนิดของโรงจกัรและจ านวนหน่วยผลิต  โรงจกัรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่  
โรงจกัรดีเซล  โรงจกัรกงัหนัไอน ้า  โรงจกัรกงัหนัก๊าซ  โรงจกัรพลงังานความร้อน
ร่วม  โรงจกัร     พลงังานนิวเคลียร์  โรงจกัรพลงังานน ้า  กงัหนัลม กงัหนัน ้า  การ
ออกแบบโรงจกัรไฟฟ้า การร่วมกนัจ่ายโหลดของโรงจกัรไฟฟ้าไอน ้าและพลงัน ้า  
อุปกรณ์หลกัของโรงจกัร  อุปกรณ์ควบคุมและการเช่ือมต่อโรงจกัร  อุปกรณ์ป้องกนั
โรงจกัร  เศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัโรงจกัรตน้ก าลงั  นวตักรรมเก่ียวกบัโรงจกัรและ
พลงังานทดแทน 

 
5644420 วศิวกรรมโรงจักรต้นก าลงั                  3(3-0) 
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  Power Plant Engineering 
ระบบโรงจกัรตน้ก าลงั  การเปล่ียนแปลงพลงังาน  การพิจารณาโหลด     

การเลือกชนิดของโรงจกัรและจ านวนหน่วยผลิต  โรงจกัรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่  
โรงจกัรดีเซล  โรงจกัรกงัหนัไอน ้า  โรงจกัรกงัหนัก๊าซ  โรงจกัรพลงังานความร้อน
ร่วม  โรงจกัร     พลงังานนิวเคลียร์  โรงจกัรพลงังานน ้า  กงัหนัลม กงัหนัน ้า  การ
ออกแบบโรงจกัรไฟฟ้า  การร่วมกนัจ่ายโหลดของโรงจกัรไฟฟ้าไอน ้าและพลงัน ้า  
อุปกรณ์หลกัของโรงจกัร  อุปกรณ์ควบคุมและการเช่ือมต่อโรงจกัร  อุปกรณ์ป้องกนั
โรงจกัร  เศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัโรงจกัรตน้ก าลงั  นวตักรรมเก่ียวกบัโรงจกัรและ
พลงังานทดแทน  อุปกรณ์และการ    ควบคุมโรงจกัรไฟฟ้าตน้ก าลงั  ใหมี้การสาธิต
และปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644501 อเิลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้แสง                      3(2-2) 
  Opto – Electronics 

พลงังานอะตอม  สภาพชั้นพลงังานอะตอม  การคายแสงแบบต่าง ๆ 
แหล่งก าเนิดแสง  ทฤษฎีโฟตอนและอนัตรกิริยาของรังสีกบัสสาร   กฎการแผรั่งสี 
การน าไฟฟ้าดว้ยแสงออปติคอลไฟเบอร์ เวฟไกด ์  ไดโอดแปล่งแสง   ผนึกเหลวโฟ
โตโอด  โฟโตทรานซิสเตอร์  หลกัการของเลเซอร์   แสงโคฮีเรนท ์   เลเซอร์แก๊ส  
เลเซอร์ของแขง็     เลเซอร์ก่ึงตวัน า    การประยกุตใ์ชเ้ลเซอร์ดา้นต่าง ๆ  ใหมี้การ
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
5644502 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ประยุกต์                   3(2-2) 
  Applied Nuclear Physics 
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การประยกุตท์ฤษฎีการกระเจิง  ลกัษณะ  สมบติัของหวัวดัรังสีชนิดต่าง ๆ  
และการประยกุต ์  หลกัการของการวดัการแผรั่งสีของนิวเคลียร์  การประยกุตฟิ์สิกส์
นิวเคลียร์ในอุตสาหกรรม  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
5644503 ฟิสิกส์เลเซอร์                    3(2-2) 
  Laser Physics 
   แสงและการเกิดแสงเม่ือถูกกระตุน้  ออปติคอลเรโยเนเตอร์  เลเซอร์แบบ 

ต่าง ๆ  เลเซอร์ก าลงัสูง  การรวมล าแสงเลเซอร์ โฮโลกราฟ่ี  การมอดดูเลชัน่  การน า
เลเซอร์ไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม  การแพทยแ์ละการส่ือสาร  การแผรั่งสีโดยการ
ดูดกลืน  และการปล่อยสัมประสิทธ์ิของไอสไตน์  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644504 ทศันศาสตร์ประยุกต์                   3(2-2) 
  Applied Optics 

ศึกษาสมบติัทางแสงของฟิล์มบางของโลหะและสารไดอิเล็กทริก  การ
ประยกุตใ์นทศันศาสตร์ การวดัและการตรวจสอบความหนาของฟิล์มบาง ฮโลกราฟี  
และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม  ให้มีการสาธิตและปฏิบติัการตามความ
เหมาะสม 

 
5644505 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์                   3(2-2) 
  Applied Thermodynamics 
   กระบวนการท่ีสมดุล และไม่สมดุลในแก๊สอุณหภูมิสูงท่ีใชก้บัระบบท่ีมี 
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ปฏิกิริยาทางเคมี  การถ่ายเทพลงังาน  ปัญหาการเคล่ือนยา้ย  คุณสมบติักายภาพของ
เลเซอร์  การวเิคราะห์แถบคล่ืนแสงของเปลวไฟ และอ่ืน ๆการระเหย  การกลัน่ตวั  นิ
วคลีเอชัน่  การเกิดฟอง  การระเหิด  การไหลแบบ  2  สถานะ  ให้มีการสาธิตและ
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
5644506 เทคโนโลยเีคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ                3(2-2) 
  Refrigerator and Air Conditioner Technology 
   หลกัการท าความเยน็ วฎัจกัรการท าความเยน็ ระบบวงจรเคร่ืองท าความเยน็ 

แบบต่าง ๆ  คุณสมบติัของสารท าความเยน็  หอ้งเยน็และหอ้งแช่เยน็  คอมเพรสเซอร์  
คอนเดนเซอร์ ชุดควบคุมน ้ ายา อีวาพอเรเตอร์  อุปกรณ์ของระบบน ้ ายา    และ
น ้ ามนัหล่อล่ืน  pH  ไดอะแกรม   ตูเ้ยน็และตูแ้ช่   ระบบไฟฟ้า   หมอ้แปลงมอเตอร์  
วงจรไฟฟ้า    และอุปกรณ์ควบคุม  หลกัการของเคร่ืองปรับอากาศ  วงจรอากาศ  
ไซโครเมตริก    ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศและการค านวณขนาดเคร่ืองปรับอากาศ  
และภาระความเยน็ในระบบปรับอากาศ  ท่อทางเดินน ้ ายาและการต่อท่อ  การติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองมือซ่อมการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  การซ่อม  และบริการ  ให้มี
การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644507 นิวเคลยีร์อเิลก็ทรอนิกส์                      3(3-0) 
  Nuclear Electronics 

ทฤษฎีการวดัอนุภาคนิวเคลียร์  หัววดัรังสีแบบต่าง ๆ  และการท างานของ
หวัวดั  ระบบวดัเพื่ออ่านค่าปริมาณความเขม้รังสี       ระบบวดัเพื่อวิเคราะห์ระดบั
พลงังาน  อุปกรณ์   วดันิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้         แหล่งจ่ายศกัยไ์ฟฟ้าสูง  
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ  อุปกรณ์นบัและเวลา  เรทมิเตอร์     อุปกรณ์วิเคราะห์ระดบั
พลงังาน  เคร่ืองวดันิวเคลียร์แบบเคล่ือนท่ี  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5644508 พลงังานนิวเคลยีร์                   3(2-2) 
Nuclear Energy 
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 ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์  ปฎิกิริยานิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และก าลงังาน 
นิวเคลียร์ คุณและโทษของพลงังานนิวเคลียร์  การแตกตวัของนิวเคลียร์  การรวมตวั
ของนิวเคลียร์  และการจดัสัมมนา  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
5644509 เทคโนโลยกีารผลติ                   3(3-0) 
  Production Technology 

ศึกษาการผลิต  ผลิตภณัฑ์โลหะ  และช้ินส่วนเคร่ืองกลด้วยกระบวนการ
แปรรูปโลหะแบบต่าง ๆ เช่น งานข้ึนรูปโลหะแผน่  งานเช่ือมโลหะ  การแปรรูปดว้ย
เคร่ืองมือกลและการหล่อโลหะ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644510 การวจัิยเชิงปฏิบัติการ                   3(3-0) 
  Operations Research 
   ความหมาย แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การจดัสรรทรัพยากร โปรแกรม 

เชิงเส้น   ปัญหาการขนส่ง   ปัญหาการจดัหางาน   ทฤษฎีความน่าจะเป็น      ทฤษฎี
การตดัสินใจ  กระบวนการมาร์คอฟ  ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการแทนท่ี  ทฤษฎีเกมส์  
ทฤษฎีพสัดุคงคลงั  การจ าลองสถานการณ์   การวิเคราะห์ข่ายงาน  การก าหนด
ขั้นตอนของงาน   การจดัสายบริการ  การเขียนโปรแกรมเพื่อปฏิบติัการ 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644511 วศิวกรรมคุณค่า                     3(3-0) 
  Value Engineering 

ศึกษาวธีิการของวศิวกรรมคุณค่า  และรู้จกัประยกุตใ์ชเ้ทคนิคของวชิาน้ี เพื่อ
การออกแบบผลผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีขั้นตอน       ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์            สูงสุดในการผลิต  เช่น  สามารถลดตน้ทุนการผลิต  แต่คุณภาพ
ยงัดีเลิศ  การใชว้ศิวกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรม 

 
5644512 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                   3(3-0) 
  Feasibility Study in Project 
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 ศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งจริงจงัเพื่อประกอบการตดัสินใจในการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรม  การวางแผนทางเศรษฐกิจ  และการพฒันาทางวศิวกรรม  
การทดสอบแผน  ศึกษาขอ้มูลและการวเิคราะห์  การวดัผลทางเศรษฐศาสตร์  ฐานะ
การเงินและการเตรียมการรายงานโครงการแบบกลุ่ม 

 
5644513 การด าเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Plant Operations 
   ศึกษาหน่วยของการด าเนินงานแบบต่าง ๆ  ท่ีพบในงานผลิตทัว่ไป   และใน    

โรงงาน  เคร่ืองกลสันดาปภายในป๊ัม  การกรอง  การไหลร่ัว  การแยกแยะเคร่ืองมือ 
ท่ีใชร้ะบบไฮดรอลิกและนิวแมติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644514 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Quality Control 
   ประวติัเบ้ืองตน้    ค  าจ  ากดัความและความหมาย        การรวบรวมขอ้มูล                

หลกัการเบ้ืองตน้ในการควบคุมคุณภาพ  น าเอาเทคนิคทางวิชาสถิติเขา้มาช่วย  การ
ตรวจสอบผลการผลิต  การเขียนไดอะแกรม  และฮิสโตแกรมวา่อยูใ่นช่วงท่ีเสียหรือ
ดี จากแผนการ สุ่มตวัอยา่งแบบต่าง ๆ     การใชเ้ทคนิคในการบ ารุงขวญัคนงานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพในการผลิต  ตลอดจนแผนการบริหาร  การออกแบบ  ค่าความเช่ือมัน่  
การหาค่าความเช่ือมัน่  วิธีการควบคุมคุณภาพแบบ  TPM,  TQC,  TQM,  ISO,  QS,  
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MIL,  Reengineering   และให้จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น  กิจกรรม  5 ส.และ  QCC 
 

5644515 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ               3(3-0) 
  Industrial cost Analysis and Budgeting 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  ตน้ทุน  จ  านวน  และก าไร  การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจ  
การอุตสาหกรรม  วธีิการคิดตน้ทุนสินคา้ท่ีส่งไปสู่โรงงาน  ตน้ทุนวตัถุทางตรง  การ
คิดค่าแรงงานทางตรง  ค่าใช้จ่ายโรงงาน  ก าลังการผลิต  ตน้ทุนแปรได้  ต้นทุน
วตัถุดิบ  ตน้ทุนงานสั่งท า    ตน้ทุนช่วงการผลิตตามกระบวนการ    ตน้ทุนแบ่งสรร      
ตน้ทุนมาตรฐาน       ตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วม  และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ การค านวณของ
เสีย  ของส้ินเปลือง งานมีต าหนิและเศษซาก    รายงานทางการเงิน    การวิเคราะห์งบ
ดุลทางการเงิน   งบประมาณ การผลิตและการขาย  งบประมาณฐานศูนย์   การ
ควบคุมงบประมาณและการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644516 การจัดการงานก่อสร้าง                       3(3-0) 
  Construction Management 

งานก่อสร้างอุตสาหกรรม   หลกัการจดัการ  องคก์ารงานก่อสร้าง    สัญญา
และการยืน่สัญญา  การวางแผนและควบคุมเคร่ืองมือ  กฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้าง  
และกฎ ขอ้บงัคบั  การรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้าง  ทฤษฎีการบริหารงาน 
ก่อสร้างทัว่ไป  หลกัและกระบวนการบริหาร  การวางแผนงานก่อสร้าง   การจดั
หน่วยงาน   การควบคุม   และการตรวจสอบการประสานงาน     การท ารายงานการ
ก่อสร้าง     การประชาสัมพนัธ์  การบริหารการเงิน    เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้าง      
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การบริหารงานบุคคลในงานก่อสร้าง  การอ่านแบบ    การตรวจสถานท่ีปลูกสร้าง   
การแบ่งกลุ่มงานในส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร การจดัท ารายการวสัดุก่อสร้าง   ขั้นตอน
ของการประมาณราคาเพื่อหาปริมาณวสัดุก่อสร้าง  การค านวณค่าแรงเพื่อสรุปผล
การประมาณราคา   ในการก่อสร้างทัว่ไป 
 

5644517 การวางแผนและควบคุมการผลติทางอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Production  Planning and Control for Industry 

ศึกษาระบบการผลิต  การพยากรณ์  ความตอ้งการและการก าหนดปัจจยั การ
ผลิต  การตรวจสอบและควบคุมการพยากรณ์  การออกแบบระบบการควบคุมการ
ผลิต  การจดัตารางการผลิตหลกั  การควบคุมวสัดุคงคลงัและสินคา้  ขนาดของการ
สั่งซ้ือ  และการผลิตสินคา้  การสั่งงาน  การควบคุมตน้ทุนการผลิต  การประกอบ  
และการสมดุลของสายงานผลิต   การจดัล าดบังานและตารางการผลิต   การวางแผน   
และควบคุมโครงการดว้ยวธีิ  ซีพีเอม็  และเพอร์ท 
 

 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644518 วศิวกรรมระบบเสียง                   3(2-2) 
  Acoustics Systems Engineering 

คุณสมบติัของคล่ืนในสารยดืหยุน่  การเคล่ือนท่ีของคล่ืนสนสาร  ท่ีมี
ขอบเขต  การถ่ายทอดคล่ืนเสียงในลกัษณะระนาบและทรงกลม  การเลียนแบบกนั
ระหวา่งระบบวงจรไฟฟ้าและเคร่ืองกล  ทรานสคิวเซอร์ส าหรับคล่ืนเสียง  การวดั
เก่ียวกบัเสียง  ความถ่ีอุลตร้าโซนิค  การกระจายของคล่ืนเสียงในหอ้ง  การวเิคราะห์
พลงังานเสียงดว้ยระบบ วเิคราะห์สเปกตรัม  ทฤษฎีของล าโพงและกล่องล าโพง  
ความสามารถในการส่งผา่นของคล่ืนเสียง  ตวัขยายและตวักรองเสียง  หลกัการของ
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เคร่ืองช่วยฟังของคนหูหนวก  คุณสมบติัต่อสรีรวทิยาของเสียงดงัมาก  การลดเสียง
รบกวน    เคร่ืองวดัระดบัเสียง  คล่ืนเสียงในทางสถาปัตยกรรม   การสูญเสียพลงังาน
ของคล่ืนเสียง   ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
 

5644519 เทคนิคการออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์                 3(3-0) 
  Electronics Circuits Design Technique 

การออกแบบวงจรเชิงเส้นและวงจรสวติซ์  โดยใชท้รานซิสเตอร์  เอฟอี      ยู
เจที  และ  พียทีู  คุณสมบติัของวงจรรวมแบบเชิงเส้นต่าง ๆ  และการออกแบบใชง้าน
ในวงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูง วงจรเปรียบเทียบ  วงจรแหล่งจ่ายไป  วงจรก าเนิด
สัญญาณ  และวงจรเปล่ียนรูปสัญญาณ  การออกแบบเพาเวอร์ซพัพลาย  ฟังกช์นัเจน
เนอเรเตอร์  ฟังกช์นั การส่งผา่นอาร์ซีโดยใชท้รานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์  เอฟอีที  
และวงจรเชิงเส้นดดัแปลงอิมพีแดนซ์ลบและไจเรเตอร์  ใหมี้การสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644520 เทคโนโลยวีศิวกรรมคลืน่จุลภาค                  3(3-0) 
  Microwave Engineering Technology 

ทฤษฎีไมโครเวฟ  การแพร่กระจายคล่ืน  ท่อน าคล่ืน  อุปกรณ์ไมโครเวฟ  
หลอด  สร้างคล่ืนแมกนิตรอน  อุปกรณ์โซลิตสเตท  ผลท่ีเกิดจากสเปซชาร์จ  ไคล
สตรอน  การเปรียบเทียบระหวา่งสายส่งกบัท่อไมโครเวฟ          การสั่นของพลาสมา     
พาราเมตริกแอมปลิไฟเออร์  การก าเนิดและการขยายคล่ืนไมโครเวฟ  ท่ีเกิดใน
รอยต่อและในเน้ือของสารก่ึงตวัน า  ระบบไมโครเวฟ    การเลือกเส้นทางไมโครเวฟ    
สถานีทวนสัญญาณ  การค านวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม  วงจรต่าง ๆ  ใน
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ระบบไมโครเวฟ  สายอากาศไมโครเวฟ  การกระจายคล่ืนไมโครเวฟ  ระบบ
ไมโครเวฟตามแนวสายตา  ระบบไมโครเวฟเหนือเส้น  ขอบฟ้า  การออกแบบข่าย
ระบบไมโครเวฟ  ตวัอยา่งการใชง้านของระบบไมโครเวฟ  และการออกแบบ
ระบบส่ือสารไมโครเวฟ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644521 เทคโนโลยรีะบบการส่ือสารด้วยดาวเทยีม                 3(3-0)  
  Satellite Communication Systems Technology 

ศึกษาระบบการส่ือสารดาวเทียมเบ้ืองตน้  วงโคจรของดาวเทียม  โครงสร้าง
ของยานอวกาศ  เทคนิคการผสมสัญญาณ  การรวมสัญญาณ  การเขา้รหสัและ
ถอดรหสัของสัญญาณขอ้มูล  การออกแบบสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน  การจดั
โครงข่ายของการ       ส่ือสารทางดาวเทียม  ลกัษณะของชั้นบรรยากาศ  การรับและ
ส่งสัญญาณ  การแปลงสัญญาณ  วงจรของการอพัลิงค ์ และดาวน์ลิงค ์ การเคล่ือนท่ี
ของดาวเทียม  การพฒันาของการส่ือสารผา่นดาวเทียม  คล่ืนวทิยท่ีุใชใ้นระบบ
ดาวเทียม  ชนิดของดาวเทียม       ส่ือสารสถานีรับภาคพื้นดิน  สัญญาณรบกวนใน
ระบบดาวเทียม  เทคนิคการมอดูเลท  ระบบสายอากาศท่ีใชใ้นดาวเทียมส่ือสาร  
ระบบควบคุมดาวเทียมชุดขยายความถ่ี  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม  ใหมี้การสาธิต
ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644522 เทคโนโลยรีะบบการส่ือสารด้วยใยแสง                 3(3-0) 
  Optical  Fiber Communication Systems Technology 

พื้นฐานเก่ียวกบัระบบการส่ือสารดว้ยแสง  และเส้นใยแสง  การปล่อยแสง
และการแพร่กระจายของแสง  ตน้ก าเนิดแสงท่ีใชใ้นระบบการส่ือสาร  การผสมแสง  
และการแยกสัญญาณออกจากแสง  คุณสมบติัของใยแสงและท่อน าส่ง  ระบบการ
ส่ือสารดว้ยแสง  การมลัติเพล็กซ่ิง  และดีมลัติเพล็กซ่ิง  หน่วยท่ีใชใ้นการวดัแสงไฟ
เบอร์ออปติกแหล่งก าเนิดแสง  และอุปกรณ์รับแสงแบบสารก่ึงตวัน า  ผลึกเหลว    
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วงจรต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส่งและรับ  การผสมและการแยกของระบบดิจิตอล  
ระบบส่ือสารแบบออปติก  วงจรรวมออปติกและการใชง้าน  ระบบส่ือสัญญาณ
ดิจิตอลดว้ยเคเบิลใยแสงความเร็วสูง (S.D.H.)  และระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั ทนัยคุ
โลกา      ภิวตัน์  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644523 วศิวกรรมข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก                 3(2-2) 
  Outside Telephone Network Plant Engineering 

ทฤษฎีการส่ือสารทางโทรศพัท ์  ระบบต่าง ๆ  ของข่ายสายโทรศพัท ์  ชนิด
ของเคเบิลและการใชง้านในกิจการโทรศพัท ์  การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
สร้างข่ายสาย  การสร้างแนวทางสายเคเบิลต่าง ๆ  การแขวนสายสะพาน  การแขวน
สายอากาศโดยใชเ้คร่ืองพนัสาย การแขวนสายเคเบิลอากาศท่ีมีสายสะพานในตวั 
ระบบสายเคเบิลใตดิ้น ในท่อร้อยสาย  เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชใ้นการตดัต่อ  ชนิดและ
โครงสร้างเคเบิล  และการนบัคู่สาย  วธีิการตดัต่อเคเบิลทัว่ไป  การตรวจสอบคู่สาย
หลงัการตดัต่อแนวการวางข่ายสาย  และผลกระทบต่อสังคม  ภูมิสถาปัตย ์  ศึกษา
เทคโนโลยกีารวางข่ายสายโทรศพัทต์อนนอก  การออกแบบสาย  การค านวณเคร่ือง
ควบคุมระบบสายต่อข่ายวงจรโทรศพัท ์ แผนผงัหมายเลขและสัญญาณ ระบบราคา
มาตรฐาน    คุณสมบติัการส่งระบบต่าง ๆ  และการก าจดัเสียงสะทอ้น 
 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644524 เทคโนโลยวีศิวกรรมสายอากาศ                  3(3-0) 
  Antenna Engineering Technology 

หลกัการเบ้ืองตน้และค านิยามเก่ียวกบัสายอากาศ  สายอากาศไดโพลขนาด
คร่ึงความยาวคล่ืน  สายอากาศเหนือระนาบดินสมบูรณ์  อาร์เรยส์ายอากาศแบบ
สม ่าเสมอ   อิมพีแดนซ์เหน่ียวน า  สายอากาศแบบเส้นลวดและวธีิโมเมนต ์  การ
ทดสอบสายอากาศ ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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5644525 เทคโนโลยกีารออกแบบวงจรความถี่วทิยุ                              3(3-0) 
  Radio Frequency Circuits Design Technology 

การออกแบบวงจรขยายยา่นความถ่ีวทิย ุ  การออกแบบวงจรผลิตสัญญาณใน
ยา่นความถ่ีวทิย ุ  วงจรขยายสัญญาณผา่นบรอดแบนดแ์ละการแมทช่ิง  วงจรต่าง ๆ 
วงจรขยายก าลงัสัญญาณยา่นความถ่ีวทิย ุ  เทคนิคการออกแบบและการจดัอุปกรณ์  
เง่ือนไขพิเศษในการออกแบบ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644526 เทคโนโลยวีศิวกรรมโทรศัพท์                    3(3-0) 
  Telephone Engineering Technology 

แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัท ์  เทคนิคการใหส้ัญญาณและสวติช่ิง  ทฤษฎี
กราฟิก  ข่ายวงจรโทรศพัท ์  ระบบสวติช่ิงแบบกล-ไฟฟ้า  ระบบสวติช่ิงซ่ึงควบคุม
ดว้ยคอมพิวเตอร์  ระบบตูโ้ทรศพัท ์ สาขาเทเลค  แนะน าเก่ียวกบัการส่ือสาร  โดยใช้
แสง      ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644527 การประมาณผลสัญญาณแบบดิจิตอล                 3(3-0) 
  Digital Signal Processing 

ศึกษาเร่ืองสัญญาณและระบบเชิงเลข          (Digital)       ศึกษาทฤษฎีของ  
Z-Transforms, Fourier   Transforms,  Discrete  Transforms     และ   Fast      Fourier  
Transforms      ศึกษา        โครงสร้างของ   Digital Filter  การออกแบบ Digital Filter  
และการประยกุตใ์ชง้านของ     Digital  Signal   Processing     เช่น      Speech, Image  
Processing  และ Telecommunications  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
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5644528 เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ในยานยนต์                2(1-2) 
  Automotive Electrical and  Electronics  Technology 

 วงจรจุดระเบิดดว้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ              ระบบการท างานดว้ย                
เล็กทรอนิกส์ในรถยนต ์   การทดสอบเคร่ืองยนตด์ว้ยเคร่ืองมือ  การตรวจสมรรถนะ    
ต่าง ๆ  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644529 เทคนิคการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก                             3(2-2) 
  Digital and Logic Design  Technique 

พีชคณิตสวติช่ิง  การวเิคราะห์และสังเคราะห์วงจรเกต  พีชคณิตบูลลีน  การ
ลดทอนวงจรคอมบิเนชัน่ใหน้อ้ยท่ีสุด  การวเิคราะห์และสังเคราะห์วงจรซีเวนเชียล  
ระบบตวัเลขและรหสั  พีชคณิตตูล่ินฮ้ือ  การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวม  วงจร
ซีเซียม  โครงงานตรรกะ  และการประยกุตใ์ชง้าน  ใหป้ฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644530 ระบบการส่ือสารแบบดิจิตอล                  3(3-0) 

Digital Communication Systems 
แสงและส่ิงเร้าในการปลดปล่อยรังสี      รีโซเนเตอร์ทางแสง    ชนิดของ

เลเซอร์  เทคนิคการผสมคล่ืน  เลเซอร์ก าลงัสูง  รูปร่างของล าเลเซอร์  โฮโลกราฟี  
คุณสมบติั   ของระบบดิจิตอล  เสียงดิจิตอลไลเซชัน่  ดิจิตอลทรานสมิตชัน่  และมลั
ติเพลกซ่ิง การวดัความผดิพลาด  ซิงโครไนเซชัน่  เรดิโอดิจิตอล  ดิจิตอลเนทเวอร์ค  
และโปรโตโคลส์  ความจุช่องสัญญาณ  การผสมสัญญาณดิจิตอล  การควบคุมความ
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ผดิพลาดตอนเขา้รหสั  การบนัทึกดว้ยดิจิตอล  ระบบส่ือสัญญาณดว้ยเคเบิ้ลใยแสง  
ความเร็วสูง  (S.D.H.) ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644531 การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทอืน                              3(3-0) 
  Vibration and Noise Control 

พฤติกรรมของคล่ืนเสียง อุปกรณ์การวดั     และการวดัเก่ียวกบัเสียง          
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเสียงและการสั่นสะเทือน  ขอ้ก าหนดและเกณฑ์
ส าหรับควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบส่ิงแวดลอ้ม  การใช้วสัดุป้องกนั
เสียงและการ          สั่นสะเทือน  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644532 วศิวกรรมระบบการเกษตร                               3(3-0)  
  Agricultural Systems Engineering 
  ศึกษากระบวนการเก่ียวกบัการเก็บรักษาหลงัการเก็บเก่ียวในฟาร์ม  การเพิ่ม  

คุณภาพ  การเปล่ียนแปลงรูปแบบ  หรือลกัษณะผลผลิตในฟาร์ม  เนน้ความสะอาด
และการเลือกใชเ้คร่ืองกล   การลดขนาด   หลกัการท าใหแ้หง้  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความช้ืนหลงัเก็บเก่ียว  และอุณหภูมิ  เทคนิคการประมวลผลผลิตภณัฑ ์  ระบบการ
ยกยา้ย  การเก็บอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชแ้ละการบ ารุงรักษา 

 

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644533 เทคโนโลยเีคร่ืองปรับอากาศ                               3(3-0) 
 Air Condition Technology 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองปรับอากาศ     วฏัจกัรการท าความเยน็ทาง  

อุณหพลศาสตร์  เคร่ืองปรับอากาศชนิดต่าง ๆ  ทั้งขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่  
อุปกรณ์ควบคุมทางกล  และทางไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองปรับอากาศ  การ
วเิคราะห์  และศึกษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  การค านวณภาระความเยน็ในระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ  การติดตั้ง  การควบคุม  การใชเ้คร่ืองมือซ่อมเคร่ืองท าความเยน็  
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การตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบต่าง ๆ   ใหมี้การสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 

5644534 การรักษาความปลอดภัยจากรังสี                  3(2-2) 
  Radiological Safety 

ศึกษาโครงสร้างอะตอม  ธาตุกมัมนัตรังสี  ตน้ก าเนิดรังสี  อนัตรายจากรังสี  
หน่วยทางรังสี  ระดบัรังสีท่ีถือวา่ปลอดภยั  ประโยชน์และโทษของรังสี  พลงังาน
นิวเคลียร์  ระเบิดนิวเคลียร์  การค านวณเก่ียวกบัรังสี  หลกัการป้องกนัรังสี  และการ
ขจดักากกมัมนัตรังสี  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม  
 

5644535 การก าบังรังสี                    3(2-2) 
  Radiations   Shielding 
   ศึกษาคุณสมบติัของรังสี   อ านาจทะลุทลวงของรังสีชนิดต่าง ๆ วสัดุท่ีใชท้  า 

เคร่ืองก าบงัรังสี  การค านวณเก่ียวกบัอ านาจทะลุทลวงของรังสี  หลกัการออกแบบ
เคร่ืองก าบงัรังสี  และการเลือกใชเ้คร่ืองก าบงัรังสีท่ีเหมาะสม ใหมี้การสาธิตและ
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644536 เช้ือเพลงิเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูและวฏัจักรเช้ือเพลงิ                                       3(2-2) 

Reactor Fuels and Fuel Cycles 
 ศึกษาคุณสมบติัของธาตุกมัมนัตรังสี  ธาตุกมัมนัตรังสีท่ีนิยมใชท้  าเช้ือเพลิง  
เตาปฏิกรณ์  และประสิทธิภาพในการท าเป็นเช้ือเพลิง  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิต
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์  ขั้นตอนต่าง ๆ  ในการผลิตเช้ือเพลิง  วฎัจกัรของเช้ือเพลิง  การ
ขจดัการของสารท่ีใชผ้ลิตเช้ือเพลิง  และการจดัการความปลอดภยัในการผลิต
เช้ือเพลิง  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
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5644537 การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์                  3(2-2) 
  Nuclear Power Plant Design 

ชนิดของระบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ตามหลกัสากล  หลกัการ 
ออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั  ทั้งในยโุรป       
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  เช่น  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน ้าเดือด  (BER) แบบความ
ดนัสูง  (PWR)แบบใชน้ ้าท่ีมีมวลหลกั (PHWR) โดยค านึงถึงระบบควบคุมระบบ
ป้องกนัและระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ  ใหป้ฏิบติัการออกแบบ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามความเหมาะสม 

 
5644538 การบ าบัดมลพษิในอากาศ                  3(3-0) 
  Air Pollution  Treatment 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ  แหล่งมลพิษหลกั  ผลของมลพิษท่ี
มีต่อสุขภาพ  มลพิษอนัเกิดจากสภาวะเรือนกระจก  ระบบนิเวศวทิยา  มลพิษทาง
อากาศ เคร่ืองจกัรกลโรงงาน  โรงจกัรไฟฟ้าตน้ก าลงั  และการวางแผนการควบคุม
มลพิษ 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644601 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลยีร์และกลศาสตร์ควอนตัม                1(0-3) 
  Nuclear Physics and Quantum Mechanics Laboratory 

ปฏิบติัการเพื่อศึกษาการใชเ้คร่ืองมือในการวดัรังสีแบบต่าง ๆ สถิติการวดั
รังสีธรรมชาติและคุณสมบติัการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี  อนัตรกิริยาของรังสี
ต่อสสารสเปกโทรสโกปีของรังสีแกมมา  บีตา  และแอลฟา  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ไม่
นอ้ยกวา่  10  การทดลอง  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  การเคล่ือนท่ีของอนุภาคในมิติ
เดียวและสามมิติโมเมนตรัมเชิงมุมและสปิน  การกระเจิง 
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5644602 ปฏิบัติการไฮดรอลกิส์และนิวแมติกส์                                          1(0-3) 
  Hydraulics and Pneumatics Laboratory 

ใหท้  าการทดลอง  โดยออกแบบการทดลองใหค้รบคลุมเน้ือหาวชิาระบบ      
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์  ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
5644603 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                 3(3-0) 
  Water Supply and Sanitary Engineering 
   ศึกษาเพื่อหาแหล่งน ้าสาธารณะ  คุณภาพทัว่ไป       และคุณภาพท่ีตอ้งการ       

ของน ้า  มาตรฐานของน ้าใชแ้ละน ้าด่ืม  การเพิ่มและลดจ านวนประชากร  การบริโภค
น ้า  และระบบการขยาย  การวางแผน  การสร้างโรงเก็บน ้า    การกรองน ้า  การตรวจ
คุณภาพน ้า การขจดัสารท่ีไม่พึงประสงค ์ การประปาสมยัใหม่  สาธารณะสุขมูลฐาน  
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  สุขาภิบาลเร่ืองน ้า  การท าใหน้ ้าสะอาดโดยวธีิต่าง ๆ  การเติม
สารเคมี  การวางระบบสุขาภิบาลมวลชน  การขจดัขยะ  และน ้าโสโครก  การขจดั
มลพิษทางอากาศและการออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร  ใหมี้การสาธิตตาม
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644604 วศิวกรรมการขนส่ง                     3(3-0) 
  Transportation Engineering 

ประเภทของการขนส่ง  ทางรถไฟ  ทางรถยนต ์  ทางเรือ  ทางอากาศ  และ
ท่อ  การบริหาร  การด าเนินการระบบการขนส่ง  การวางแผน  และการก าหนด
เส้นทาง  การศึกษาภาวะการจราจร  การวางแผนและการควบคุมการขนส่งในเมือง
และชนบท  การวางผงัและออกแบบ  ระบบขนส่งหลายโมเดล  ท่ีอยูใ่นบริเวณ
ขอบเขตจ ากดัท่ีคบัแคบ  ผลกระทบต่อการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความสวยงาม  
และ       ส่ิงแวดลอ้ม 
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5644605 วศิวกรรมการทาง                    3(3-0) 
  Highway Engineering 

ศึกษาประวติัการพฒันาระบบทางหลวงในประเทศไทย  การแบ่งแยก
ประเภทของทางหลวง  ระบบการขนส่งในทางหลวง  โครงสร้างถนน  การวางแผน  
และการ ออกแบบผวิจราจร  มาตรฐานทางโดยทัว่ไป  มาตรฐานทางหลวง  การ
ส ารวจปริมาณการจราจรเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ  โครงสร้างทางและผวิ
ทาง  ร่องขา้งทาง  วธีิการก่อสร้างทาง  ผวิจราจรแบบยดืหยุน่และแบบแขง็  วสัดุ
ก่อสร้างทาง  การเงินและเศรษฐกิจการทาง  การควบคุมการใชท้าง  การบ ารุงรักษา
ทางและไหล่ทาง  สะพานและทางระบายน ้า  การซ่อมและบ ารุงรักษาทาง  
ปฏิบติัการทดสอบวสัดุในงานผวิทาง  ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง  ใหมี้การสาธิต
ตามความเหมาะสม 

 
5644606 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็                3(3-0) 
  Reinforced Concrete Design Technique 

หลกัการออกแบบโครงสร้าง  คอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยวธีิหน่วยแรงใชง้าน
และวธีิความคงทนทา้ยสุด  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เช่น  คาน  วสัดุแผน่  เสา  ขั้นบนัได  ฐาน  ก าแพงกนัดิน  กรอบของก าแพง  
และตวัรองรับสาธิตออกแบบตามความเหมาะสม 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 

 
5644607 วธีิใช้คอมพวิเตอร์ส าหรับช่างโยธา                 3(2-2) 
  Computer Method for Civil Engineers 

ทบทวน  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การแกส้มการเชิงเส้น  การเก็บ
ขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูลแบบต่าง ๆ การแยกแกนหลกัทีละส่วน  ความผดิพลาด  
และสภาพบกพร่อง  การท าซ ้ าส าหรับสมการเชิงเส้นโดยวธีิจาโคบี  วธีิเกาส์-ไซเดล  
และวธีิประมาณการแบบต่อเน่ือง  การประมาณค่าภายใน  และการปรับเส้นโคง้ท่ีใช้
เทียบ  การอินทเกรตเชิงตวัเลข  วธีิการประมาณค่าต่อเน่ืองของการโคง้งอของเสา  
และคาน  การแกส้มการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น  การใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก  เช่น  การ
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ออกแบบและเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งใหเ้ขียนโปรแกรมส่งประมาณ  9  
ช้ิน  โดยใชไ้มโครคอมพิวเตอร์  และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์  โดยเนน้การน าไปประ
ยกุตใ็ชใ้นทางวศิวกรรมโยธา 

 
5644608 อุทกวทิยาและวศิวกรรมชลประทาน                 3(2-2) 
  Hydrology and Irrigation Engineering 

วฏัจกัรทางอุทกวทิยา  น ้าฝน  การซึมของน ้าผา่นผวิดิน  การไหลบ่า  การวดั
ปริมาณน ้า  และน ้าฝน  กราฟของน ้า  อ่างน ้า  การระเหยของน ้า  ปริมาณน ้าท่ีพืชใช ้    
การพยากรณ์น ้าท่วม  ทางท่ีน ้าจะไหลบ่า  การวดัปริมาณและระดบัน ้าทางอุทกวทิยา     
ตวัแปรทางอุตุนิยมวทิยา  การวดัน ้าในการชลประทาน การส่งและการควบคุม
ปริมาณน ้า  การปรับหนา้ดิน  การวางผงับริเวณและวธีิการประยกุตใ์ชน้ ้า  ใหมี้การ
สาธิตและ   ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644609  ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างวสัดุเสริมและการก่อสร้าง                            1(0-3) 
  Pre-stressed Structural Design and Construction Laboratory 

 ให้ท าการทดลองโดยออกแบบการทดลองให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร้างไมห้รือโครงสร้าง
เหล็ก เทคนิคการก่อสร้าง เช่น ทดสอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของเสา หลงัคา คานอยา่ง
ง่าย คานต่อเน่ือง คานเหล็กหรือไมท่ี้ใชท้  าตอม่อ กรอบท่ีท าดว้ยวสัดุแข็งแรง กรอบ
ประตู คานในช่วงประตู เสาหิน การประยุกต์ใช้เคร่ืองดึง การวดัแรงดึงในรูปแบบ
ของโครงสร้างไมน้อ้ยกวา่  10  การทดลอง 
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5644610 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างใต้ดิน                 3(2-2) 
  Substructure Design Technique 

ศึกษาวิธีการเจาะดินเพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินผล การทรุดตวัของดิน  
ความสามารถในการรับน ้ าหนกัของดินและฐานราก แรงดนัของดิน เสถียรภาพของ
ดิน การออกแบบฐานราก และก าแพงกั้นดินประเภทต่าง ๆ เขม็เด่ียว เข็มกลุ่ม เข็มฝืด        
และเทคนิควธีิการออกแบบโครงสร้างใตดิ้น ให้มีการสาธิตและปฏิบติัการตามความ
เหมาะสม 

  
5644611 เทคนิคการออกแบบผวิจราจร                  3(2-2) 
  Traffic Pavement Design Technique 

ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอ้บรรทุก หลกัการออกแบบผิวถนน และ        
ผิวสนามบิน ความเคน้ท่ีเกิดข้ึนบนผิวถนนท่ียืดหยุ่น และผิวแข็ง คุณสมบติัของผิว
จราจรชนิดต่าง ๆ  การออกแบบผิวถนนท่ียืดหยุ่นและผิวถนนท่ีแข็ง  การตา้นทาน  
การไหลของผวิจราจร  การก่อสร้าง  และการบ ารุงรักษาพื้นถนน  ใหมี้การสาธิตและ
ปฏิบติัการตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644612 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง                 1(0-3) 
  High Voltage  Engineering Laboratory 

 ให้ท าการทดลอง โดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แรงดนัสูง  ไมน้อ้ยกวา่  8  การทดลอง 

 
 5644613 ปฏิบัติการแปรรูปพลงังานกลไฟฟ้า                 1(0-3) 
  Electromechanical Conversion Laboratory 
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ให้ท าการทดลอง    โดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาการแปรรูป    
พลงังานกลไฟฟ้า  ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
5644614 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบป้อนกลบั                 1(0-3) 
  Feedback Control System Laboratory 

 ให้ท าการทดลองโดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหาวิชาระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลบั  ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
5644615 ปฏิบัติการวศิวกรรมการส่ือสาร                       1(0-3) 
  Communication Engineering Laboratory 
   ใหท้  าการทดลองโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาแม่เหล็กไฟฟ้า 

วศิวกรรม  และวชิาหลกัการระบบการส่ือสาร ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 
 
5644616 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล  3                            1(0-3)  
  Mechanical Engineering Laboratory  3 
   ใหท้  าการทดลองเก่ียวกบัเช้ือเพลิง       การวเิคราะห์สันดาป   แคลอร่ีมิเตอร์  

การท างานของกงัหนัไอน ้า การหาสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน  การท างานของ 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน    การเก็บพลงังานของเซลลแ์สงอาทิตย ์การท างานของ
กงัหนั   และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยพีลงังาน ไม่นอ้ยกวา่ 10 การทดลอง 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644617 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล  4                              1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 4 

ให้ท าการทดลองเก่ียวกบัเร่ืองของการวดัอุณหภูมิ แรงดนั เวลา ความเร็ว  
พื้นที่ปริมาณ  น ้ าหนัก  อตัราการไหล  การวดัก าลัง  การทดสอบคุณสมบติัทาง
ฟิสิกส์ของวสัดุ การทดลองคุณสมบติัทางฟิสิกส์และทางกลของเช้ือเพลิง และสาร
หล่อล่ืน     การทดลองเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน  การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล 
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เช่น การไหลในท่อ  Orifices pump turbine และการสั่นสะเทือน ไม่นอ้ยกว่า  10  
การทดลอง 

  
5644618 ปฏิบัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                             1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 5 
   ใหท้  าการทดลองเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือสมยัใหม่ไปใชใ้นงาน                 

อุตสาหกรรม   อยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ในยคุโลกาภิวตัน์ 
 
5644619 ปฏิบัติการเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                   1(0-3) 
  Nuclear Technology Laboratory  
   ใหท้ าการทดลอง      โดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาฟิสิกส์นิวเคลียร์  
   การรักษาความปลอดภยัจากรังสี    การก าบงัรังสี   ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 
 
5644620 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหลก็                3(3-0) 
  Timber and Steel Design 
   ศึกษาคุณสมบติัของไมแ้ละเหล็ก     การค านวณเพื่อออกแบบโครงสร้างไม ้

และเหล็กเพื่อรับแรง  โดยใชท้ฤษฎีต่าง ๆ     การค านวณเก่ียวกบัแรงดนัและแรงกด
ของคานเสา เหล็กส่วนประกอบ    แผน่เหล็กท่ีใชเ้ช่ือม          คานเหล็กประกอบเพื่อ
ต่อช้ินส่วนโครงสร้าง  อาคารและสะพาน  การประยกุตใ์ชโ้ครงสร้างไมแ้ละเหล็ก   
เช่น   เสา   คาน   ตง  โครงสร้างไมแ้ละช้ินส่วนของอาคาร 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644621 ปฏิบัติการกลศาสตร์ปฐพแีละวศิวกรรมฐานราก                1(0-3) 
  Soil Mechanics and Foundation Engineering 
   ใหอ้าจารยผ์ูส้อนออกแบบการทดลอง  โดยครอบคลุมเน้ือหาของวชิา         

กลศาสตร์ปฐพี และเทคโนโลยวีศิวกรรมฐานราก ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการไม่นอ้ย กวา่ 
8 การทดลอง 
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5644622 ปฏิบัติการวศิวกรรมชลศาสตร์ การประปา และสุขาภิบาล               1(0-3) 
  Hydraulics Water Supply and sanitary Engineering Laboratory 
   ใหอ้าจารยผ์ูส้อนออกแบบการทดลอง          โดยครอบคลุมเน้ือหาวชิาของ 

วศิวกรรมชลศาสตร์  วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการไม่
นอ้ยกวา่  8  การทดลอง 

 
5644623 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม  3                   1(0-3) 
  Industrial  Laboratory  3 
   ใหป้ฏิบติัการโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาวศิวกรรมคุณค่า      การ 
                      วเิคราะห์ตน้ทุน การจดัการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในงานอุตสาหกรรม  การ 

ควบคุมและการขจดัของเสีย    การศึกษาความเป็นไปได ้   การบ ารุงรักษาทาง
วศิวกรรมโลหการวศิวกรรม   กระบวนการผลิต  วสัดุวศิวกรรม   ไม่นอ้ยกวา่  10  
การทดลอง 

 
5644624 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม  4                  1(0-3) 
  Industrial Laboratory 4 

ใหป้ฏิบติัการโดยออกแบบใหค้รอบคลุมเน้ือหาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
พื้นฐาน   และวศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  ไม่นอ้ยกวา่  10  การทดลอง 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644625 ทฤษฎแีถวคอย                      3(3-0) 
  Queueing Thoeory 

ศึกษาโครงสร้างและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในระบบแถวคอย  ตวัแบบแถวคอย   
ลักษณะของปัญหาในระบบแถวคอย   การวิเคราะห์ระบบ  การรอคอยรูปแบบ
แถวคอยปัวส์ซองท่ีมี  1  ช่องทางบริการ     และหลายช่องทางบริการ     รูปแบบ
แถวคอยท่ีมีจ านวนหน่วยบริการเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนลูกค้าในระบบ       
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รูปแบบแถวคอยท่ีไม่ เป็นแบบปัวส์ซอง  รูปแบบการบริการแบบเออร์แลงค ์  
รูปแบบการบริการใด ๆ  โดยใช้สูตร  P-k ตวัแบบจ าลองสถานการณ์ ตวัแบบลูกโซ่
มาร์คอฟ      การวิเคราะห์ปัญหารอคอยโดยวิธี  มอนติคาร์โล  การค านวณความน่า
จ าเป็นท่ีจะมีลูกคา้อยู่ในระบบแถวคอย  n  คน  ทฤษฎีเกมส์  รูปแบบต่าง ๆ  ของ
ปัญหาแถวคอยและค่าใชจ่้ายในระบบแถวคอย การแกปั้ญหาโดยวิธีตวัคูณลากรองจ ์   
และมาร์โค 
เฟียน 

 
5644701 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม                 3(3-0) 
  Industrial and Commercial Laws 
   กฎหมายประเพณีเก่ียวกบัการส่งเขา้และส่งออก   กฎหมายเก่ียวกบัการ        

ส่งเสริมการลงทุน      กฎหมายเก่ียวกบัพิกดัภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม  การจดทะเบียนสิทธิบตัร  ยมื  ฝากทรัพย ์ จ  านอง  จ  าน าเช็ค  ตัว๋แลกเงิน  
การประกนัเคร่ืองหมายการคา้   ลิขสิทธ์ิ       กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์    เงินทดแทน
การเลิกจา้ง  การเรียกร้อง  การเจรจา  การนดัหยุดงาน  ขอ้พิพาทศาลแรงงาน พ .ร.บ.  
ควบคุม วชิาชีพสถาปัตยกรรม   และวศิวกรรม   และอ านาจหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

5644702 กฎหมายไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์                  3(3-0) 
  Electrical and Electronics Law 

ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม       ขอ้ก าหนดและเกณฑม์าตรฐาน
ของ ประเทศไทยและต่างประเทศ     กฎหมายแรงงาน          พระราชบญัญติัวชิาชีพ
วศิวกรรม   ขอ้ก าหนดการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ขอ้ก าหนดดา้น
ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานดา้นไฟฟ้า    กฎหมายวทิยสุากล    และมาตรฐาน
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เคร่ืองหรืออุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ทิยโุทรคมนาคม           และอิเล็กทรอนิกส์    
ระเบียบเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช ้ความถ่ีวทิยแุละวทิยสุมคัรเล่น 

 

5644703 เทคนิคการวเิคราะห์ความวบิัติในการก่อสร้าง                 3(3-0) 
  Construction Failure Analysis Technique 
   ศึกษาความหมายของค าวา่   “วบิติั”   สาเหตุท่ีอาจจะท าใหเ้กิดการวบิติั    

ปัญหาความผดิพลาดในการก่อสร้าง   การวบิติัท่ีเกิดจากแรงทางดา้นขา้ง    การวบิติั  
ท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  เช่น  การใชอ้าคารผดิประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี    การต่อเติม
เกิน     Factor Safety  ศึกษารอยร้าวลกัษณะ    และประเภทรอยร้าว    วิธีการป้องกนั     
และซ่อมแซมทั้งอาคารท่ีเป็นไม ้ เหล็ก  และคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

5644901 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์อุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Research for Industrial Physics Technology Development 
   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวจิยั      การก าหนดหวัขอ้วจิยั   วตัถุประสงคแ์ละ        

ขอบเขตของการวิจยั  การวางแผนการวิจยั   การเขียนโครงการวิจยั  การสร้างแบบ
วิจยั  การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวิจยั ขั้นตอนในการวิจยั  การเร่ิมท าการวิจยั     
การเก็บขอ้มูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอ้มูล   การสรุป
ผลการวจิยั   การเขียนรายงานการวจิยั   การเสนอผลงานวจิยัและท าการวิจยั        เพื่อ
พฒันาเทคโนโลยีฟิสิกส์ อุตสาหกรรมให้สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียน  โดย
ค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ      
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน  และสังคมอย่างมัน่คง     โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควชิา    หรือโปรแกรมวชิา 

    
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
5644902 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                 3(2-2) 
  Research for Nuclear Technology Development 
   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวจิยั       การก าหนดหวัขอ้วจิยั  วตัถุประสงคแ์ละ 

ขอบเขต ของการวจิยั  การวางแผนการวจิยั  การเขียนโครงการวจิยั    การสร้างแบบ 
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วิจยั  การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวิจยั   ขั้นตอนในการวิจยั  การเร่ิมท าการวิจยั     
การเก็บขอ้มูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอ้มูล  การสรุป
ผลการวจิยั   การเขียนรายงานการวิจยั      การเสนอผลงานวิจยั   และท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  สังคม   และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยา่งมัน่คง      โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควชิา หรือ            โปรแกรมวชิา 

 
5644903 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Research  for Industrial Productivity Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวิจยั       การก าหนดหวัขอ้วิจยั  วตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขต ของการวิจยั  การวางแผนการวิจยั  การเขียนโครงการวิจยั  การสร้างแบบ
วิจยั   การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวิจยั   ขั้นตอนในการวิจยั      การเร่ิมท าการ
วจิยั     การเก็บขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอ้มูล  การ
สรุปผลการวิจยั   การเขียนรายงานการวิจยั  การเสนอผลงานวิจยั   และท าการวิจยั
เพื่อพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  สังคม   และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยา่งมัน่คง      โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในภาควชิา    หรือโปรแกรมวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
  
 5644904 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์โครงสร้าง                3(2-2) 
  Research for Structural Physics Technology Development 
   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวจิยั  การก าหนดหวัขอ้วจิยั        วตัถุประสงคแ์ละ 
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ขอบเขต ของการวิจยั  การวางแผนการวิจยั  การเขียนโครงการวิจยั  การสร้างแบบ
วจิยั   การสร้างและใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั    ขั้นตอนในการวิจยั   การเร่ิมท าการวิจยั     
การเก็บขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอ้มูล การสรุป
ผลการวจิยั    การเขียนรายงานการวิจยั    การเสนอผลงานวิจยั    และท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาเทคโนโลยีฟิสิกส์โครงสร้าง  ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียน โดย
ค านึงถึงเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของชุมชน  และสังคมอย่างมัน่คง   โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควชิา หรือโปรแกรมวชิา 

 
5644905   การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั                 3(2-2) 
  Research for Power Electrical Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวิจยั   การก าหนดหวัขอ้วิจยั      วตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขต ของการวิจยั  การวางแผนการวิจยั  การเขียนโครงการวิจยั  การสร้างแบบ
วจิยั   การสร้างและใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั    ขั้นตอนในการวิจยั  การเร่ิมท าการวิจยั      
การเก็บขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอ้มูล   การสรุป
ผลการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยั    การเสนอผลงานวิจยัและท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั   ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวชิาท่ีเลือกเรียน  โ ด ย
ค านึงถึง   
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ   สังคม    และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน      และสังคมอยา่งมัน่คง โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควชิา หรือโปรแกรมวชิา 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644906 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าส่ือสาร                 3(2-2) 
  Research for Communication Electrical Technology Development 
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ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวิจยั  การก าหนดหัวขอ้วิจยั  วตัถุประสงค์และ    
ขอบเขต ของการวิจยั  การวางแผนการวิจยั  การเขียนโครงการวิจยั  การสร้างแบบ
วจิยั   การสร้างและใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั  ข้ึนตอนในการวิจยั    การเร่ิมท าการวิจยั     
การเก็บขอ้มูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอ้มูล การสรุป
ผลการวิจยั    การเขียนรายงานการวิจยั  การเสนอผลงานวิจยั  และท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาเทคโนโลยีไฟฟ้าส่ือสาร  ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียน  โดยค านึงถึง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ   สังคม    และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเพื่อการ
พึ่ งพาตนเองของชุมชนและสังคมอย่างมั่นคง    โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควชิา  หรือโปรแกรมวชิา 

 
5644907 การวจัิยเพือ่พฒันาเทคโนโลยฟิีสิกส์เคร่ืองจักรกล                3(2-2) 
  Research for Mechanical Physics Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการวิจยั  การก าหนดหัวขอ้วิจยั  วตัถุประสงค์และ  
ขอบเขต ของการวิจยัการวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างแบบวิจยั   
การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการวิจยั    ข้ึนตอนในการวิจยั    การเร่ิมท าการวิจยั       
การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอ้มูล  การสรุป
ผลการวิจยั     การเขียนรายงานการวิจยั  การเสนอผลงานวิจยั  และท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาเทคโนโลยไีฟฟ้าส่ือสาร  ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียน   โดยค านึงถึง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  สังคม     และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเพื่อการ
พึ่ งพาตนเองของชุมชน    และสังคมอย่างมัน่คง   โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควชิา     หรือโปรแกรมวชิา 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644908 สัมมนาฟิสิกส์อุตสาหกรรม                  3(2-2)
  Industrial Physics Seminar 
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ศึกษาคน้ควา้หาความรู้     ความกา้วหนา้ของผลงานวิจยั      และปัญหาทาง
ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม  ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปั้ญหา
ต่าง  ๆ  อย่างมีเหตุผลตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนฝึก
เขียนโครงการ  หรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม    ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ   ผลผลิตอุตสาหกรรม  ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียน   
โดยค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ    สังคม    และส่ิงแวดล้อมของ  
ประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน   และสังคมอย่างมัน่คง     โดยใช้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควชิา   หรือโปรแกรมวชิา 

 
5644909 สัมมนาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์                                 3(2-2) 

 Nuclear Technology Seminar 
ศึกษาค้นควา้หาความรู้  ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั  และปัญหาทาง    

นิวเคลียร์ เทคโนโลย ีใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปั้ญหา
ต่าง ๆ   อย่างมีเหตุผล  ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนฝึก
เขียนโครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

   
5644910   สัมมนาการเพิม่ผลผลติอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Industrial Productivity Seminar 

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้  ความกา้วหนา้ของผลงานวจิยั    และปัญหาทางการ
เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม          ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวชิาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อ
แกปั้ญหาต่าง ๆ    อยา่งมีเหตุผล          ตามวธีิการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
ตลอดจนฝึกเขียนโครงการหรือโครงงาน    หรือรายงานตามความเหมาะสม    ทั้ง
วธีิการและการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644911 สัมมนาฟิสิกส์โครงสร้าง                   3(2-2) 
  Structural Physics Seminar 
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ศึกษาคน้ควา้หาความรู้  ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั    และปัญหาทาง
ฟิสิกส์โครงสร้าง   ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปั้ญหา
ต่าง ๆ  อยา่งมีเหตุผล  ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ตลอดจนฝึก
เขียนโครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

  
5644912 สัมมนาไฟฟ้าก าลงั                    3(2-2) 
  Power Electrical Seminar 

ศึกษาค้นควา้หาความรู้ ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย และปัญหาทาง       
ไฟฟ้าก าลงั ให้สอดคล้องกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ   
อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนฝึกเขียน
โครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีการและการปฏิบติั
อยา่งเป็นระบบ 

 
5644913 สัมมนาไฟฟ้าส่ือสาร                    3(2-2) 
  Communication Electrical Seminar 

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ความกา้วหนา้ของผลงานวิจยั และปัญหาทางไฟฟ้า     
ส่ือสาร  ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวชิาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปั้ญหาต่าง  ๆ   อยา่ง
มีเหตุผล   ตามวธีิการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนฝึกเขียนโครงการ
หรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีการและการปฏิบติัอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5644914 สัมมนาฟิสิกส์เคร่ืองจักรกล                  3(2-2) 
  Mechanical Physics Seminar 
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ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ความกา้วหนา้ของผลงานวิจยั และปัญหาทางฟิสิกส์    
เคร่ืองจกัรกล  ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ   
อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนฝึกเขียน
โครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีการและการปฏิบติั
อยา่งเป็นระบบ 
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หมู่วชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม  
 (565) 

 

 
      หมู่วชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
                  1.  เร่ืองทัว่ไป        (565-1--) 
      2.  ขอ้สนเทศและขอ้มูล       (565-2--) 
      3.  ซอฟทแ์วร์                                                                              (565-3--) 
      4.   ทฤษฎีและการค านวณ                                                                      (565-4--) 
      5.   ระเบียบวธีิ        (565-5--) 
      6.   การประยกุตใ์ชง้าน                                                                              (565-6--) 
      7.   ฮาร์ดแวร์และระบบเคร่ือง       (565-7--) 
      8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      (565-8--)
      9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 
           การสัมมนา และการวิจยั                                                               (565-9--) 
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หมู่วชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม (565)  
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การจดัการทรัพยากรขอ้มูล 
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 
การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์พีจี 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลสัพลสั 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 
วศิวกรรมซอฟทแ์วร์ 
ดิสครีตและโครงสร้างขอ้มูล 
การวจิยัการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
โปรแกรมประยกุตด์า้นการบญัชีและการเงิน 
โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้คงคลงั 
โปรแกรมประยกุตด์า้นงานบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน 
โปรแกรมประยกุตด์า้นวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ระบบสารสนเทศส านกังาน 
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพิมพ ์
การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 
ความมัน่คงของระบบ 
การพฒันาระบบในงานอุตสาหกรรม 
การจดัการงานวศิวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การใชค้อมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม 
สถิติวศิวกรรม 
ระบบการส่ือสารขอ้มูล 
โครงสร้างขอ้มูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 

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) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

5653703 
5653704 
5654501 
5654701 
5654901 
5654902 

 

 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
การจ าลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
การศึกษาเอกเทศดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม  (565) 

 
รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 

5653201 การจัดการทรัพยากรข้อมูล                  3(2-2) 
  Data Resource Management 

เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒนา   และการจัดการ
ทรัพยากร   ขอ้มูลขององคก์ร   บริษทั   ทั้งในระดบัแนวคิด   ตรรกะ      และกายภาพ   
คืองานในการจดัการทรัพยากรขอ้มูล (การบริหารขอ้มูล, การบริหารฐานขอ้มูล)    
การวิเคราะห์ขอ้มูล (วิธีการวางแผนหาขอ้มูล,    แนวคิดรูปแบบขอ้มูล,     มาตรฐาน
ขอ้มูล,     ระบบขอ้มูลและธุรกิจ, การจดัการโครงสร้างขอ้มูลพื้นฐานของข้อมูล)        
การออกแบบฐานขอ้มูล (แนวคิดและการใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล, การสนบัสนุน
การตดัสินใจและการด าเนินการฐานขอ้มูล,   การปรับขอ้มูล, การจดัเก็บ, การส ารอง
และกูคื้น,  ตรรกะขบวนการเช่ือมโยง, เทคนิคการจดัการเก็บขอ้มูล, การพิจารณา
ภาษาส าหรับการสืบคน้) 

 
5653301 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี                 3(2-2) 
  Assembly Language Programming 

เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่การศึกษาหลกัการพื้นฐานของภาษาแอสเซมบลี  
การก าหนดตวัแปร        รูปแบบประโยคค าสั่ง   ค  าสั่งก าหนดขอ้มูล    ค  าสั่งค  านวณ     
ค าสั่งท าซ ้ า   ค  าสั่งเง่ือนไข  ค าสั่งแมคโคร  การใช้รีจีสเตอร์และการติดต่อกับ
ไมโครโปรเซสเซอร์และฝึกเขียนโปรแกรมติดต่อปฏิบัติการหรือควบคุม
ส่วนประกอบรอบขา้งของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 

5653302 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล                 3(2-2) 
  COBOL Language Programming 
   เนน้ทฤษฎีตั้งแต่การศึกษาหลกัการทัว่ ๆ ไปของภาษาโคบอล     การอธิบาย 

ตวัขอ้มูล    การจดัการขอ้มูล    ส่วนน าเข้า/แสดงผล  การควบคุมการไหลขอ้มูล     
ตลอดจนลกัษณะภาษาดา้นอ่ืน ๆ และฝึกเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นธุรกิจ
ในส่วนของธุรกิจ,  อุตสาหกรรม, ฯลฯ 

 

5653303 การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์พจีี                 3(2-2) 
  RPG Language Programming 

เน้นทฤษฎีและปฏิบัติตั้ งแต่การศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูล        
ใน การเขียนโปรแกรมอาร์พีจี   การประมวลผลแฟ้มขอ้มูล      การด าเนินการในการ
ค านวณแถวล าดบั  และตาราง  การเขียนโปรแกรมควบคุมและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
และฝึกเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นรายงานในส่วนของธุรกิจ,    
อุตสาหกรรม,  ฯลฯ 

 

5653304 การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลสัพลสั                 3(2-2) 
  C++ Language Programming 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่หลกัการพื้นฐานของภาษาซีพลสัพลสั    นิพจน์ 

และตวัด าเนินการ  การควบคุมการไหลของขอ้มูล   แถว  ล าดบั และตวัช้ี    การเขียน 
โปรแกรมเชิงวตัถุฟังกช์นัในการจดัการขอ้ผิดพลาด          ไลบรารีมาตรฐานและตวั 
ประมวลผลก่อน    และฝึกการเขียนโปรแกรมในด้านตา่ง ๆ     เชิงวตัถดุ้วยภาษา  
ซีพลสัพลสั 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653305 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม    32-2) 
  C Language Programming in Industrial 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่การศึกษาหลกัการพื้นฐานของภาษาซี  ชนิดของ 

ขอ้มูลนิพจน์และตวัด าเนินการ      การควบคุมการไหลของขอ้มูล      แถวล าดบัและ
ตวัช้ีโครงสร้างและยเูนียน    ไลบรารีมาตรฐานส่วนน าเขา้/แสดงผล   สภาพแวดลอ้ม
และฟังกช์ัน่ของไลบรารี   และตวัประมวลผลก่อนและฝึกเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบังานอุตสาหกรรม 

 
5653306 วศิวกรรมซอฟท์แวร์                   3(2-2) 
  Software Engineering 
   ใหเ้นน้ทฤษฎีและปฏิบติัการผลิตซอฟทแ์วร์  คือ      ระบบคอมพิวเตอร์เชิง 

วิศวกรรมการวางแผนโครงการด้วยซอฟท์แวร์       การก าหนดส่ิงท่ีต้องการใน
ซอฟทแ์วร์ การออกแบบ ซอฟท์แวร์       การเขียนโปรแกรมแปลภาษาและการ  
ถอดรหัส   การท าคุณภาพของ  ซอฟท์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟท์แวร์             
การบ ารุงรักษาและการจดัการติดตั้งซอฟทแ์วร์ 

 
5653401 ดิสครีตและโครงสร้างข้อมูล                  3(2-2) 
  Discrete Mathematics and Data Structure 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัในเร่ืองเซ็ต   ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั   การนบัและ 

ความสัมพนัธ์เวยีนเกิด (Recurrence Relations)     ทฤษฎีกราฟ   ตน้ไม ้ และการแยก
จ าพวก (Tree and Sorting)   ข่ายงาน (Networks)   พีชคณิตแบบบูล (George Bool)  
และวงจรเชิงวิธีจดัหมู่ออโตเมตา  (Automata)  ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic 
Systems)   โพเซตและแลคทิซ (Poset and Lattice)       และฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาดิสครีตและโครงสร้างขอ้มูล     
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653501 การวจัิยการด าเนินงานในอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Operation Research in Industrial 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างและแบบ 

จ าลองทางคณิตศาสตร์  ทฤษฎีการตดัสินใจ  การเรียนแบบทางสถิติ   คิว  ทฤษฎีการ 
แทนท่ี  การควบคุมสินคา้คงคลงั           การวเิคราะห์งาน  ตลอดจนทฤษฎีใหม่ ๆ   ท่ี 
เหมาะสมในงาน อุตสาหกรรม    ตลอดจนการฝึกเขียนและพฒันาโปรแกรมเพื่อการ 
วจิยัการด าเนินงานในอุตสาหกรรมเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการวจิยัต่อไป 

  
5653601 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบัญชีและการเงิน                3(2-2) 
  Computer Application in Accounting and Finance 

เน้นทฤษฎีและปฏิบัติตั้ งแต่ศึกษาข้อมูลด้านบัญชีการเงิน  เช่น  บัญชี       
เงินเดือน   บญัชีเจา้หน้ีลูกหน้ี  บญัชีสินคา้คงคลงั  บญัชีวิเคราะห์ตน้ทุนและค่าแรง
บญัชีตน้ทุน  และงานผลิตตามค าสั่ง  บญัชีเพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและค่าแรง      บญัชี
ตน้ทุนและงานผลิตตามค าสั่ง  บญัชีเพื่อวิเคราะห์งบการเงิน   ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาด้านการบญัชีและการเงินหรือน าโปรแกรมส าเร็จรูป  
มาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นน้ี  

 
5653602 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้าคงคลงั                3(2-2) 
  Computer Application in Inventory Control 
              เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่ศึกษาเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  การรับ  การจดัส่งสินคา้   
     การควบคุมคลงัสินคา้คงคลงั    การตดับญัชีสินคา้    การวเิคราะห์          การขยาย 

และการ ยึดครอง  ลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาด้านการควบคุม   
สินคา้คงคลงัหรือน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นน้ี 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653603 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานบุคลากรและการจ่ายเงินเดือน               3(2-2) 
  Programming Applications in Personal and Payroll 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นงานบุคลากรและ 

การจ่ายเงินเดือน       การจดัขอ้มูลและการวางระบบขอ้มูลดา้นน้ี        การออกแบบ 
รายงานต่าง ๆ  การเขียนโปรแกรมรับขอ้มูล     การคน้หาขอ้มูล  และการออกแบบ 
รายงานผลทางดา้นน้ี ตลอดจนการเขียนโปรแกรมประยกุตด์ว้ยภาษาดา้นงาน 
บุคลากร     และการจ่ายเงินเดือน หรือน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชป้ระยกุตก์บังาน 
ดา้นน้ี 

 
5653604 โปรแกรมประยุกต์ด้านวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Computer Application for Science and Industrial 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัดา้นวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม    เช่น  

อนัดบั   และอนุกรม   การจดัหมู่   การจดัล าดบั   ความน่าจะเป็น  ทฤษฎีบททวนิาม   
ฟังกช์นั  การแกส้มการ  เวกเตอร์    ความเร็ว   ความเร่ง    เรขาคณิตศาสตร์วเิคราะห์ 
และแคลคูลสัเบ้ืองตน้  และทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม      ตลอดจน    
เขียนโปรแกรมประยกุตด์ว้ยภาษา    ดา้นงานวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม     หรือ 
ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเน้ือหาวชิาดา้นวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653605 ระบบสารสนเทศส านักงาน                  3(2-2) 
  Office Information Systems 
              เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส านกังาน  คือ สภาพแวดลอ้ม 
  ในส านกังาน        (การด าเนินงานแบบรวมศูนย/์กระจายศูนย,์      สภาพแวดลอ้มเชิง 

วศิวกรรม,  เทคโนโลยกีารประเมินผล)    เทคโนโลยใีนส านกังาน    (การส่ือสาร ทั้ง 
ภายในและภายนอก,  ภาพพจน์, การเก็บส่ือ,  เทคโนโลยกีารเขา้ถึงแบบสาธารณชน,   
การติดตั้ง, การบ ารุงรักษา      และความมัน่คงของระบบสารสนเทศ, การจดัการเพื่อ
ป้องกนัการลา้สมยั)       การท างานของผูใ้ชป้ลายทาง      (การวิเคราะห์และการ
สนบัสนุน,  ระบบศูนยส์ารสนเทศ,  การร่วมมือกนัและการสนบัสนุน,  การพฒันา  
ผูใ้ชป้ลายทาง  และการบริหารการต่อตา้น)    ตลอดจนพฒันาหรือฝึกใชโ้ปรแกรม
ส าหรับปฏิบติังานในส านกังาน 

 
5653606 คอมพวิเตอร์เกีย่วกบัการพมิพ์                  3(2-2) 
  Computer in Printing Shop 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่ศึกษาระบบการพิมพ ์การเรียงพิมพด์ว้ย 

คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมส าหรับใชใ้นการเรียงพิมพ ์        และตรวจสอบ      
ศึกษาเทคโนโลยใีหม่ ๆ  และทนัสมยัเก่ียวกบัการพิมพ ์

 
5653607 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์                3(2-2) 
  Computer Drawing and Design 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่ศึกษาหลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป     

ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์    แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม และ 
ฝึกปฏิบติัการเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 



 436 

รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653608 คอมพวิเตอร์ในงานควบคุม                 3(2-2) 
  Computer in Control 
   การวเิคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม  การน าโครงการ 
  คอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์แบบมาใชใ้นระบบควบคุม         การประมาณค่าพารามิเตอร์        

การจ าลองแบบทางไดนามิกส์  การจดัต าแหน่งขอ้มูล    หน่วยความจ าโปรเซสเซอร์   
การสร้างวิธีการออกแบบ    การใช้ไฮบริด    และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในงาน         
อุตสาหกรรมให้ไดใ้ช้โปรแกรมจ าลองหรือโปรแกรมปฏิบติัการจริงท่ีมีอยู ่ หรือไป
ฝึกทกัษะในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5653609 ความมั่นคงของระบบ                   3(2-2) 
  Systems Security 

เนน้ความรู้ดา้นทฤษฎีและปฏิบติัในการท างานเก่ียวกบัการพฒันา       และ    
จดัการโปรแกรมท่ีท างานดา้นความมัน่คงของระบบ             การประเมินความเส่ียง 
 (โครงสร้างระบบ       และการประเมินค่าขอ้มูลและระบบ,     คุณลกัษณะ,    การ 
ปฏิบติัการประเมินความเส่ียง,  ขอ้ปลีกยอ่ยดา้นความเส่ียง,       การกูคื้นเพื่อการแยก 
และบริการสารสนเทศท่ีหยดุจงัหวะ,         การจดัการกูคื้นการจดัเก็บ,  การวางแผน
ธุรกิจใหด้ าเนินต่อไป,    การจดัการความยอ่ยยบั สารสนเทศ)     ความมัน่คงของ
ระบบ    (การโทรคมนาคม,     ความมัน่คงฐานขอ้มูล,  การสร้าง   รหสัลบั,    
ระบบปฏิบติัการ,    คอมพิวเตอร์และโครงข่ายทอ้งถ่ิน,    ความมัน่คงทางกายภาพ)      
การ 
ออกแบบความมั่นคงในระบบ (จุดประสงค์ระบบความมั่นคงและการท างาน,      
การประกนัขอ้มูลอนัหน่ึงอนัเดียวกนั, ปฏิบติัการวงจรชีวติ)    การจดัการความมัน่คง 
(การตั้งนโยบาย  การน าไปใชแ้ละการบริหาร,  การเขา้ใจความมัน่คง,    สารสนเทศ
ดา้นจรรยาบรรณ,    การแสดงบุคลิกลกัษณะส่วนตวั    และการประเมินการวดัค่า
ความมัน่คง) ตลอดจนฝึกใช้และ/หรือพฒันาโปรแกรมส าหรับดา้นความมัน่คง
ของระบบ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653610 การพฒันาระบบในงานอุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Systems Development in Industrial 

ใหเ้นน้ความรู้ดา้นทฤษฎีและปฏิบติัในการวิเคราะห์ระบบ  ออกแบบระบบ
และสร้างระบบ    อีกทั้งบทบาทของนกัวชีิพดา้นระบบงานในองคก์ร    การวเิคราะห์
ระบบ (ทฤษฎีระบบทัว่ไป,   การศึกษาขั้นตน้,    นิยามของวตัถุประสงค์,      ขอ้มูล
รวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล,   ความตอ้งการของระบบ)        การออกแบบระบบและ
การน าไปใช ้ (พิจารณาทางเลือกการออกแบบระบบ,  การออกแบบลอจิก,   การ
ออกแบบขอ้ปลีกยอ่ย,  ความมัน่คงและการควบคุม,  ภาวะส่วนตวั, การน าระบบ
ไปใช,้  การประเมินผลและการ     บ ารุงรักษาระบบ)    การวิเคราะห์ระบบอยา่งมือ
อาชีพ (บทบาทวงการของระบบอยา่งมืออาชีพ,  เกณฑ์หาบุคคลเขา้ท างานอยา่งมือ
อาชีพ,  ทกัษะการส่ือสาร,  การก าหนดลกัษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม)        
ฝึกเขียนโปรแกรมพฒันาระบบในงานอุตสาหกรรม 

 
5653611 การจัดการงานวศิวกรรมด้วยคอมพวิเตอร์                3(2-2) 
  Computer Aided Engineering Management 
   ใหเ้นน้ทฤษฎีและปฏิบติัคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการผลิตในโรงงาน   การประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวงจรลอจิก  วงจรบอร์ด     
องคป์ระกอบ    และระบบเชิงกล     อินเตอร์เฟสระหวา่งคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
แคด และคอมพิวเตอร์ นิวเมอริกลั คอนโทรล (ซี เอ็น ซี)  หุ่นยนต ์ เทคโนโลยี
โครงข่าย  การจดัการคอมพิวเตอร์     ส าหรับการผลิตในงานวศิวกรรม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653612 การใช้คอมพวิเตอร์และเครือข่าย                  3(2-2) 
  Using Computer and Networks 
   เนน้ทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   

ทั้งในระดบัแนวคิด  ตรรกะ  และกายภาพ  งานการจดัการทรัพยากร     การบริหาร 
ทัว่ไป      เทคนิคการบริหาร      การสนบัสนุนผูใ้ชป้ลายทาง         สถาปัตยกรรม 
คอมพิวเตอร์  ระบบหน่วยอุปกรณ์ประกอบ   ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์   การประยกุต ์
ระบบซอฟทแ์วร์   เทคโนโลยเีครือข่าย    ภาพรวมของเครือข่ายระดบัทอ้งถ่ิน (LAN)     
ระดบัเมือง (MAN)  และระดบัสากล  (WAN)   มีการฝึกทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์
และเครือข่ายท่ีติดตั้งในงานอุตสาหกรรม 

 
5653613 เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Information Technology in Industrial Management 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   แหล่งสารสนเทศกับการบริหาร   ระบบ
ส านกังานอตัโนมติั   การน าระบบสารสนเทศมาประยกุตก์บัการบริหารงาน      
อุตสาหกรรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 
5653614 สถิติวศิวกรรม                    3(3-0) 
  Engineering Statistics 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติด้านอุตสาหกรรม การ
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การแจกแจงความน่าจะเป็น 
การสุ่มตวัอย่าง ตัวแปรเชิงสุม และการแจกแจงตัวแปรเชิงสุ่ม การประมาณค่า 
พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน แจกแจงแบบปกติ ทวินาม ไฮเปอร์จี
โอเมตริก ปัวส์ซอง แกมม่า ไควสแควร์ การแปลงค่าตัวแปรและโมเมนต์ การ
วเิคราะห์การถดถอยและสหพนัธ์เชิงเส้น อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การใชส้ถิติในการพยากรณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
5653701 ระบบการส่ือสารข้อมูล                   3(2-2) 
  Data Communication System 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่หลกัการติดต่อส่ือสาร หลกัการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
  รูปแบบมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอ่ืน ๆ   ระบบการติดต่อส่ือสาร โครงสร้าง 
  อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์    การใชแ้ละออกแบบระบบส่ือสารขอ้มูล    ตลอดจนใช ้

โปรแกรมดา้นการส่ือสารขอ้มูลหรือพฒันาโปรแกรมส าหรับดูแลควบคุมอุปกรณ์
ต่าง ๆ  

 
5653702 โครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพวิเตอร์               3(2-2) 
  Microcomputer Architecture and Data Organization 

เน้นทฤษฎีและปฏิบติัตั้ งแต่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ    
ลอจิก ดิจิตอล    ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์     วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์เชิง
สถาปัตยกรรมวิธีการออกแบบ      การออกแบบระบบประมวลผล     ระบบควบคุม
องค์ประกอบหน่วยความจ า            ตลอดจนเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชข้อ้มูลตาม
สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบท่ีศึกษา 

 
5653703 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์                3(2-2) 
  Microprocessor and Microcontroller 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัตั้งแต่ศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์   (ความ 

เป็นมา,   ระบบไมโครคอมพิวเตอร์, บสั)        ไมโครโปรเซสเซอร์กบัซอฟทแ์วร์  
(โครงสร้างภายใน,     รีจีสเตอร์,  ภาษาแอสเซมบล้ี)      ค าสั่งภาษาแอสเซมบล้ี      
ฮาร์ดแวร์ไมโครโพรเซสเซอร์   หน่วยความจ า     การส่ือสารแบบขนาน    พอร์ตน า  
เขา้/ส่งออก    อินเตอร์รัพต์ และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละรุ่น  (คุณสมบติั, 
โหมดการท างาน, หน่วยความจ า, รีจีสเตอร์,  การอา้งแอดเดรสและชุดค าสั่ง,        
การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้และการเช่ือมกบัอุปกรณ์ภายนอก) 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
5653704 การศึกษาวงจรพืน้ฐานและการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพวิเตอร์              3(2-2) 
  Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบสั  โดยใชไ้มโครโปรเซสเซอร์     

สัญญาณนาฬิกา  การอินเตอร์เฟส  หน่วยความจ า  หน่วยป้อนขอ้มูล  หน่วยแสดงผล   
ส่วนต่าง ๆ    ท่ีประกอบเป็นเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อม    
หลกัการตรวจเช็ค   และการซ่อมเบ้ืองตน้  ตลอดจนฝึกปฏิบติัการซ่อมจริง 

 
5654501 การจ าลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Introduction to Simulation in Industrial 

เน้นทฤษฎีและปฏิบติัในเร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจ าลองปัญหา    
การศึกษาตวัอยา่งโปรแกรมการจ าลองปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน   การเลือก
ภาษา   การทดลองปฏิบัติ   การจ าลองปัญหาเทคนิคการจ าลองข้อมูลน าเข้า 
กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของแบบจ าลอง  และฝึกเขียนโปรแกรม
หรือใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจ าลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม 

 
5654701 การออกแบบดิจิตอลคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์                3(2-2) 
  Digital Computer Hardware Design 
   เนน้ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์สมยั 

ใหม่ทั้งแบบธรรมดา        และแบบขั้นสูงเพื่อใชเ้ป็นหน่วยควบคุมไมโครโปรแกรม     
เช่น  การดีไซน์ลกัษณะของเอแอล    แคร่ีลุคอะเฮด     มลัติพลิเคชนั     และดิวชินั

  อลักอริทึมส์   การออกแบบระบบหน่วยความจ า  แบบจานแม่เหล็กขนาดใหญ่มาก       
ระบบเทปส าหรับแบคอพั   และระบบหน่วยความจ าแบบใชจ้านเลเซอร์    และไดมี้ 
การฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการออกแบบ    ตลอดจนสร้างทกัษะประกอบ 
ความเขา้ใจในการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์เชิงฮาร์ดแวร์ 
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รหัส           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
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