
 
 

รหสัและค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มท่ี  4 
 

หมวดวชิำเทคโนโลยอุีตสำหกรรม 
(550 – 599) 



 
 

คํานํา 
 

รายวิชาท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ มีจํานวนมากมี
ความซับซอน สับสนในเร่ืองช่ือวิชา รหัสวชิา คําอธิบายรายวิชา หนวยกิตและช่ัวโมงสอน 
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการจดัรายวิชาเขาหมวดหมูวิชายดึหลักในเร่ืองสาระสําคัญของ
คําอธิบายรายวิชายึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเช่ียวชาญเปนแนวทางการปรับรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา จึงไดมีการกําหนดรหัสวิชาเปนระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว 
จัดเปน 10 หมวดวิชา 109 หมูวิชา มีคําอธิบายรายวิชาเปนชุดเดยีวกันพิมพเปนเอกสาร จํานวน 4 
ฉบับ คือ 
 ฉบับท่ี 1 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร(100-149) หมวดวิชา
มนุษยศาสตร(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร(200-249) 
 ฉบับท่ี 2 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร(250-299) หมวดวิชา
นิเทศศาสตร(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399) 
 ฉบับท่ี 3 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ี400-
449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร(500-549) 
 ฉบับท่ี 4 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(550-599) 
 
 รายวิชาตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารรหัสและคําอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นําไปใชในการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและใชหลักสูตรตอไป 
 
 
    สํานักมาตราฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
                 พฤษภาคม 2543 
    
 
 

 



สารบัญ 
 

หนา 
 
คํานํา 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 550 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชา 
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    1 
 551 หมูวิชาอุตสาหการ    7 
 552 หมูวิชาเซรามิกส  39 
 553 หมูวิชาศิลปหตัถกรรม  61 
 554 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  97 
 555 หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 136 
 556 หมูวิชากอสราง-โยธา 153 
 557 หมูวิชาไฟฟากําลัง 183 
 558 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส 219 
 559 หมูวิชาเคร่ืองกล 260 
 561 หมูวิชาเทคนิคการผลิต 291 
 562 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 315 
 563 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 323 
 564 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม 339 
 565 หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 427 
ภาคผนวก 
 หลักการ     
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(550) 
 
  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได
จัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.  ท่ัวไป       (550-1--) 
  2.  การฝกสอน ฝกอาชีพ การอบรม และการบริหาร   (550-2--) 
  3.                                                                                      (550-3--) 
  4.                                                                                      (550-4--) 
  5.           (550-5--) 
  6.           (550-6--) 
  7.         (550-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (550-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  

     การสัมมนา และการวิจัย      (550-9--) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได (550)  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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

 อาชีวส่ิงแวดลอมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย 
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 
งานชางสําหรับครูประถมศึกษา 
หลักการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
การจัดกจิกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป 
แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา 
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา 
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได (550) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5502101 อาชีวส่ิงแวดลอมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย        3(3-0) 
  Occupational Environment and Techniques of Safety Management 

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวนั  โรค   สาเหตุของโรค    และหลักการท่ัวไป
ในการควบคุมปองกันโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ         อุบัติเหตุและ
หลักการปองกนัเทคนิคการจดัการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  การใช
เคร่ืองปองกันอันตรายการเคล่ือนยายอุปกรณตาง ๆ       การจัดอนามัยส่ิงแวดลอมใน
โรงงาน        การสุขาภิบาลสุขภาพอนามยัและการปฐมพยาบาล  หลักท่ัวไปเกี่ยวกบั
กฎหมายอาชีวอนามัย   กฎหมายแรงงาน  เงินทดแทน  เงินสวัสดิการ 

 
5503101 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Computer 

ศึกษาการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม  ระบบการประมวล
ขอมูลการนําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม  การออกแบบตาง ๆ    
ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ   Internet  มาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถ
พัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานท่ีเกี่ยวของ 

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

ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในงานดานอุตสาหกรรม  โดยมุง
พัฒนาและฝกฝนทักษะดานการอาน   การเขียน      การฟง และการพดูในกจิกรรมท่ี
เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม     เชน   การอานบทความ   ดานเทคนิค    บันทึก
ขอความ    คูมือการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักร  ผลิตภัณฑ      ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม       เขียนรายงานส้ัน ๆ   บรรยาย และนําเสนอ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5503201 งานชางสําหรับครูประถมศึกษา       2(1-2) 
  Carpentry for Elementary School Teachers 

ความสําคัญและความจําเปนของงานชาง  หลักงานชาง    เคร่ืองมือและ
หลักการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับชาง  งานชางเบ้ืองตนในบาน  ไดแก  งานอาน
และเขียนแบบอยางงาย  งานไม  งานโลหะ  งานปูนและงานไฟฟาในบาน 

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

ศึกษาความหมาย  เทคนิคการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา  จุดมุงหมาย       
และวิธีการจัดการ    กระบวนการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา          การจัดการ
ระบบภายในหนวยงาน    การพัฒนาองคการ     การประชาสัมพันธหนวยงาน
ทางการศึกษา     การแกปญหาในงานเทคโนโลยีการศึกษา 

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

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ      การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ         โดย
การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

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

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมศิลป         หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนอุตสาหกรรมศิลปในช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา        
การจัดและพฒันาการเรียนรูในดานวิธีการผลิตงานและใชวัสดุ             เคร่ืองมือ
อุปกรณโดยการทําโครงการ  (Project)  การประยุกตกระบวนการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนท่ีจัดใหเหมาะสมกับวยัของผูเรียนและระดับ
การศึกษา 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5504202 แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา    2(1-2) 
  Instructional Plan and Industrial Education Evaluation 

ความหมายและองคประกอบของหลักสูตร       รูปแบบของหลักสูตร
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษาในระดบัตาง ๆ  การวิเคราะหหลักสูตรและการ
วิเคราะหงาน  การทําใบชวยสอน (Instruction sheet)       และการประเมินผลการ
สอนงานชางอุตสาหกรรมศึกษา 

 
5504203 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม       2(2-0) 
  Industrial Production System 

ความหมาย  ประเภท     และววิัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปจจัยในการผลิต  
การวางแผน  การควบคุมการผลิต  ผลผลิต  ตลาดและการจัดจําหนาย 

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

ใหนกัศึกษาไดออกฝกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
สัมพันธกับแขนงวิชาท่ีศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห      โดยไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการของคณะวิชา 

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

ศึกษาและวิเคราะหประสบการณเดิมของผูเรียน     สัมมนาปญหา และ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลปหรือชางในบาน     
(ชางพื้นฐาน)  ชางอุตสาหกรรมและชางเทคนิคอุตสาหกรรม    โดยใชหลักการ  
ทฤษฎี  เทคนิควิธี และความคิดรวบยอด       นํามาประยุกตใชเพือ่เปนแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญา    หลักการ      
และจุดมุงหมายของหลักสูตรดังกลาวแตละระดับการศึกษา 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5504902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Technology Seminar 

ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบตาง ๆ         จัดการสัมมนาในและ/หรือ
นอกหองเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณในงานอุตสาหกรรม     ระหวางนักศึกษา   
อาจารยวิทยากร    ท่ีมีประสบการณตางกนั              เพือ่หาแนวทางแกปญหา   และ
วิธีดําเนนิงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ 



 7 

หมูวิชาอุตสาหการ 
 (551) 

 
 

 หมูวิชาอุตสาหการ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  วัสดุชาง กาํลังวัสดุ        (551-1--) 
 2.  พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝกฝมือ การถายภาพ   (551-2--) 
 3.  การจัดและการบริหารโรงฝกงาน     (551-3--) 
 4.   คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทอรโมไดนามิกส ไฮดรอลิกส นิวแมตกิส (551-4--) 
 5.   การบริหาร การฝกอบรม และการจดัการงานอุตสาหกรรม  (551-5--) 
 6.            (551-6--) 
 7.            (551-7--) 
 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ       (551-8--) 

9.  โครงการพเิศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย    (551-9--) 
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หมูวิชาอุตสาหการ (551) 
รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5511101 - วัสดุชางโลหะ                         2(2-0) 
5511201 - การเขียนแบบเทคนิค                 2(1-2) 
5511202 - ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2) 
5511203 - งานไฟฟา-วิทยุท่ัวไป   2(1-2) 
5511204 - เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1    2(1-2) 
5511205 - งานฝกฝมือ 1      3(2-2) 
5511206 - เขียนแบบเครื่องกล                2(1-2) 
5511207 - หลักการเขียนแบบและออกแบบ    2(1-2) 
5511208 - งานฝกฝมือ 2                   2(1-2) 
5511209 - เขียนแบบเครื่องกล 1                  2(1-2) 
5511210 - พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ            2(1-2) 
5511211 - เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 2(1-2) 
5511212 - เรขศิลปเบ้ืองตน                 2(1-2) 
5511213 - ทฤษฎีการออกแบบ            2(1-2) 
5511214 - การถายภาพเบ้ืองตน    3(2-2) 
5511215 - การถายภาพทางการพิมพ     3(2-2) 
5511216 - ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 1     3(2-2) 
5511217 - คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2(1-2) 
5511301 - ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม      2(2-0) 
5511302 - ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0) 
5512201 - งานเขียนแบบเคร่ืองกล 2(1-2) 
5512202 - การอานแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล      2(1-2) 
5512203 - เขียนแบบเครื่องกลและแนวทางในการออกแบบ 3(2-2) 
5512204 - เขียนแบบงานกล                     3(2-2) 
5512205 - เขียนแบบเครื่องกล 2 2(1-2) 
5512206 - งานทาสี 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5512207 - อุตสาหกรรมศึกษา 2(2-0) 
5512209 - ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 3(2-2) 
5512301 - การจัดและบริหารโรงฝกงาน             2(2-0) 
5512302 - การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม        3(3-0) 
5512303 - หลักการจัดและบริหารโรงงาน   2(1-2) 
5512401 - เทอรโมไดนามิกส 1 3(2-2) 
5512402 - เทอรโมไดนามิกส 2    3(2-2) 
5512403 - พลังงานทดแทน     3(3-0) 
5512404 - นิวแมตกิสและไฮดรอลิกส          3(2-2) 
5513101 - วัสดุศาสตร                  3(3-0) 
5513102 - ความแข็งแรงของวัตถุ                             3(3-0) 
5513103 - การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุงานกล         3(3-0) 
5513104 - ความแข็งแรงของวัสดุและพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล 2(1-2) 
5513105 - วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม           2(2-0) 
5513201 - หลักการออกแบบ                 2(1-2) 
5513202 - เขียนแบบวิศวกรรม           2(1-2) 
5513203 - ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 2(1-2) 
5513301 - วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0) 
5513302 - กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 

และวิศวกรรม 
 

2(2-0) 
5513303 - การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม     2(2-0) 
5513304 - จิตวิทยาอุตสาหกรรม               2(2-0) 
5513305 - เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 1   2(2-0) 
5513306 - กฎหมายอุตสาหกรรม    2(2-0) 
5513401 - คณิตศาสตรช้ันสูง                    3(3-0) 
5513402 - กลศาสตรของไหล  1                 2(2-0) 
5513403 - กลศาสตรของไหล 2                  3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5513404 - กลศาสตรวิศวกรรม 1 2(2-0) 
5513405 - ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3(3-0) 
5513406 - ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเบ้ืองตน 2(2-0) 
5513407 - เทอรโมไดนามิกส 3 2(2-0) 
5513408 - เทอรโมไดนามิกส 4                 3(3-0) 
5513409 - กลศาสตรวิศวกรรม 2              2(2-0) 
5513501 - กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513502 - การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513504 - การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5513506 - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2(2-0) 
5513523 - ระบบสารสนเทศในการบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514101 - วัสดุวิศวกรรม                3(3-0) 
5514102 - วัสดุศาสตรเซรามิกส                              2(2-0) 
5514103 - วัสดุศาสตรและเทคโนโลยี             2(1-2) 
5514201 - เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม                      2(1-2) 
5514202 - การวัดทางกายภาพ              2(1-2) 
5514301 - การวิจยัการดําเนินงานเบ้ืองตน       3(3-0) 
5514302 - การบริหารงานวัสดุ           3(3-0) 
5514303 - การศึกษาการทํางาน      3(3-0) 
5514304 - การเขียนรายงานดานเทคนิค 2(2-0) 
5514305 - การบริหารงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 
5514306 - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบ้ืองตน   3(3-0) 
5514307 - เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2        3(3-0) 
5514308 - เศรษฐศาสตรหัตถกรรม       2(2-0) 
5514309 - การควบคุมคุณภาพ 2(2-0) 
5514310 - การควบคุมคุณภาพการผลิต        3(3-0) 
5514311 - การวางแผนและการควบคุมการผลิต       3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5514312 - การจัดการอุตสาหกรรม                3(3-0) 
5514313 - กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514401 - เคมีอุตสาหกรรม          2(2-0) 
5514501 - มนุษยสัมพนัธในการบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514502 - การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514503 - การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514504 - การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม     3(3-0) 
5514505 - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514506 - การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514507 - การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5594508 - การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(3-0) 
5514509 - การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514510 - การจัดการทรัพยากรมนษุยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514511 - สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   3(3-0) 
5514512 - เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
5514513 - เทคโนโลยีการปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5514903 - การวิจยัเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาอุตสาหการ (551) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
5511101 วัสดุชางโลหะ                          

Material Technology                        
2(2-0) 

 โลหะวิทยาเกีย่วกับกระบวนการผลิตเหล็กชนิดตางๆ  เชน เหล็กกลา 
เหล็กกลาผสม เหล็กหลอ และโลหะท่ีไมใชเหล็ก เชน อะลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ดบุีก 
ทองแดง และโลหะผสมของโลหะท่ีไมใชเหล็กแตละชนดิ การแปรรูปโลหะ คุณสมบัติ
การนํามาใชในงานเช่ือม งานโลหะ และงานเคลือบผิว 

  
5511201 การเขียนแบบเทคนิค                 

Technical Drawing                          
2(1-2) 

              ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมท้ังเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ 
             ปฏิบัติการขางตนในการเขียนแบบจนถึงเขียนแบบช้ินสวนตาง ๆ และการเขียน
แบบเพื่อการผลิต 

  
5511202 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน       

Basic Electricity Electronics              
3(2-2) 

               ความหมายของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ธรรมชาติของไฟฟา แหลงกําเนิด
ไฟฟา วงจร     ไฟฟาอยางงาย เคร่ืองมือวดัไฟฟาชนิดตาง ๆ ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือวัด 
การตอสายการเช่ือมอุปกรณ   ตาง ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกสการอาน การเขียนวงจร 
การพร้ิน ฝกหดัประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสอยางงาย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5511203 งานไฟฟา-วิทยุท่ัวไป                
Introduction to Electricity and Electronic 

2(1-2) 

 ความสัมพันธของวิทยาการท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟาในปจจุบันตอ
ชีวิตประจําวัน การคํานวณกระแสแรงคล่ืนและความตานทาน กําลังและกําลังหนวยท่ี
ใชในบานเรือน การใชเคร่ืองวัด การใชและการซอมแซมอุปกรณไฟฟาในครัวเรือน 
เชน เตารีดไฟฟา พัดลมมอเตอรอยางงายและเคร่ืองใชอ่ืน ๆ การตอวงจรหลอดธรรมดา 
และหลอดแสงนวล การตอสายและเดินสายในบานเขาอุปกรณตาง ๆ การทําหมอแปลง
อยางงาย ๆ  

ชนิดของแบตเตอร่ี การบรรจุ การเก็บและรักษาแบตเตอร่ีท้ังเซลเปยกและเซล
แหง สวนประกอบท่ีใชในเคร่ืองรับวทิยุ ววิัฒนาการของเคร่ืองรับแบบ Super 
heterodyne  การใชเคร่ืองมือตรวจสอบและฝกหดัทําวิทยุอยางงาย ตลอดจนการ
บํารุงรักษาและการตรวจเช็ค อยางงาย เคร่ืองรับโทรทัศนอยางงาย การบํารุงรักษา การ
ใชและการตรวจสอบแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ  

  
5511204 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 

Electrical and  Electronics Drafting 1               
2(1-2) 

 สัญลักษณท่ีใชงานทางไฟฟา ระบบเอสไอ แบบงานเดมิสายไฟประกอบแสง
สวาง ระบบไฟฟากําลัง งานเคร่ืองกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic 
Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลักษณของวัสดุอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสแบบ
สากล บลอกไดอะแกรม ซิงเกิลไลน ไออะแกรม วงจรแบบตาง ๆ การแสดงสวนตาง ๆ 
เฉพาะวงจร การบอกคา การใหขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟคทรอเรียล
ไดอะแกรม การเขียนแบบทางงานจริง สเกตซแบบจากวงจรภายในเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส การเขียนแบบพร้ินและงานเขียนแบบวงจรอินทิเกรด แบบเพื่อทําฟลม
สําหรับซิลคสกรีน แบบเดินสายมากเสน การยอและการขยายแบบ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5511205 งานฝกฝมือ 1               
Metal Benchwork 1                          

3(2-2) 

 งานวัดละเอียด เชน ไมโครมิเตอรและเวอรเนีย ฯลฯ งานตัด เชน สกัดและ
เล่ือย ฯลฯ งานควาน งานเจาะ การทําเกลียวใน การทําเกลียวนอก งานรีมเมอร งาน
ตะไบปรับผิว งาน    ย้ําหมุด และการประกอบช้ินงาน  

  
5511206 เขียนแบบเคร่ืองกล                

Metal Drawing                              
2(1-2) 

 การเขียนภาพรางท้ังสองมิติและสามมิติ  การเขียนแบบฝา (Section) การเขียน
แบบเคร่ืองยึด (Fasteners) เชน Nuts Screws Studs Rivets Keys Pins และ Springs และ
การเขียนแบบเพื่อใชงานจริง (Working Drawing) เกีย่วกับช้ินสวนตาง ๆ ของเคร่ืองกล 

  
5511207 หลักการเขียนแบบและออกแบบ       

Principles of Drawing and Design            
2(1-2) 

 ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการเขียนแบบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
และการเก็บรักษา ชนิดและลักษณะของเสน สัญลักษณตาง ๆ ในงานเขียนแบบท่ัวไป 
มาตราสวน    ตาง ๆ ตัวอักษรและตัวเลขท่ีใชในงานเขียนแบบ การเขียนรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนภาพ Orthographic Projection, Oblique, Isometric และ Perspective 
การเขียน  Chart และ Diagram 

องคประกอบของงานเขียนแบบ หลักการออกแบบ แนวความคิดในงาน
ออกแบบ ภายใน การโฆษณา ในการนําไปประยุกตใชกับชีวติประจําวนั รวบรวม
ลักษณะของงานออกแบบตาง ๆ และฝกหดัอานแบบ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 
  

5511208 งานฝกฝมือ 2                    
Metal Benchwork 2                          

 2(1-2) 

 หลักการใชเคร่ืองมือวัด เชน ฟุตเหล็ก เวอรเนียร ไมโครมิเตอร ฯลฯ เคร่ืองมือ
ตัดเชน สกัด เล่ือย ฯลฯ เคร่ืองมือเจาะและทําเกลียว ปฏิบัติงานเกีย่วกบังานตะไบปรับ
ผิว งานขีด งานสกัด งานเล่ือย งานเจาะรู งานรีมเมอร งานควานรู (Countersink and 
Counterbore) งานทําเกลียวนอกดวยได (Die) งานทําเกลียวในดวยตาป (Tap) งานย้ํา
หมุด งานข้ึนรูปโลหะแผน งานชุบ งานเขาตะเข็บ งานเคาะและงานประกอบช้ินงาน 

  
5511209 เขียนแบบเคร่ืองกล 1              

Metal Drawing 1                            
       2(1-2) 

 วิธีการเขียนแบบเคร่ืองกล ฝกหัดเขียนแบบรูปภาพ (Pictorial Drawing) แบบ
ลายเสน (Autographic Drawing ) ภาพชวย (Auxiliary Drawing) แบบคร่ึงตัด (Half 
Section) แบบ     ตัดเต็ม (Full Section) ท้ังแบบลายเสนและแบบรูปภาพแบบส่ังงาน 
(Working Drawing) แบบประกอบ (Assembly Drawing) และแบบแยกช้ิน (Detail 
Drawing) เคร่ืองกล                           

5511210 พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ                     
Basic Design and Drawing                  

       2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ ดานสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม งานศิลปะและงานหัตถศึกษา ใหรูจักหลักการออกแบบเบ้ืองตน ใหมีคุณคา
ทางประโยชนใชสอยสุนทรียภาพและสอดคลองกับเศรษฐกิจปจจุบัน และศึกษาการใช
เคร่ืองมือเขียนแบบ หลักการวิธีการเขียนแบบเบ้ืองตน ฝกเขียนแบบในงานท่ีไดศึกษา
ในงานออกแบบควบคูกันไป 

5511211 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 
Electrical and Electronics Drafting 2      

       2(1-2) 

 ฝกเขียนสัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟาภายในภายนอก 
อาคารและโรงงาน วงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรการบังคับเคร่ืองจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝกหัดเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
  

5511212 เรขศิลปเบ้ืองตน                  
Basic Graphics Art                          

       2(1-2) 

 ศึกษาและฝกหัดปฏิบัติการเขียนแบบโดยการสรางในลักษณะ 2 มิติ และการ
ตอเนื่องของการเขียนแบบโดยเร่ิมตนจากรูปผังและรูปดานตาง ๆ การเขียนภาพ 3 มิติ 
และทฤษฎีการตกกระทบของแสงและเงา  

  
5511213 ทฤษฎีการออกแบบ              

Theory of Design                          
       2(1-2) 

 ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองคประกอบพื้นฐาน 
เชน จดุ เสน รูปราง รูปทรง สี แสง เงา รวมท้ังฝกหัดปฏิบัติงานออกแบบตามทฤษฎีใน
ลักษณะ 2 และ 3 มิติ และใหมีความสุนทรียทางทัศนศิลป  

5511214 การถายภาพเบื้องตน               
Photography                                

    3(2-2) 

 ประวัติการถายภาพโดยสังเขป ธรรมชาติของแสง กลองและสวนประกอบ
อุปกรณท่ีจําเปนในการถายภาพ การเลือกการใชและการระวังรักษาฟลมขาว-ดํา ชนิด
ตาง ๆ และการเลือกใช การจัดองคประกอบในการถายภาพ การเลือกมุมกลอง การจัด
แสง การวดัแสง เพื่อการถายภาพประเภทตาง ๆ หองมืด วัสดแุละอุปกรณ น้ํายาสราง
ภาพ  หยุดภาพและคงสภาพ วิธีการสรางแบบตาง ๆ การอัดและการขยายภาพขาวดํา 
การเก็บรักษาและการอนุรักษ 

  
5511215 การถายภาพทางการพิมพ               

Photography in Printing                    
       3(2-2) 

 ศึกษากลองถายฟลม แบบต้ังและนอน เลนซ และสวนประกอบของกลอง การ
ใชกลองแบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร   การลางฟลม เนกาตีฟ โพสิตีฟ ลายเสนและ
สกรีน  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 
  

5511216 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 1               
Electricity and Electronics 1              

       3(2-2) 

 ศึกษาความรูพืน้ฐานทางไฟฟา ความรูพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส การนําไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสไปใชงาน  

  
5511217 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ  

Computer Graphics                          
       2(1-2) 

 ศึกษาการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิติและ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบ 
เขียนแบบ     เชิงอุตสาหกรรม เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การ
เขียนภาพไอโซเมตริก ออบบลิด การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  

  
5511301 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม         

Industrial Safety                          
       2(2-0) 

 ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของสวัสดิศึกษา สาเหตุและการควบคุม
อุบัติภัย ระบบการปองกนัอุบัติภยัในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาในดานสวนบุคคล 
ดานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ กฎระเบียบและขอบังคับ การใชโรงงานเพ่ือ
ความปลอดภยั 

5511302 ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม      
Work Shop Safety                           

    2(2-0) 

 สาเหตุของอันตรายในโรงฝกงาน เชน การเคล่ือนท่ี เคร่ืองจักร แสงสวาง การ
ถายเทความรอน น้ํามันเช้ือเพลิง เปลวไฟ ไฟฟา การแตงกาย การเผลอเรอ ฯลฯ การ
จัดระบบความปลอดภัย เชน อิทธิพลแหงสีในวงการอุตสาหกรรม การเคล่ือนท่ี ท่ีเก็บ
เช้ือเพลิง ท่ีพักผอน ท่ีเก็บตูยาและสัญญาณอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ชวย
คนท่ีถูกไฟฟาซ็อต ฯลฯ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
  

5512201 งานเขียนแบบเคร่ืองกล                
Engineering Drawing                        

 2(1-2) 

 ศึกษาเกีย่วกับเคร่ืองมือท่ีใชในงานเขียนแบบ การเขียนแบบตัวเลข ตัวอักษร 
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต หลักการฉายภาพและรูปดานตางๆ  การสเก็ตซ แบบลายเสน
รูปภาพ การเขียนแบบลายเสน ภาพฉาย ภาพตัด ภาพชวย แบบประกอบและแบบแยก
ช้ินสวน การเขียนแบบส่ังงานงาย 

  
5512202 การอานแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล    

Mechanical Drawing                        
2(1-2) 

 การเขียนแบบเคร่ืองกล ท้ังการเขียนแบบราง  (Free hand Sketch) และการใช
เคร่ืองมือ (Instrumental Drafting) การเขียนแบบเคร่ืองยดืประเภทตาง ๆ (Fasteners) เชน 
(Screws, Bolt & Nuts, Studs, Rivets, Pins, Keys and Springs)  

การเขียนแบบข้ันใชงานจริงในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรกล 
(Working Drawing) ซ่ึงมีท้ังแบบแยกช้ินสวน Detail Drawing  และแบบแสดงการ
ประกอบ Assembly Drawing  

  
5512203 เขียนแบบเคร่ืองกลและแนวทางในการออกแบบ 

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

 การเขียนเคร่ืองยึดประเภทตาง ๆ เชน เคร่ืองยึดท่ีใชเกลียว ซ่ึงมี Bolts, Nuts, 
Screws, Studs etc. เคร่ืองยึดท่ีไมใชเกลียว ซ่ึงมีล่ิม (Keys) สลัก (Pins) สปริง (Springs) 
การเขียนแบบสวนประกอบของเคร่ืองจักร เชน เฟอง (Gears) ลูกเบ้ียว (Cams)     การ
กําหนดข้ันสําเร็จของผิวงานดํา Fits, Limit and Tolerance การเขียนแบบประกอบ 
(Assembly Drawing) และการเขียนแบบแยกช้ินสวน (Detail Drawing) การกําหนด
รายการวัสด ุ
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 
  

5512204 เขียนแบบงานกล                     
Mechanical Drawing                          

3(2-2) 

 ทบทวนมาตราสวน การใชเคร่ืองมือเขียนแบบ ชนิดและความหนาของเสน
ตัวอักษร ตัวเลข การบอกขนาด และเรขาคณิตประยกุต หลักเกณฑการเขียนและอาน
ภาพฉาย หลักและวิธีการเขียนภาพสเกตซ การเขียนภาพตัดชนิดตาง ๆ การเขียนแบบ
ช้ินงานตาง ๆ เชน เกลียว แหวน ล่ิม สปริง เพลา แบร่ิง เฟอง แบบหนาแปลน และแบบ
งานเช่ือม ฯลฯ 

  
5512205 เขียนแบบเคร่ืองกล 2                 

Mechanical Drawing 2                       
2(1-2) 

 การเขียนแบบภาพประกอบของเคร่ืองจักรกล และแบบแยกช้ินในงาน
ออกแบบแยกช้ินสวน   งานเช่ือม   งานเคร่ืองมือกล  อุปกรณจับยึดงาน (จิ๊กและฟก
เจอร) คุณสมบัติของวัสดุ มาตรฐานการสวม การสเกตซภาพ และเขียนแบบจากชิน้งาน
จริง ๆ  

  
5512206 งานทาสี                           

Painting                                    
2(1-2) 

 เคร่ืองมือเบื้องตนที่จําเปนสําหรับงานทา งานทาสีประเภทตาง ๆ เชน งานทาสี
ไม ทาสีโลหะ ทาสีปูนคอนกรีต ทาสีวสัดุอ่ืนๆ  ของเชลแล็ก และแลกเกอร ทาสีน้ํา 
พลาสติก และทาสีน้ํามัน การเตรียมวัสดุท่ีจะนํามาดําเนินงานทาสี การเลือกสีสําหรับ
งานทาสี ข้ันตอนและหลักการทาสีตามประเภทงานทาสี และฝกปฏิบัติงานทาสี
ประเภทตาง ๆ     

5512207 อุตสาหกรรมศึกษา                    
Industrial Education                   

2(2-0) 

  ความหมาย หลักการ และขอบขายของอุตสาหกรรมศึกษา ประวัติและ
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศึกษาท้ังในและตางประเทศ     องคประกอบและปจจยัท่ีมี
อิทธิพลตออุตสาหกรรมศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษา
ในแตละระดบัการศึกษา     
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 

  
5512209 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2                 

Electricity and Electronics 2             
3(2-2) 

 ศึกษาอุปกรณและวงจรไฟฟาภายในอาคาร หลักการเลือกอุปกรณทางไฟฟา 
การออกแบบใชและติดต้ังวงจรเคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียงชนดิตาง ๆ หลักการทํางานของ
เคร่ืองฉายและเคร่ืองเสียง 

ฝกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส  
  

5512301 การจัดและบริหารโรงฝกงาน            
Schoolshop Organization and Management   

2(2-0) 

 วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดและบริหารโรงฝกงาน หลักการท่ัวไป
ในการจดัและบริหารโรงฝกงาน ประเภทของโรงเรียนและโรงฝกงาน เคร่ืองมือและ
อุปกรณ การจัดระบบการใชและการควบคุมเคร่ืองมือ การบํารุงรักษาโรงงาน ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การทําบัญชีพัสดุ 

 
  

5512302 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม         
Industrial Plant Design                  

3(3-0) 

 ศึกษาถึงชนิดของอุปกรณท่ีสําคัญในการลําเลียงวัสดภุายในโรงงาน การ
จัดระบบตางๆ  ของโรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณและเคร่ืองมือ เสนทาง
การเคล่ือนยายวัสดุในโรงงาน ตลอดจนถึงการออกแบบโรงงาน   

  
5512303 หลักการจัดและบริหารโรงงาน        

Industrial Management                     
2(1-2) 

 วัตถุประสงคและความสําคัญของโรงงาน หลักการท่ัวไปในการจดัและการ
บริหารโรงงาน ประเภทและลักษณะของโรงงานตาง ๆ การวางแผนโรงงาน เคร่ืองมือ
และอุปกรณการจัดระบบการใช และการควบคุมเคร่ืองมือ การบํารุงรักษาโรงงาน   
การทําบัญชีวสัดุ ครุภัณฑ การจัดซ้ือและการเลือกซ้ือ  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 

  
5512401 เทอรโมไดนามิกส 1                  

Thermodynamics 1                         
3(2-2) 

 ความรอนและการถายเทความรอน กฎขอหนึ่งของเทอรโมไดนามิกส สมบัติ
ทางความรอนของของแข็ง ของเหลว กาซ กฎขอสองของเทอรโมไดนามิกส สมบัติ
ของกระบวนการไหลสมํ่าเสมอและกระบวนการไมไหล    

  
5512402 เทอรโมไดนามิกส 2                  

Thermodynamics 2                         
3(2-2) 

 สมบัติตาง ๆ ของไอ   ตารางไอน้ําและสารทําความเย็น   มอเลียชารท  วัฏจักรทวน   
วัฏจักร   ตาง ๆ ของไอน้ํา    

  
5512403 พลังงานทดแทน           

Renewable Energy Resources    
3(3-0) 

 แหลงกําเนิดของพลังงาน การเปล่ียนรูปของพลังงาน ปญหาเกี่ยวกับพลังงาน 
การนําพลังงานจากแหลงตาง ๆ มาใชงาน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานน้ําไหล  พลังงานน้ําตก พลังงานคล่ืนทะเล พลังงานกาซธรรมชาติ พลังงาน
ชีวภาพ โดยใหมีการศึกษาคนควาอิทธิพลของพลังงานตอส่ิงมีชีวิต  และสภาพแวดลอม 

  
5512404 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส    

Pneumatics and Hydraulics     
3(2-2) 

 หลักการเบื้องตนของระบบนิวแมตกิสและระบบไฮดรอลิกส สวนประกอบ
และสัญลักษณของอุปกรณท่ีใชในระบบ การออกแบบวงจรอยางงายท้ังแบบผสมและ
แบบลําดับงานตอเนื่อง การหาแรงดันและปริมาณการไหลของของไหล การปองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน  

ปฏิบัติการบังคับและควบคุม ความเร็วและทิศทางการทํางานรวมกับรีเลย
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
5513101 วัสดุศาสตร              

Material Science          
3(3-0) 

 ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนําไปใชงานของวัสดุประเภทตาง ๆ 
ไดแก เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะท่ีไมใชเหล็ก เชน ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี 
ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะไดแก วัสดุเซรามิกส ยาง แกว ไมและวสัดุอุตสาหกรรม  
อ่ืน ๆ  

  
5513102 ความแขง็แรงของวัสดุ      

Strength of Materials          
3(3-0) 

 ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเก่ียวกับวัสดุ ประเภทของโลหะและอโลหะ 
ความแข็งแรงของวัสดุเกีย่วกับโครงสรางและสวนประกอบของเคร่ืองกล ความเคน 
(Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity) และสวน
ปลอดภัย (Safety Factor) ในการออกแบบเคร่ืองกล 

  
5513103 การปรับปรุงคณุสมบัติวัสดงุานกล 

Mechanical Meterial Treatment  
3(3-0) 

 โครงสรางของโลหะ การชบุผิวดวยความรอน การชุบแข็งและการชุบคืน ฯลฯ 
ความเคน แรงอัด แรงดึง แรงเฉ่ือย ความเครียดของงาน สวนปลอดภยั โมดูลัสยืดหยุน 
ความเคนในหมุดย้ําและรอยเช่ือม แรงบิด (Torsion) ความเคนในคานบีม ความแข็งแรง
ของวัสดุ การรับแรงของโครงสรางลักษณะตาง ๆ          
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

  
5513104 ความแขง็แรงของวัสดุและพื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล 

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

 ชนิดและประเภทของวัสด ุ ซ่ึงใชทําเปนโครงสรางและสวนประกอบของ
เคร่ืองกล โครงสรางของอนูและปรมาณ ู คุณสมบัติเฉพาะตัว ความเคน ความเครียด   
โมดูลัสยืดหยุน ความทนทานของวัสดุ และสวนความปลอดภัยในการออกแบบ
เคร่ืองจักรกล  

การออกแบบและสรางเคร่ืองจักรกลท่ีใชงานเฉพาะอยาง หรือคนควาวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงเคร่ืองจักรกลท่ีมีอยูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  
5513105 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม   

Industrial Materials        
2(2-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติ ชนิด ประเภทการใชงานของวัสดุท่ีเปนอโลหะและ
โลหะเชน ไม ไมอัด ปูนซีเมนต ดิน หิน ทราย ยาง พลาสติก หนัง เหล็ก สังกะสี 
อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว ดีบุกและมาตรฐานของวัสดุ   

  
5513201 หลักการออกแบบ  

Principle of Design          
2(1-2) 

 ศึกษาเกีย่วกับศิลปะแขนงตาง ๆ ผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ
สาขาตาง ๆ ของแตละยุค แตละสมัยท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบ  

ศึกษาเกีย่วกับสวนประกอบ องคประกอบ หลักการจดัองคประกอบ การใชสี 
แสงและเงา และทําการปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

  
5513202 เขียนแบบวิศวกรรม        

Engineering Drawing           
2(1-2) 

 หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ไดแก การเขียนภาพ
ฉาย รูปดาน ท้ังระบบอเมริกนัและระบบยโุรป การเขียนแบบรูปภาพ การเขียนภาพชวย 
การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบเกลียวและอุปกรณยึดตรึง การกาํหนดขนาดของ
งานในลักษณะตาง ๆ เชน งานสวนประกอบ (limit and Fit) และความหยาบผิว 
(Surface Texture)   เปนตน  การเขียนแบบส่ังงานอยางงายท่ีมีช้ินสวนประกอบไมเกิน 
5 ช้ิน  

  
5513203 ปฏิบตัิการเทคโนโลยพีื้นฐาน  

Fundamental Technology Practice 
2(1-2) 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกบัเทคโนโลยีเคร่ืองมืออุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก 
เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือเจาะ เคร่ืองมือไสและแตงผิว ตลอดจนการฝกปฏิบัติการ
ประกอบช้ินงาน  

  
5513301 วิศวกรรมความปลอดภยั       

Safety Engineering              
3(3-0) 

 ศึกษาหลักการข้ันพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน 
การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุใหนอยท่ีสุด การออกแบบอุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกดิข้ึนใน
งานเช่ือม งานไฟฟา งานท่ีเกีย่วของกับเช้ือเพลิงและสารที่เปนพิษ การจดัหนวยงานเพือ่
บริหารงานดานการวางแผนเพื่อความปลอดภัย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5513302 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวิชาชพีสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession 

2(2-0) 

 ศึกษากฎหมายแรงงาน มาตรฐานข้ันตํ่าในการคุมครองแรงงานท่ัวไป 
คาตอบแทนในการเลิกจาง คาจางข้ันตํ่า เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การ
เรียกรอง การเจรจา การนัดหยุดงาน ขอพิพาทแรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบัญญัติ
ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมสถาปตยกรรมและอํานาจหนาท่ีของผูควบคุมงานตาม
พระราชบัญญัติ 

  
5513303 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Organization and Management  
2(2-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับกิจการและสถานการณของอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดานการบริหารโรงงาน ดานบุคคล ดานเงินทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล 
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ และศึกษากฎหมายท่ี
เกีย่วของกับโรงงาน 

  
5513304 จิตวิทยาอุตสาหกรรม            

Industrial Psychology                  
2(2-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับนําหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานของคนงาน อุบัติเหตุและวิธีปองกนัแกไข ขวัญใน
การทํางาน แรงจูงใจ การประเมินคาของคนงาน จิตวิทยาในการโฆษณาและการขาย 

  
5513305 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  1      

Industrial Economics  1              
2(2-0) 

 ศึกษาความหมาย  ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรฐานการลงทุนของเอกชน
ภายในประเทศ     ลักษณะของโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม   การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิต การลงทุนและการเลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม  แหลงเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหมๆท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5513306 กฎหมายอุตสาหกรรม             
Industrial Law                       

2(2-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับพิธีการศุลกากรในการนําสินคาเขา และการสงสินคาออก 
กฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมการลงทุน ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ ฯลฯ เปนตน  

  
5513401 คณิตศาสตรชัน้สูง             

Higher Mathematics                   
3(3-0) 

 ศึกษาและคํานวณเกี่ยวกับความจุกระบอกสูบและกําลังมาแบบตาง ๆ การ
คํานวณระบบตาง ๆ เชน ระบบเบรค ระบบบังคับเล้ียว ระบบสงกําลัง และความเร็ว
ของรถยนต     

  
5513402 กลศาสตรของไหล 1             

Fluid Mechanics 1                    
2(2-0) 

 ธรรมชาติของของไหล เชน โครงสรางของอนูและปรมาณูของของไหลชนิด
ตาง ๆ ความหนืด     ลักษณะการไหลแบบตาง ๆ ความเสียดทานในการไหล   
อัตราการไหล เรโนลนัมเบอร ความดันของไหล ลักษณะเฉพาะของการเคล่ือนไหวของ
ของไหลในรูปแบบตาง ๆ ชนิด ประเภทและลักษณะของการใชงานของของไหล
ทางดานแมคเคนิกสในทางการชางและ     อุตสาหกรรมเคร่ืองกลท่ีเกี่ยวของกับ
พลังงานของของไหล เชน กังหันลม กังหันน้ํา เคร่ืองอัด เคร่ืองยก เคร่ืองกระแทก 
ระบบควบคุมดวยของไหล 

  
5513403 กลศาสตรของไหล 2             

Fluid Mechanics 2                    
3(2-2) 

 คุณสมบัติของของไหล การวิเคราะหลักษณะการไหล สมการโมเมนตตัม
ภายใตการควบคุมปริมาตร    ความเคน     ความเครียด   ตามทฤษฎีของไหลของนิวตัน   
สมการความเคล่ือนไหวและความตอเนื่อง    การวิเคราะห   ขนาด   ทิศทาง และ
ลักษณะการเคล่ือนไหว การไหลในทอ การอัดตัว เคร่ืองจักรท่ีขับเคล่ือนดวยของไหล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5513404 กลศาสตรวิศวกรรม 1            
Engineering Mechanics                

2(2-0) 

 หลักการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีของจุด การเคล่ือนท่ีของเสน ช้ินงาน ความเร็ว 
ความเรงของช้ินงานกล การวิเคราะหแรงสแตติกส และแรงไดนามิกส โมเมนตของ
ความเฉ่ือย และแรงการเคล่ือนท่ีในงานเคร่ืองกล การสมดุลของเคร่ืองกล ระบบการ
ส่ันสะเทือนเชิงเสนตรง 

  
5513405 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส         

Hydraulics and Pneumatics            
3(3-0) 

 คุณสมบัติพื้นฐานของไฮดรอลิกสและนิวแมติกส การนําไปใชประโยชน 
วงจรการทํางาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การวิเคราะหขอขัดของของ
อุปกรณ       ในระบบ 

  
5513406 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเบื้องตน 

Principle of Hydraulics and Pneumatics 
2(2-0) 

 ศึกษาหลักการของไฮดรอลิกส อุปกรณและการทํางานของไฮดรอลิกสแบบ
วงจรและการควบคุมระบบไฮดรอลิกส หลักการของนิวแมตกิส และการทํางานนิวแม
ติกส วงจรและการควบคุมระบบนิวแมติกสเบ้ืองตน        

  
5513407 เทอรโมไดนามิกส 3             

Thermodynamics 3                     
2(2-0) 

 ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิ ปริมาณความรอน 
พลังงาน  ภายใน พลังงานศักย พลังงานจลน เอนทาวบ้ี เอนโทรบ้ี กฎการคงตัวของ
พลังงานความรอน และการสงถายวัฏจักรคาโนไซเก้ิล วฏัจักรออกโต วัฏจักรดีเซล และ
การคํานวณเกีย่วกับ    ประสิทธิภาพท่ีมีผลโดยตรงตอเครื่องยนตสันดาปภายใน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5513408 เทอรโมไดนามิกส 4             
Thermodynamics 4                     

3(3-0) 

 การคํานวณเกีย่วกับกระบวนการปริมาตรคงท่ี    ความดันคงท่ี   อุณหภูมิคงท่ี 
กระบวนการอเดียแมติก           กระบวนการโปลิโทรปค      วัฏจักรคารโนต          วัฏ
จักรเคร่ืองกลชนิดตาง ๆ ประสิทธิภาพทางความรอนและการสงผานความรอน  

  
5513409 กลศาสตรวิศวกรรม 2            

Engineering Mechanics 2              
2(2-0) 

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

  
5513501 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industrial Management Strategy     
3(3-0) 

 ศึกษาหลักการบริหารเชิงกลยุทธ การกาํหนดกลยุทธในการบริหารงานทาง   
อุตสาหกรรม การนํากลยุทธมาสูการปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเปนผูนํา   
วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร   

  
5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Quality Management      
3(3-0) 

 ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพ
กับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนคิในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ 
และการ      รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5513504 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Production Management 

3(3-0) 

 ลักษณะและความสําคัญของการผลิต และปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต 
ซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑ
และกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา     ระบบการจัดซ้ือ และระบบการ
ควบคุมสินคาคงเหลือ 

  
5513506 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

Industrial Management Technology   
2(2-0) 

 ศึกษาองคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม วิวัฒนาการจัดการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการ
บริหารอุตสาหกรรมของนักบริหาร เทคนิคการแกปญหาในงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสมัยใหมกับการจดัการ        อุตสาหกรรม 

  
5513523 ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม 

Information Technology for Industrial Management  
3(3-0) 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงานอุตสาหกรรม   

  
5514101 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials              
3(3-0) 

 ศึกษาไดอะแกรมการเปล่ียนแปลงของเหล็กท่ีมีคารบอนผสมถึงโครงสราง 
หรือการเปล่ียนแปลงของเหล็กหลอ เหล็กตีแข็ง และปรับคุณภาพในดานความแข็ง
แบบตาง ๆ รวมถึงโครงสราง ชวงของการเปล่ียนแปลงและการใช ที.ที.ที. ไดอะแกรม
ในการชุบแข็งของเหล็กชนิดตาง ๆ รวมท้ังเหล็กผสมชนิดตาง ๆ และการชุบแข็งและ
อบผงคารบอน การเพิ่มผิวแข็งในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน การเตบิโต
ของโครงสรางในอุณหภูมิตาง ๆ กนั การกดักรอนและการปองกันโดยวธีิตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514102 วัสดุศาสตรเซรามิกส           
Ceramic Material                  

2(2-0) 

 ความจําเปน ความสําคัญและคุณประโยชน ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ   
ตาง ๆ รวมท้ังกระบวนการและวิธีการผลิต ประเภทวัตถุทนไฟ (Refractories) ประเภท
โลหะเคลือบ (Enamel) ประเภทแกว (Glass) ประเภทซีเมนตและปูนพลาสเตอร 
(Cement & Plaster) ประเภทส่ิงขัดถู (Abrasive) ประเภทปอรสเลน (Porcelain) เนนให
เห็นการพัฒนาและนํามาใชในปจจุบัน 

  
5514103 วัสดุศาสตรและเทคโนโลยี 

Ceramic Material and Technology    
2(1-2) 

 ความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณและ
เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตวัตถุทนไฟ โลหะเคลือบ แกว ซีเมนตและปูนพลา
สเตอร       ส่ิงขัดถู ใหมีประสบการณในการทดลองปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

  
5514201 เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม 

Mechanical Drawing & Design        
2(1-2) 

 การเขียนแบบและการสเก็ตแบบ แยกและประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล การเขียน
แบบแผนคล่ีอยางยาก การเขียนแบบทอและสุขภัณฑ ไดแก แบบทอน้ําดี ทอน้ําเสีย 
และการติดต้ังสุขภัณฑประเภทตาง ๆ การเขียนแบบโครงสรางเกี่ยวกับการขยาย
รายละเอียดและภาคตัด 

  
5514202 การวัดทางกายภาพ              

Physical Measurement               
2(1-2) 

 การศึกษาเกี่ยวกับความรูและหลักเกณฑการวัดโดยใชอุปกรณ เคร่ืองมือ
สําหรับงานทางเซรามิกส เชน การวัดความหนาบางของผลิตภัณฑ การหดตัว ความ
พรุนตัว ความแข็ง ความเปราะ   ความเหนยีว    ความโปรงแสง      การไหลตัวของน้ํา
ดินและสีของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑเม่ือถูกเผา การวดัอุณหภูมิในเตาเผา โดยใชเทอร
โมกอบเปล การวัดเปนระบบ    มาตรฐานสากล (ASTM, JIS, BIS) เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514301 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน     
Intrduction to Operation Research 

3(3-0) 

 เปนการวางพืน้ฐานแนวคิดในการวิเคราะหและวิจยั ซ่ึงจะนําเอาคณิตศาสตร
มาชวยในการวิเคราะห เชน กระบวนการสมการเชิงเสน ปญหา การขนสง การ
วิเคราะห การทํางานท่ีประหยัดเวลา การควบคุม การคลัง การสันนษิฐานและการจัด
สายบริการ 

  
5514302 การบริหารงานวัสดุ            

Material Management                
3(3-0) 

 กระบวนการจดัหาวัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของ
วัสดุ แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีและข้ันตอนการจัดหาวสัดุ
ดังกลาว ระบบการเก็บรักษา และระบบการจําหนายวัสดุใหกับหนวยตาง ๆ หลักการ
จัดหาวัสดุเพื่อใหเกดิความประหยดัและความรวดเร็วในการทํางาน 

  
5514303 การศึกษาการทํางาน             

Work Study                         
3(3-0) 

 ศึกษาเวลาทํางานของตน วิธีจัดเวลาทํางาน เทคนิคการสรางแผนภูมิ การผลิต   
หลักการเคล่ือนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การพกัผอนในขณะปฏิบัติและวิธีการ
ทํางานใหงายข้ึน วิเคราะหการเคล่ือนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางานของตน 

  
5514304 การเขียนรายงานดานเทคนิค     

Technical Report                 
2(2-0) 

 ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค ไดแก การรายงานผลตอการ
ผลิต การรายงานการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล การรายงานผลการตรวจซอม
เคร่ืองจักรกล สภาพการทํางาน การเกดิอุบัติเหต ุ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
ตลอดจนรายงานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับงานอุตสาหกรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514305 การบริหารงานอุตสาหกรรม 
Industrial Management      

3(3-0) 

 แนะนําใหรูจักพ้ืนฐานของแนวคิดในการจดัต้ังองคการ หนวยงานหรือบริษัท   
ตลอดจนวิธีการบริหาร มีวิธีการท่ีจะนําบุคคลในสวนตาง ๆ ของหนวยงานอ่ืน ๆ รวม
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว การแกปญหาการบริหารระดับ
คนงาน การ       ฝกงานของคนงานกอนเขาปฏิบัตงิาน การวัดผล การทํางานของ
หนวยงานตาง ๆ การจดัการเล่ือนเงินเดือน คาแรงพิเศษ ตลอดจนการแบงปน
ผลประโยชน 

  
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบื้องตน 

Industrial Phychology and Organization 
3(3-0) 

 ศึกษาการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมท่ีมี
ตอมนุษย ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
แนวความคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยามาประยุกตกับปญหาท่ีนาสนใจ เชน ทัศนคติ 
แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภยั การส่ือสารและการเปนผูนํา 
ตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคการ  

  
5514307 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2     

Industrial Economy 2               
3(3-0) 

 การศึกษาคาเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา วิเคราะหคาใชจาย    วิธีการจัดสรร
การเงิน วิธีลดคาเส่ือมราคา ศึกษาและเปรียบเทียบ การจัดสรรเงิน เพื่อหาขอดแีละ
ขอเสียแลวนํามาใช    
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514308 เศรษฐศาสตรหัตถกรรม         
Arts and Crafts Economy            

2(2-0) 

 ศึกษาความหมาย ปจจยัการผลิต การบริโภค การบริหาร การแลกเปล่ียน การ
กระจายของระบบเศรษฐกิจ เนนใหเหน็อิทธิพลของส่ิงแวดลอมและคานิยมของคนใน
สังคม ศึกษากฎหมายของผูประกอบอาชีพหัตถกรรม กฎหมายแรงงาน นโยบายรัฐ 
ปญหาแรงงาน การใชเคร่ืองทุนแรง วัสดุและอุปกรณ ตนทุนและราคา แนวโนม
เกี่ยวกับความตองการของมนุษย การวิเคราะหงานหัตถกรรมแตละแขนง เชน งาน
หัตถกรรมเคร่ืองเขิน เคร่ืองไม เคร่ืองไมไผ เคร่ืองรัก เคร่ืองโลหะรูปพรรณ เคร่ืองทอ 
ยอม เคร่ืองหนังและเคร่ืองหลอ 

  
5514309 การควบคุมคณุภาพ             

Quality Control                   
2(2-0) 

 การจัดบริหารงานดานคุณภาพของผลิตภณัฑ การวางแผนการผลิต การทดสอบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง ซ่ึงอาศัยหลักทางสถิตแิละการวิจยั การ
ออกแบบและวเิคราะหแผนภมิูการควบคุมคุณภาพ 

  
5514310 การควบคุมคณุภาพการผลิต       

Industrial Quality Control     
3(3-0) 

 ศึกษาจากขอมูลงานผลิต วางแผน ตลอดถึงนโยบายควบคุมคุณภาพ นําเอา
เทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย การตรวจสอบผลการผลิต การตั้งขีดจํากัดในการยอมรับ
งานผลิตวาอยูในชวงท่ีเสียหรือดี จากการสุมตัวอยาง ใชเทคนิคในการบํารุงขวัญคนงาน 
เพื่อเพ่ิมพนูคุณภาพในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร  

 
 
 
 
 
 



 34 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 

3(3-0) 

 ศึกษาถึงระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง โดยเร่ิม
ตั้งแตการคาดคะเนความตองการสินคา การควบคุมพัสดุคงคลัง และการวางแผน
โครงการเพ่ือจะวางโปรแกรมแผนงานในการทํางานแตละโครงการ นักศึกษาจะตอง
ศึกษาถึงแผนการวางแผนการผลิตในกรณีตัวอยาง 

  
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม         

Industrial Management      
3(3-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับหลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองคการ การ
จัดบุคลากร การควบคุมคุณภาพงาน จัดระบบการติดตอส่ือสาร การจัดสภาพแวดลอม
ให       สอดคลองกับการจัดการดานอุตสาหกรรม 

  
5514313 กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม 

Manufacturing Process              
3(3-0) 

 ศึกษาข้ันตอนของการผลิตระบบตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะชวยใหการ
บริหารงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเลือกใชเคร่ืองจักรแตละข้ันตอน
การผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตทางดานอุตสาหกรรม 

  
5514401 เคมีอุตสาหกรรม                

Industrial Chemistry               
2(2-0) 

 โครงสรางของอะตอม สมการเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน รีดักช่ัน ไอโคโมเซช่ัน 
กรดและดาง การทดลองผลิตสี สบู แอลกอฮอล ฯลฯ การชุบเคลือบผิวโลหะ การศึกษา
งาน     เกีย่วกบัแกสธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตน้ํามันจากพืช 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514501 มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม 
Human Relation in Industrial Management  

3(3-0) 

 ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพนัธความตองการ
กระบวนการ กลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การส่ือสารในองคการอุตสาหกรรม 
บทบาทของมนุษยสัมพนัธตอการจัดการอุตสาหกรรมในปจจบันและอนาคต 

  
5514502 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 

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

 บทบาทหนาท่ีของงานฝายบุคคล ความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาการฝกอบรม เทคนคิการฝกอบรมและ
การประเมิน    

  
5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม     

Industrial Productivity 
3(3-0) 

 ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการ
เพิ่ม    ผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  

  
5514504 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม        

Basic Industrial  Business and Operation 
3(3-0) 

 ความรูเกี่ยวกบัธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหนวยงาน
และบุคคล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม       
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514505 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม        
Industrial Production Standard          

3(3-0) 

 ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม วตัถุประสงค องคประกอบ ชนดิของมาตรฐาน  เคร่ืองหมาย
มาตรฐานท่ีนําไปใชผลิตภณัฑ           มาตรฐานผลิตภณัฑตางประเทศ เชน Jis, Bs, 
ASTMG ระบบมาตรฐานท่ีเกี่ยวของในโรงงาน    อุตสาหกรรม ในระบบ ISO ตางๆ  เชน 
ISO 14000, ISO 18000 ฯลฯ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณัฑ       อุตสาหกรรม 
กฎหมายพาณิชยท่ีเกีย่วของ มาตรฐานผลิตภณัฑอ่ืน ๆ  

  
5514506 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 
3(3-0) 

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุและปองกันอุบัติเหตุ โดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย เทคนคิการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัย การควบคุม
ความสูญเสีย การอบรมความปลอดภยั การจัดระบบสารสนเทศควาามปลอดภยั การ
ประชาสัมพันธและการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายความปลอดภยัท่ี
เกี่ยวของในการทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการจดัการดานความปลอดภัย 

  
5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม 

Industrial Efficiency Development  
3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง และผูอ่ืนตามความ
ตองการของมนุษย คานยิม การสํารวจ และการแลกเปล่ียนคานยิม คานิยมท่ีสัมพันธกับ
การทํางาน วฒันธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การ
สํารวจ ความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสราง
ความเช่ือม่ันในตนเองประสิทธิภาพและ   ประสิทธิผลในการทํางาน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514508 การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 
The Organization and Management of Technological Project  

3(3-0) 

 ศึกษาสังเกตเกีย่วกับโครงการและบริหารโครงการ การริเร่ิมโครงการคัดเลือก
โครงการ ผูบริหารโครงการ การจัดองคการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดทํา
งบประมาณ เทคนิคการทําผังขายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การประสานงาน 
การควบคุมดูแลติดตามโครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ   

  

5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม   
Industrial Financial Management    

3(3-0) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน การบริหารสินทรัพยหมุนเวยีน 
กําหนดมูลคาธุรกิจ โครงสรางและนโยบาย การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลาง
และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนนิการทางดานการเงินของธุรกิจระบบเศรษฐกิจ  

  

5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม 
Human Resource Industrial Management  

3(3-0) 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย     ขอบขาย   
บทบาท ความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ข้ันตอนใน
การจัดการทรัพยากรมนษุย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการ
ผลิต การสรรหา การคัดเลือก   การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและแตงต้ัง   
การพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนษุยใน
งานอุตสาหกรรม 

  

5514511 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   
Statistic for Industrial Management  

3(3-0) 

 ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิตเิทคนิค วิธีการแปลความหมายทาง
สถิติ การวางแผน การจดัทําสถิติ และการนําเสนอในการแกปญหา การจดัการ
อุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
สถิติ   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
Production Technology            

3(3-0) 

 ศึกษาการผลิตของผลิตภัณฑและช้ินสวนตาง ๆ    ดวยกระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยีท่ีสงผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท 
เชน การข้ึนรูป การทําแบบ การแปรรูปเคร่ืองมือกล การหลอ ฯลฯ ตลอดจนการ
ประกอบเปน        ผลิตภัณฑ ท้ังโลหะ  อโลหะและวัสดุอ่ืน ๆ ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 

  
5514513 เทคโนโลยีการปฏิบตัิงานในงานอุตสาหกรรม 

Operation Technology                
3(3-0) 

 ศึกษาหนวยงานการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานแบบตาง ๆ ท่ีใชในงาน
ผลิต  ท่ัวไป และในระบบอุตสาหกรรม การเรียกใชเทคนิควิธี เทคโนโลยี การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล   

  
5514903 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม     

Industrial  Management  Research 
3(2-2) 

 หลักการและแนวคิดในการวจิัย เทคนิควิธีการวิจยั กระบวนการวิจยั การทําเคา
โครงการวิจัยทางการบริหารงานอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการทําสารนิพนธ (Baby 
Thesis) และนําเสนอรายงานการวิจยั   

 
 
 
 
 



 39 

หมูวิชาเซรามิกส  
(552) 

 
 
  หมูวิชาเซรามิกส  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.  ท่ัวไป                (552-1--) 
  2.  การออกแบบ       (552-2--) 
  3.  การข้ึนรูปและตกแตง      (552-3--)

 4.  เคร่ืองมือ อุปกรณ และการเผา     (552-4--) 
  5.  วัสดุตาง ๆ       (552-5--) 
  6.   ผลิตภัณฑเซรามิกส      (552-6--) 
  7.        (552-7--) 
  8.  การฝกงาน       (552-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (552-9--) 
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หมูวิชาเซรามิกส (552) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 เซรามิกสเบ้ืองตน 
งานเคร่ืองปนดินเผาเบ้ืองตน 
เคร่ืองปนดินเผาท่ัวไป 
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1 
การออกแบบโดยการทดลอง 
การข้ึนรูปดวยมือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณเซรามิกส 1 
เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1 
วัสดุเซรามิกส 
การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 1 
วัสดุศาสตรเบ้ืองตน 
เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวัสดุศาสตร 
ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส 
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2 
การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 1 
การทําพิมพและการหลอ 1 
การทําพิมพ 1 
การข้ึนรูปดวยใบมีด 1 
การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีใตเคลือบ 
การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีบนเคลือบ 
การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส 
การประดิษฐเซรามิกส 
น้ําเคลือบ 1 
วัสดุทนไฟและส่ิงขัดถู 
ซีเมนตและปูนปลาสเตอร 
แกวและโลหะเคลือบ 

3(3-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 สีสําเร็จรูป 1 
น้ําเคลือบ-การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 2 
ประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา 
เซรามิกสพื้นบาน 
เซรามิกสในงานกอสราง 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 1 
แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส 
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3 
การออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 1 
การออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 2 
การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม 
การออกแบบหีบหอผลิตภัณฑ 
การออกแบบโฆษณา 
งานข้ึนรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 1 
การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 2 
งานข้ึนรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 2 
การข้ึนรูปดวยใบมีด 2 
เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2 
เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา 
เคร่ืองมือและอุปกรณเซรามิกส 2 
การคํานวณน้ําเคลือบ-เนื้อเซรามิกส  
น้ําเคลือบ 
สีสําเร็จรูป 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3 
งานดินท่ัวไป 

2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(90) 

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

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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

 การทําพิมพและการหลอ 2 
การทําพิมพและการหลอ 3 
การทําพิมพ 2 
การข้ึนรูปดวยใบมีด 
เคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตเคร่ืองปนดินเผา 
น้ําเคลือบ 2 
น้ําเคลือบ 3 
เทคโนโลยีสีสําเร็จรูป 
ผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยี 
เนื้อเซรามิกส 1 
เนื้อเซรามิกส 2 
เซรามิกสสมัยใหม 1 
เซรามิกสสมัยใหม 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3 
งานคนควาทางชางปนดินเผา 
การศึกษาคนควา 
โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเซรามิกส  (552) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5521101 เซรามิกสเบื้องตน        3(3-0) 
  Introduction to Ceramics 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของเซรามิกส            
ประเภทและกระบวนการผลิต  เนนใหเห็นวิวัฒนาการของเซรามิกส  จนถึงยุค
ปจจุบัน 

 
5521102 งานเคร่ืองปนดินเผาเบื้องตน        2(1-2) 
  Introduction to Ceramics 

ความหมาย    ความสําคัญ   และประโยชนของเคร่ืองปนดินเผา  วัตถุดิบ  
(Rawmaterials)  และคุณสมบัติ   แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ   กรรมวิธีผลิต
เคร่ืองปนดินเผา  ใหมีประสบการณและทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยกรรมวิธี
ตาง ๆ (Hard Forming) 

 
5521103 เคร่ืองปนดินเผาท่ัวไป        2(1-2) 
  Ceramic Design 1 

ประวัติความเปนมาของเคร่ืองเคลือบดินเผา    เคร่ืองมือเคร่ืองใช    วัสดุ
อุปกรณการเก็บรักษา    กระบวนการผลิต    หลักการออกแบบ    รูปทรงวัตถุดิบ    
เคมีภัณฑท่ีใชการเตรียมงานและการปฏิบัติการข้ึนรูปดวยกรรมวิธีตาง ๆ  

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

ศึกษาใหความรูความเขาใจในหลักการของการออกแบบเบ้ืองตน  การ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรม  ใหปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสท้ัง
ทางดานโครงสรางท่ัวไป และการตกแตง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5521202 การออกแบบโดยการทดลอง       2(1-2) 
  Experimental Design 

ศึกษาและฝกฝนการออกแบบสรางผลงานในลักษณะสามมิติ      โดยการ
ทดลองสรางผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรืออาศัยแนวทางจาก
รูปทรงธรรมชาติ  และรูปทรงท่ีไดจากการประดิษฐ                โดยใหมีความสัมพันธ
ระหวางรูปทรง (form)     เนื้อท่ีวาง (Space)  แสง  เงา และสี    เพื่อนําความรูท่ีไดรับ
ไปประยุกตใชในการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 
5521301 การขึ้นรูปดวยมือ        3(2-2) 
  Hand Forming 

ศึกษาใหมีความรูและทักษะในการเตรียมดิน      บดดิน เพื่อใหสามารถ
นําไปใชข้ึนรูปดวยมือ        เชน       การข้ึนรูปดวยวิธีบีบดิน   วิธีแผน  วิธีขดใหเปน
รูปทรงตาง ๆ  เปนภาชนะรูปสัตว    งานประดิษฐกระเบ้ือง (Forming Tile)       การ
ข้ึนรูปแบบ (Making Template)    

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

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับงานการผลิตเซรามิกส   
และมีประสิทธิภาพ   ศึกษาและออกแบบดัดแปลง   สรางเครื่องมืออยางงาย ๆ  
ประหยัดและนํามาใชประโยชนได 

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

ศึกษาใหม่ีความรูเร่ืองเตาท่ีใชในการเผาผลิตภัณฑเซรามิกสชนิดตาง ๆ     
การใชเตาและการเผาผลิตภัณฑ   และการศึกษาเร่ืองท่ัวไปเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ    
ตลอดจนการใชและการบํารุงรักษา 

 
 



 45 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5521501 วัสดุเซรามิกส          3(3-0) 
  Ceramics Raw Materials 

ศึกษาวัตถุดิบตาง ๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส   แหลงกําเนิด   กระบวนการ
ผลิตตลอดจนการนํามาใชในงานผลิตทางเซรามิกสในงานท่ัว ๆ ไป 

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

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการทดสอบ  การวิเคราะหเซรามิกสในหองปฏิบัติการ
ตามระเบียบมาตรฐานสากลในเร่ือง  ความหนาแนน  ความหนืด ความถวงจําเพาะ  
การหดตัว  ความละเอียด  การกระจายตัวของอนุภาคความแข็งและความแข็งแรง 

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

กรรมการวิธีการผลิต คุณสมบัติ ประโยชนและการนําไปใชงานของวัสดุ 
ประเภทโลหะ  เชน  เหล็กผสม  เหล็กหลอ  ทองแดง  อะลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ วัสดุ
ประเภทโลหะ เชน  ยาง แกว ไม วัสดุเซรามิกส ฯลฯ รวมท้ังวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

 
5522101 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวัสดุศาสตร       3(3-0) 
  Physical Chemistry for Materials Science 

สมบัติของของแข็ง    โครงสรางผลึก    สมบัติของของเหลว  สารละลาย    
ความเขมขน    สมบัติของกาซ    กฎอุณหพลศาสตร     พลังงานความรอน        
สถานะและการเปล่ียนแปลง  สมดุลเฟส  กฎของเฟส  สมดุลเคมี  ไฟฟาเคมี   สมบัติ
ทนไฟฟาและสมบัติทนแมเหล็กของโมเลกุล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   
5522102 ประวัติและวิวัฒนาการทางเซรามิกส      2(1-2) 
  History and Evolution of Ceramics 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับประวัติ  และลักษณะของการสรางสรรคเซรามิกสท่ี
ปรากฏในแหลงชุมชนท่ีสําคัญในประเทศไทย และตางประเทศ             ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  โดยศึกษาในสวนของกรรมวิธีการผลิต        ลักษณะรูปทรงและ
ลวดลายการตกแตง  เพื่อเปนแนวทางในการประยุกต  และสรางสรรคผลงานเซรา
มิกสไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบัน  ฝกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการ
ตาง ๆ ทางเซรามิกส 

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

ศึกษาใหมีความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติการตามหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรมทางดานโครงสรางท่ัวไป และการตกแตง 

 
5522301 การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 1       3(2-2) 
  Throwing 1 

ศึกษาใหความรูและทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน       การใชแปนหมุน
ใหมีความสามารถในการข้ึนรูปทรงกระบอก  ชาม  จาน  ฝกการขูด และตกแตง
ผลิตภัณฑใหเรียบ (Finishing) 

 
5522302 การทําพิมพและการหลอ 1       3(2-2) 
  Mold Making and Casting 1 

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ     อุปกรณ             และเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการทําแบบ
พิมพ  ปลาสเตอร (Plaster Mold)              แบบพิมพชนิดตาง ๆ  ใหมีทักษะในการ
สรางตนแบบ (Model)  แบบพิมพ (Working Model)  ตลอดจนการหลอดวยน้ําดิน 
(Slip Casting) 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5522303 การทําพิมพ 1         2(1-2) 
  Mold Making 1 

คุณประโยชนตาง ๆ เกี่ยวกับปูปลาสเตอร และคุณสมบัติท่ีสําคัญในการ
ผสมปูนทําพิมพ  หลอพิมพ    ตลอดจนอุปกรณและเคร่ืองมือ  ใหมีประสบการณใน
การออกแบบสรางแบบทําพิมพชนิดตาง ๆ ท่ีใชในการหลอ (Casting Mold)  และ
การกดพิมพ (Pressing Mold) 

 
5522304 การขึ้นรูปดวยใบมีด 1        3(2-2) 
  Jiggering 1 

ศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการขึ้นรูปดวยใบมีด  
หลักการออกแบบ    เทคนิคตาง ๆ ในการผลิต    การเตรียมใบมีดชนิดตาง ๆ     การ
สรางแบบดวยเคร่ือง (Jigger)    การสรางตนแบบ (Model)   การสรางแมแบบ (Block 
Mold)   แบบพิมพถาย (Case Mold)  และแบบพิมพ (Working Mold)       การทํา
ใบมีดท้ังชนิดแบบภายนอก  (Jiggering)  และชนิดแบบภายใน (Joylleying) 

 
5522305 การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีใตเคลือบ      2(1-2) 
  Under Glaze Decoration 

ศึกษาและใชสีเคลือบใหสามารถใชและออกแบบตกแตงลวดลายผลิตภัณฑ
ทางเซรามิกสไดโดยใชวิธีการเขียน  การทํารูปลอกใตเคลือบ  การทําซิลคสกรีนใต
เคลือบ 

 
5522306 การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีบนเคลือบ      2(1-2) 
  Over Glaze Decoration 

ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีตาง ๆ  เชน Engobe, 
Incising, Scraffito, Photograph.  Stamping, Wax Resist  เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5522307 การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส       3(2-2) 
  Ceramic Decoration 

ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีตาง ๆ เชน Engobe, 
Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist   เปนตน 

 
5522308 การประดิษฐเซรามิกส        2(1-2) 
  Ceramics Craft 

ศึกษาและประดิษฐผลิตภัณฑท่ีทําจากวัสดุเซรามิกส    เพื่อใหเกิดประโยชน  
ในดานตาง ๆ เชน  เคร่ืองประดับ  ของชํารวย และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

 
5522501 น้ําเคลือบ 1         3(2-2) 
  Glazes 1 

ศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับน้ําเคลือบ  วิวัฒนาการของการเคลือบ  การเกิด
เคลือบวัตถุดิบในการทําเคลือบ  และการเตรียมเคลือบ 

 
5522502 วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู        3(2-2) 
  Refractories and Abrasive 

ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและส่ิงขัดถู  
สมบัติประโยชน  ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตและการนําไปใช 

 
5522503 ซีเมนตและปูนปลาสเตอร       3(2-2) 
  Cements and Plaster 

ศึกษาสมบัติ  วัตถุดิบ  ความสําคัญ  ประโยชน  เคร่ืองมือ  อุปกรณ       
ตลอดจนกระบวนการผลิต        ศึกษาประวัติความเปนมาของปูนซีเมนต      
องคประกอบทางเคมี    ปฏิกิริยาการแข็งตัว  กระบวนการผลิต  วิธีการทดสอบ และ
วิธีการวิจัย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5522504 แกวและโลหะเคลือบ        3(2-2) 
  Glass and Enamel 

ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ  ประโยชน  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  รวมท้ัง
เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตแกวและโลหะเคลือบ 

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา  การผลิต         การประยุกตใช และสมบัติของแกว
ชนิดตาง ๆ   ความสัมพันธระหวางสวนประกอบกับสมบัติ     และศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกผลึก ของแกว 

 

5522505 สีสําเร็จรูป 1         2(1-2) 
  Ceramics Color 1 

ศึกษาถึงวัตถุดิบ     และกระบวนการทําสีสําเร็จรูป  เพื่อใชในงานทําสีบน
เคลือบ ใตเคลือบ และในเคลือบ 

 

5522506 น้ําเคลือบ-การขึ้นรูปดวยแปนหมุน      2(1-2) 
  Glaze and Throwing 

ประวัติน้ําเคลือบ (Glaze)             การแบงประเภทและชนิดตาง ๆ ของนํ้า
เคลือบ วัตถุดิบท่ีใชในการทําน้ําเคลือบ (Glaze Materials)    ออกไซดท่ีทําใหเกิดสี
ตาง ๆ      สูตรน้ําเคลือบ การเติมน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ การชุบน้ําเคลือบ ขอบกพรอง
ในการชุบน้ําเคลือบการเผาเคลือบ  รูจักเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในการขึ้นรูป
ดวยแปน (Throwing)   รูจักการเตรียมดินและข้ึนรูปตาง ๆ   วิธีข้ึนรูปดวยแปนหมุน
เปนรูปทรงตาง ๆ  

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

ศึกษา   หลักการ   ทฤษฎีการทดสอบ       และการวิเคราะหทางเซรามิกสใน
หองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานสากล     ในเร่ืองเกี่ยวกับการทดสอบการ
เปล่ียนแปลงของสาร  เซรามิกสเม่ือไดรับความรอน (DTA, TG)  กลองถายจุลโครง    
โดยอิเล็กตรอนแบบสองกราด    และเคร่ืองมือทาง Spectroscopy   ไดแก     UV-VIS 
Atomic Absorption และ X-ray   เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5522601 ประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา       2(1-2) 
  Ceramics Sculpture 

ศึกษา   สรางสรรค   ผลงานประติมากรรม     ดวยวัสดุและกระบวนการทาง
เซรามิกส 

 

5522602 เซรามิกสพื้นบาน        2(1-2) 
  Traditional Ceramics 

ศึกษาและวิเคราะหงานผลิตภัณฑเซรามิกสในทองถ่ิน      ตลอดจนกรรมวิธี
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน      เชน     ผลิตภัณฑ
เซราคอน ผลิตภัณฑดานเกวียน  ผลิตภัณฑโองน้ํา  เปนตน 

 

5522603 เซรามิกสในงานกอสราง        2(1-2) 
  Ceramics for Construction 

ศึกษา       และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑในทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับการนําไปใชกับ
การกอสรางตาง ๆ  เชน อิฐ  กระเบ้ืองมุงหลังคา  ทอระบายน้ํา  กระเบ้ืองตกแตง  
เปนตน 

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

ศึกษาและคนควาวิจัยงานดานเซรามิกส               โดยการฝกงานใน
โรงงานผลิตเซรามิกส  เพื่อใหเกิดความเขาใจในงานท่ัวไป  การผลิต  การบริหาร
การตลาด และอ่ืน ๆ  ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาคนควาทดลองวิจัยงาน
เซรามิกสโดยตรง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5522802 การฝกประสบการณวิชาชีพเซรามิกส 1     3(250) 
  Field Experience in Ceramics 1 

ศึกษาและคนควาวิจัยงานดานเซรามิกส   โดยการฝกงานในโรงงานผลิต
เซรามิกส  เพื่อใหเกิดความเขาใจในงานท่ัวไป  การผลิต  การบริการการตลาด  และ
อ่ืน ๆ   ตามระบบการอุตสาหกรรม     และศึกษาคนควาทดลองวิจัยงานเซรามิกส
โดยตรง 

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

สมดุลวิวิธพันธในระบบอินทรีย  ระบบหนึ่ง  สอง และสามองคประกอบ      
สารละลายของแข็ง  การแทนท่ีของไอออนในสภาวะรูปรางเหมือนกัน  เสนแอลคี
เมด  สมดุล อุปเสถียร  เสนทางการตกผลึก 

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

ศึกษาและฝกฝนการออกแบบเคร่ืองปนดินเผาในข้ันสูง     โดยเนนการ
ออกแบบ  เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม    ตลอดจนศึกษาปญหาในการผลิตท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบ 

การฝกออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม       เชน    
การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาท่ีใชในงานกอสราง  งานตกแตงอาคาร  งาน
สุขภัณฑเคร่ืองถวยชาม และผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ  

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

หลักการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาโดยท่ัว ๆ ไป                
เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม   และความตองการของตลาด       โดยเนนใหมีทักษะใน
ดานรูปทรง  ขนาด  พื้นผิว  ตลอดจนการตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5523203 การออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 2       2(1-2) 
  Pottery Design 2 

การใชความรูและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑอยางประณีตศิลป     
เปนเอกลักษณของชาติ  โดยใหมีแนวความคิดออกแบบรูปทรงท่ีเปนอิสระ    ชนิดมี
ฝา     มีหู  มีพวย  ประกอบหวาย  ไม  หนัง และรูจักการตกแตงผลิตภัณฑดวย
กรรมวิธีตาง ๆ  

 

5523204 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม   2(1-2) 
  Industry Ceramics Design 

ศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตเคร่ืองปนดินเผาในอุตสาหกรรม      ฝก
การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม    เชน  การออกแบบ
เคร่ืองปน ดินเผาท่ีเกี่ยวกับวัสดุกอสราง  สุขภัณฑ  เคร่ืองถวยชาม  เปนตน 

 

5523205 การออกแบบหีบหอผลิตภัณฑ       2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบหอ           และความตองการใน
การใชผลิตภัณฑหีบหอ ศึกษาการออกแบบหีบหอผลิตภัณฑเซรามิกสแตละประเภท     
ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองรูปทรง  รูปแบบ  โครงสราง  สี  หีบหอบรรจุผลิตภัณฑเซรามิกส   
ฝกปฏิบัติออกแบบหีบหอใหไดมาตรฐานตามสัดสวน     ความสัมพันธของลักษณะ
ผลิตภัณฑ และ ปฏิบัติงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เชน  สลาก  ถึง  กลองพับ  
เปนตน 

 

5523206 การออกแบบโฆษณา        2(1-2) 
  Advertising Design 

ศึกษาวิธีออกแบบตัวอักษร   สัญลักษณ    การโฆษณา    การจัดรานแสดง
สินคาการประชาสัมพันธ การจัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ 

ฝกปฏิบัติออกแบบปฏิบัติการ     การทําปายโฆษณา      การจัดราน     และ
แสดงนิทรรศการ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5523301 งานขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 1      2(1-2) 
  Throwing and Technology 1 

ทักษะและความเขาใจในหลักการข้ึนรูปดวยแปนหมุน            รูจักเคร่ืองมือ
และอุปกรณตาง ๆ         ตลอดจนเนื้อดินปน (Clay body)  ใหมีทักษะในการขึ้น
รูปทรงตาง ๆ  ตลอดจนการตกแตงใหเรียบรอย (Finishing)  เหมาะสม 

 
5523302 การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 2       3(2-2) 
  Throwing 2 

ศึกษาการออกแบบและฝกทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน    ตามระบบ
อุตสาหกรรม 

 

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

ใหมีทักษะและความคิดสรางสรรค  ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุน  
เปนภาชนะตาง  ๆ    สามารถผลิตไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   โดยฝกฝน
การออกแบบรูปทรงดวยแปนหมุน   ผลิตภัณฑท่ีมีฝาปด  มีมือจับ  การตกแตง    
ประกอบใหเหมาะสม 

 

5523304 การขึ้นรูปดวยใบมีด 2        3(2-2) 
  Jiggering 2 

ศึกษาและฝกการสรางแบบชนิดท่ีซับซอนข้ึน   เชน  มีลวดลาย หรือขอบ
เสนบนผลิตภัณฑ    แจกันรูปทรงตาง  ๆ       การสรางแบบและผลิตงานตามระบบ
อุตสาหกรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5523401 เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2       3(2-2) 
  Kilns and Firing 2 

ศึกษาการจําแนกชนิดของเตาเผา  ลักษณะโครงสราง  ผลดีและผลเสียของ
เตาเผาชนิดตาง ๆ   วิธีเลือกใชเตาเผา  อุปกรณท่ีใชกับเตาเผา  และการควบคุมเตาเผา 

ฝกฝนการออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทตาง ๆ      พรอมการ
ทดลองสรางเตาเผา 

 

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

ประวัติความเปนมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ  หลักการจําแนกเตาชนิด
ตาง ๆ  สวนประกอบท่ีสําคัญของเตาและวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีใชในการสรางเตา    
หลักการออกแบบเตา (Kiln design) เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  หลักการเผาดิน  
เผาเคลือบ 

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

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชสําหรับงานเซรามิกสช้ันสูง  ดาน
คุณภาพประสิทธิภาพ และวิธีการใชงาน  ฝกการใชเคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะห
ทางเซรามิกส 

 

5523501 การคํานวณน้ําเคลือบ-เนื้อเซรามิกส       2(1-2) 
  Ceramics Glaze Technology and Body Calculation 

หลักการคํานวณน้ําเคลือบ   การคํานวณสูตรน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ    การ
คํานวณหาสวนผสมของเน้ือดิน (Clay body)         การทดสอบคุณภาพของน้ําเคลือบ
และเนื้อดิน  ปฏิบัติการทําน้ําเคลือบและเนื้อดิน (Test Piece) 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5523502 น้ําเคลือบ         3(2-2) 
  Glazing 

นิยามของเคลือบ ประโยชนของเคลือบ ประวัติ  และการจําแนกชนิดของ
เคลือบวัตถุดิบและเคมีภัณฑท่ีใชทําเคลือบ       เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทําเคลือบ
และการบํารุงรักษา  วิธีการเคลือบ   คุณสมบัติของเคลือบ   การคํานวณสูตรน้ํา
เคลือบ  หลักการทํา Frit  ขอบกพรองของเคลือบและการแกปญหาในการเผาตาม
สภาวะตาง ๆ  

 

5523505 สีสําเร็จรูป 2        2(1-2) 
  Ceramic Color 2 

ศึกษาเกี่ยวกับการทําสีสําเร็จรูปท่ีใชในงานใตเคลือบ  บนเคลือบ    คิดคนหา
สีท่ีแปลกใหม  และการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสีสําเร็จรูป 

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

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู  ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนา
ดานตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ     โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ 

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

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู  ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาดาน
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ      
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น 
ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5524101 งานดินท่ัวไป        2(1-2) 

Earthen Craft 
ประวัติความเปนมาของงานดินและชนิดท่ีนํามาประดิษฐเปนรูปตาง ๆ  ดวย

วิธีการปน  การคลึง และการสรางรูปตนแบบงาย ๆ ดวยดิน   เชน  การข้ึนรูปอิสระ
แบบขดแบบแผน แบบแปนหมุน และแบบกดพิมพ ฯลฯ  เพื่อนําไปทําพิมพสําหรับ
หลอรูปแบบดวยปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ  

กรรมวิธีการทําพิมพทบ  พิมพช้ิน    การทําพิมพสําหรับหลอดวยดิน    
กรรมวิธี การเผาดินดวยเตาเผาอยางงาย ๆ     เชน   เผาดวยแกลบ   ข้ีเล่ือย  ฯลฯ       
การลงสี    การเคลือบสีอยางงาย     โดยเนนการออกแบบ  ความประณีต  ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค และกระบวนการท่ีถูกตอง 

 

5524301 การทําพิมพและการหลอ 2      3(2-2) 
  Mold Making and Casting 2 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการสรางตนแบบ (Prototype) แมแบบ (Block 
Mold)  แบบพิมพถาย (Case Mold)       และแบบพิมพใชงาน (Working Mold)        
ท่ีใชในระบบอุตสาหกรรมท้ังชนิดหลอกลวง  (Drain Casting)  และชนิดหลอตัน 
(Solid Casting) 

 

5524302 การทําพิมพและการหลอ 3      3(2-2) 
  Mold Making and Casting 3 

ศึกษาและฝกทักษะการทําพิมพหลายช้ินประเภทรูปคน  รูปสัตว ฯลฯ      
การทําพิมพชุด (Gang Mold)  เชน  จานเปล  เปนตน     ตลอดจนการใชวัสดุตาง ๆ ท่ี
นํามาใชในการทําพิมพในระบบอุตสาหกรรม 

ศึกษาและฝกทักษะการสรางแบบพิมพ              แบบใชแรงดัด  (Pressure 
Mold)  ตลอดจนศึกษาฝกฝนการผสมเนื้อดินปนสําหรับการข้ึนรูปดวยแรงอัด 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5524303 การทําพิมพ 2        3(2-2) 
  Mold Making 2 

ใหมีทักษะในการออกแบบสราง  เหลาแบบ  กลึงแบบดวยปูนปลาสเตอร
และทําพิมพการผลิตแบบพิมพ  ชนิดหลอแบบกลวง (Drain Casting)    และชนิด
หลอตัน (Solid  Casting)  ใหมีทักษะในการเตรียมสลิบ (Slip)   การหลอสลิบ   การ
ตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตาง ๆ  

 
5524304 การขึ้นรูปดวยใบมีด        3(2-2) 
  Jigger Forming Technology 

เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการขึ้นดวยใบมีด  หลักการออกแบบ
เทคนิคตาง ๆ ในการผลิต        การเตรียมใบมีดชนิดตาง ๆ      การกลึงแบบดวย
เคร่ืองมือจิกเกอร  (Jigger)   การสรางแมแบบ  การสรางแมพิมพ (Inside 
Jigger)      วิธีผลิตชนิดแบบภายใน  (Inside Jigger)  วิธีผลิตชนิดแบบภายนอก 
(Outside Jigger) 

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

ใหมีประสบการณและทักษะในการสรางเคร่ืองมือและอุปกรณ(Hard 
Tools)  ท่ีใชในการทําเคร่ืองปนดินเผา   และใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช  (Machine Tools)  ตลอดจนอุปกรณเคร่ืองมือวัดอุณหภมิูตาง ๆ  
การใชอยางมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

 
5524501 น้ําเคลือบ 2        3(2-2) 
  Glazes 2 

ศึกษาการคํานวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis   วิธีผสมเคลือบ   ชุบ
เคลือบเผาเคลือบ  และการแกไขปญหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนของเคลือบ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5524502 น้ําเคลือบ 3        3(2-2) 
  Glaze 3 

ศึกษาฝกฝนการใชน้ําเคลือบ  ทางดานการตกแตงเคลือบ (Glaze 
Decoration)  การทดสอบหาประสิทธิภาพของเคลือบท่ีเคลือบบนผิวผลิตภัณฑ เชน  
ทดสอบความแข็ง  ทดสอบการรวมตัว  ทดสอบการไหลตัว  เปนตน     ศึกษาฝกฝน
หลักการทําฟริต (Frit)  

การหาคุณสมบัติทางกายภาพของแกว  และการนํา      Frit    ไปใชงานผสม
เคลือบและสีสําเร็จรูป 

 
5524503 เทคโนโลยีสีสําเร็จรูป       2(1-2) 
  Ceramic Color Technology 

ใหมีความรูความเขาใจ      ประสบการณและทักษะในการเตรียมสีสําเร็จรูป
ใหมีการทดลองทําสีตาง ๆ   ท้ังอุณหภูมิต่ํา  อุณหภูมิสูง  ทําสีผสมน้ําเคลือบ (In 
glaze)    ทําสีเขียนใตเคลือบ (Under glaze decoration)  ทําสีบนเคลือบ (On glaze 
decoration) 

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

ศึกษาความสําคัญ  คุณสมบัติ  ประโยชน  กรรมวิธีการผลิต     ตลอดจน
อุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตโลหะเคลือบ  แกว  ซีเมนต  ปูน
ปลาสเตอร   ส่ิงขัดถู  เคร่ืองกรอง  เปนตน  ใหมีประสบการณในการทดลอง
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
5524505 เนื้อเซรามิกส 1        3(2-2) 
  Ceramics Bodies 1 

ศึกษาและวิจัยวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาใชทําเนื้อดินปน (Bodies)     
ผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทตาง ๆ ทางดานคุณสมบัติ กรรมวิธีการเตรียมเนื้อดินท่ี
ปน และกรรมวิธีการผลิต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5524506 เนื้อเซรามิกส 2        3(2-2) 
  Bodies 2 

ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณ  การเตรียมเนื้อเซรามิกส  ทดสอบเนื้อเซรา
มิกส  ดวยวิธีตาง ๆ  ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเซรามิกสท่ีใชในการขึ้นรูปดวยกรรมวิธี
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาวะของเนื้อเซรามิกส  เชน  Powder Slip, Plastic  เปนตน 

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

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   ความสําคัญ    คุณสมบัติของเซรามิกสสมัยใหม 
และลักษณะการใชงานท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบแตละชนิดท่ีใชในวงการเซรามิกส   
รวมท้ังกระบวนการผลิตจําพวก    High Alumina,    Translucent Alumina,     
Zirconia,   Silicon  Carbide  เปนตน 

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

ศึกษาสมบัติทางแมเหล็กไฟฟาของวัสดุ        และกระบวนการผลิตวัสดุท่ีใช
งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส          ไดแก      เฟอรไรด          เฟอรโรแมกเนติก         ไดอิ
เล็กทริก  เทอรโมอิเล็กทริก   เซมิคอนดัคเตอร   เปนตน 

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

ตองออกฝกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการณอุตสาหกรรมเซรามิกส
หรือสถานศึกษา  หรือ  สถาบันวิจัยทางเซรามิกส ไมนอยกวา 250 ช่ัวโมง      โดยอยู
ภายใตการนิเทศของคณะกรรมการและคณะวิชา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5524802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3    5(450) 
  Training for Professional Experience in Ceramic Technology 3 

ตองออกฝกงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส 
หรือสถานศึกษา หรือสถาบันวิจัยทางเซรามิกส  ไมนอยกวา 450 ช่ัวโมง     โดยอยู
ภายใตการนิเทศของคณะกรรมการภาควิชาและคณะวิชา 

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

ศึกษาคนควางานท่ีสนใจ  ใหปฏิบัติการทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ  
เพื่อหาความรูความชํานาญในการเขียนภาพคําบรรยาย        กระบวนการและข้ันตอน
ท่ีศึกษาคนควา  เชน  การทําสีสําเร็จรูป (Color Stain)     การสรางเตาเผาชนิดตาง ๆ   
การทําหนาเคลือบชนิดตาง ๆ   การทําผลิตภัณฑตาง ๆ  

 
5524902 การศึกษาคนควา               3(2-2) 
  Individual Study 

ศึกษา คนควา และวิจัย เกี่ยวกับงานเซรามิกสท่ีนาสนใจ    ใหปฏิบัติการ
ทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ       เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตาม
กระบวนการและข้ันตอนท่ีศึกษาคนควา    เชน  การทําสีสําเร็จรูป  การสรางเตาเผา
ชนิดตาง ๆ    การทําเคลือบชนิดตาง ๆ   การทําเนื้อดิน  หรือการทําผลิตภัณฑชนิด
ตาง ๆ  เปนตน 

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

ศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับงานเซรามิกสท่ีนาสนใจ  ใหปฏิบัติการ
ทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ  เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตาม
กระบวนการ และข้ันตอนท่ีศึกษาคนควา     เชน    การทําสีสําเร็จรูป   การสราง
เตาเผาชนิดตาง ๆ    การทําน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ     การทําเนื้อดิน   หรือการทํา
ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ   เปนตน 
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หมูวิชาศิลปหัตถกรรม  
(553) 

 

 
  หมูวิชาศิลปหัตถกรรม ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.  ท่ัวไป                (553-1--) 
  2.  เคร่ืองไมและหวาย      (553-2--) 
  3.  โลหะรูปพรรณ           (553-3--)
  4.  เคร่ืองมือ อุปกรณ และการเผา     (553-4--) 
  5.  วัสดุตาง ๆ       (553-5--) 
  6.  ผลิตภัณฑเซรามิกส                                                                        (553-6--) 
  7.  เคร่ืองหลอ       (553-7--) 
  8.  การฝกงาน       (553-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษา 

      เอกเทศ    การสัมมนา และการวิจัย    (553-9--) 
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หมูวิชาศิลปหัตถกรรม (553) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 หัตถกรรมประจําทองถ่ิน 
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1 
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2 
งานโลหะประดิษฐ 
งานพิมพ 1 
งานหนัง 
การฟอกหนัง 
งานประดิษฐท่ัวไป 
งานประดิษฐเศษวัสดุ 
งานหลอชุบ 
งานถักทอ 
งานกระดาษ 
ออกแบบเขียนแบบงานไมหัตถกรรม 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในงานไมหัตถกรรม 
การเคลือบผิว 
ไมประดิษฐ 
งานครุภัณฑ 1 
งานครุภัณฑ 2 
งานออกแบบ-เขียนแบบงานไมไผและหวาย 
งานประดิษฐติดตอไมไผและหวาย 
เทคนิคงานสาน 1 
งานสานประกอบ 
งานแกะสลักดุน 1 
งานแกะสลักดุน 2 
งานแกะสลักดุน 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 
งานยอม 1 
งานยอม 2 
งานพิมพ 2 
สียอมหนัง 
การออกแบบรูปทรงและลวดลาย 
งานเคร่ืองหนังอุตสาหกรรม 
การสรางเคร่ืองมืออุปกรณงานหนัง 
การออกแบบและผลิตงานหนังเฟอรนิเจอร 
การออกแบบและผลิตกระเปา 
งานหลอปูนปลาสเตอร 1 
งานหลอปูนปลาสเตอร 2 
งานหลอปูนปลาสเตอร 3 
งานหลอซีเมนต 1 
งานหลอซีเมนต 2 
งานหลอข้ีผ้ึง 
งานหลอพลาสติก 1 
งานหลอพลาสติก 2 
พลาสติกเบ้ืองตน 

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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 
เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก 
เทคโนโลยีการทําแมแบบหลอพลาสติก 
งานพลาสติก 
งานประดิษฐของเลนสําหรับเด็กและส่ือการสอน 
หลักการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม 
การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน 
เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม 
งานแกะสลักลวดลาย 
งานแกะสลักรูปลอยตัว 
งานกลึงเคร่ืองใช 
งานกลึงเคร่ืองประดับ 
งานไมไผและงานหวาย 
เทคนิคงานสาน 2 
งานเคร่ืองเรือน 
เทคโนโลยีงานไมไผและหวาย 
งานแมพิมพ ปน ชุบโลหะ 
การชุบและการรมสีบนผิวโลหะ 
การลงยาสี 
งานประดิษฐเคร่ืองถม 
งานเคร่ืองเขิน 
งานเคร่ืองรัก 7 
งานเคร่ืองรัก 8 
งานเคร่ืองรัก 9 
งานเคร่ืองรัก 10 
งานเคร่ืองรัก 11 
งานเขียนผาบาติก 
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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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

 งานซิลคสกรีน 
งานเขียนลายบนผา 
งานบาติกมัดยอม 
การสรางและการซอมเคร่ืองใชในงานทอยอมแบบพ้ืนบาน 
การออกแบบและผลิตรองเทา 
การออกแบบและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด 
การผลิตงานหนังในทองถ่ิน 
การฝกอบรมควบคุมโรงงาน 
งานหลอโลหะ 1 
งานหลอโลหะ 2 
งานหลอโลหะ 3 
เทคโนโลยีการเช่ือมพลาสติก 
ออกแบบไฟเบอรกลาส 1 
ออกแบบไฟเบอรกลาส 2 
ระบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
งานศึกษาคนควาดานศิลปหัตถกรรม 
วิทยานิพนธ 1 
วิทยานิพนธ 2 
วิทยานิพนธ 3 
วิทยานิพนธ 4 
วิทยานิพนธ 5 
วิทยานิพนธ 6 
วิทยานิพนธ 7 
ปญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาศิลปหัตถกรรม  (553) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5531101 หัตถกรรมประจําทองถ่ิน       2(1-2) 
  Native Crafts 

ศึกษาถึงคุณคาของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอยูในสวนตาง ๆ ของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในทองถ่ินของตน  การปรับปรุงออกแบบแกไขกรรมวิธี
สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัว      เชน  งาน
ประดิษฐ       งานจักรสาน  ถักทอ  แกะสลัก  งานหนัง  งานหวาย  ฯลฯ  ท้ังนี้ มุงไป
ในทางสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นเมือง โดยการใหผูเรียนเกิดทักษะในงานหัตถกรรม 

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

องคประกอบของการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมเบ้ืองตน     โดยศึกษาลาย
ไทยลายสากล  เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในเร่ืองของรูปแบบ เนื้อหา และ
คานิยมในสาขางานศิลปหัตถกรรม โดยใหเรียนรูถึงคุณคาของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและทองถ่ินเพื่อใหมีประสบการณในการแกปญหา รูจักบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ และใชเคร่ืองมือปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรม  ตลอดจนสามารถดัดแปลง
เคร่ืองมือและวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน 

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

ฝกหัดการออกแบบท่ีจะนําไปใชเกี่ยวกับการผลิต การใชเคร่ืองมือและการ
เลือกวัสดุตาง ๆ   รวมท้ังการปรับปรุงแกไข  การดัดแปลง เพื่อนํามาประดิษฐ
ผลิตภัณฑตาง ๆ  ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปญหาของงานศิลปหัตถกรรม   หรือ
อุตสาหกรรมในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญหาและใหบังเกิดผลทาง
เศรษฐกิจ สังคมในทองถ่ิน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5531301 งานโลหะประดิษฐ       2(1-2) 
  Metal Crafts 

ศึกษาถึงคุณสมบัติของโลหะ  การทําเคร่ืองใช    เคร่ืองประดับตกแตงดวย
โลหะชนิดตาง ๆ  เชน  ทองเหลือง ทองแดง  อลูมินัม  ดีบุก  เหล็ก  เปนตน    การข้ึน
รูปหรือทําลวดลายโลหะดวยวิธี  บุ  เคาะ  หลอ  พิมพ  กัดลาย  ฉลุ  ฯลฯ       ศึกษา
กระบวนการและกรรมวิธีการออกแบบ และการตกแตงในข้ันสําเร็จ  เชน  การ
เคลือบ  การใชสี   ตลอดจนกระบวนการทางเคมีและความรอน  เทคนิคการตัด ติด 
ตอ วิธีตาง ๆ เชน บัดกรี  เช่ือมย้ํา 

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

กรรมวิธีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพิมพ  เชน  การเรียงพิมพ การพิมพ การทํา
กระดาษการพิมพแบบตะแรงไหม (Silk Screen)       การพิมพแบบ Lithography      
การพิมพแบบ Platenpress     การทําแมพิมพหรือบลอกดวยมือ     การทําและเย็บ
ปกหนังสือ        การใชเคร่ืองมือตาง ๆ  เชน  เคร่ืองโรเนียว  รวมท้ังการพิมพผาและ
กระดาษ     สามารถนําไปใชทําเคร่ืองอุปกรณ  การสอนเก่ียวกับการพิมพ  หลักและ
วิธีใหม ๆ เกี่ยวกับการพิมพ 

 
5531601 งานหนัง        2(1-2) 
  Leather Working 

ประวัติความเปนมา  และประโยชนท่ีไดรับจากหนังสัตว  หนังเทียม      
ประเภทของหนังเบ็ดเคล็ด งานหนังอุตสาหกรรม วิธีการฟอกหนัง  การยอมสีหนัง  
เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชประกอบการผลิต        การออกแบบผลิตภัณฑท่ีทํา
จากหนังลวน  และหนังประกอบกับวัสดุอ่ืน  เชน ผา  เส่ือ หรือหางอวน ฯลฯ  การ
ทําลวดลายผลิตภัณฑหนังโดยการดุนใหเกิดลวดลายโดยใชเคร่ืองมือการแกะออก
หรือติดเขาไป เพื่อใหเกิดลักษณะผิวท่ีตางกันประกอบเปนเคร่ืองใช  การบุหนัง
เฟอรนิเจอร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5531602 การฟอกหนัง        2(2-0) 
  De-Coloring 

ศึกษาโครงสรางและประเภทของสัตว  การรักษาหนังดิน  การฟอกหนัง  
ดวยวิธีตาง ๆ      เชน  ฟอกฝาด  การฟอกโครม  เคมีภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ   และ
เคร่ืองมือท่ีใชใน การฟอก  การตกแตงผิว-สี 

 
5532101 งานประดิษฐท่ัวไป       2(1-2) 
  General Crafts 

ฝกหัดการออกแบบท่ีจะนําไปใชเกี่ยวกับการถัก การเย็บ  รูจักเคร่ืองมือและ
วัสดุการเลือกวัสดุตาง ๆ   เพื่อนํามาประดิษฐของใช      เชน    ไหมพรม    ผาแพร     
กํามะหยี่สักหลาด และวัสดุท่ีเปนโลหะตาง ๆ  เพื่อจะนําไปใชในโอกาสตาง ๆ        
และในพิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ฝกหัดทําพวงมาลัย  อุบะ  บุหงา  
ฯลฯ    และตัดกระดาษ  ประดิษฐของชํารวย     วัสดุเหลือใช และซอมปรับปรุงของ
ท่ีไมใชแลวใหมีคุณคาข้ึนเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย 

 
5532102 งานประดิษฐเศษวัสดุ       2(1-2) 
  Scrap Material Crafts 

ใหนักเรียนมีความรูและทักษะในการเลือกและการประดิษฐตกแตง     
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ  เพื่อความงามและเปนประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน     สามารถถายโยงแกผูอ่ืนได     เชน    เปลือกพืช   เมล็ดพืช   เห็ด
แหง  เปลือกหอย  ไมไผ  หิน และกอนกรวดสีตาง ๆ กระจกสี  แกว พลาสติก โลหะ  
หนัง  ปาน  ปอ  กก  ลาน  เชือกกลวยหางอวน  กระดาษ  เศษผา  ริบบ้ิน  ฟาง  ไหม
พรม  เชือก  ดายตาง ๆ ฯลฯ  เปนตน  นํามาประดิษฐตกแตงเปนตุกตาแบบและชนิด
ตาง ๆ  เคร่ืองหอย และแขวน    ภาพประดับผนังกระเปา  ยาม  ท่ีรองภาชนะ  ดอกไม   
กําไล   แหวน    สายสรอยท่ีหอยคอ  ท่ีรัดผม  ตุมหู  กระดุม  สายนาฬิกา รองเทาแตะ 
พรมเช็ดเทา  กลองซองแวนตา  ซองจดหมาย  ท่ีเข่ียบุหร่ี  ท่ีทับกระดาษ  ท่ีแขวน
เส้ือ  ฯลฯ  เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5532301 งานหลอชุบ        2(1-2) 
  Casting and Plating 

การหลอโลหะท่ีไมใชเหล็ก   เชน   ดีบุก  ตะกั่ว    ทองแดง    ทองเหลือง    
สําริด อลูนินัม  เปนตน  รวมท้ังการหลออโลหะสาร เชน ดิน ปูนปลาสเตอร และ
พลาสติก ฯลฯการทําแบบหลอ  กรรมวิธีและเทคนิคการหลอ  การออกแบบช้ินงาน
ใหเปนประโยชนตอการใชงาน และมีคุณคาในทางศิลปะ  การขัดผิวและการทําข้ัน
สําเร็จ 

ศึกษาถึงกระบวนการทางเคมีไฟฟาท่ีใชในการชุบเคลือบผิวแบบงาย ๆ  เชน  
ชุบทองแดง  ชุบทอง  เปนตน  กรรมวิธีและเทคนิคในการชุบ    เชน  การทําความ
สะอาดช้ินงาน  การผสมน้ํายา  การขัดมัน  เปนตน 

 
5532501 งานถักทอ        2(1-2) 
  Weaving 

ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของงานถักทอวัสดุตาง ๆ       ท่ีใชในการ
ถักทอกรรมวิธีการผลิตวัสดุตาง ๆ ท่ีนํามาถักทอ  กรรมวิธีการยอมวัสดุ     เชน  ดาย  
ไหม  ปานกระสอบ ฯลฯ  การออกแบบลวดลายและสีงานถักทอ รูจักดัดแปลงนํา
วัสดุอ่ืนมาผสมกันระหวางเสนยืนกับเสนนอน  ลักษณะการทอ และงานท่ีทอออกมา 

ใหมีความรูเร่ืองความเปนมาของเคร่ืองทอ           ชนิดของของท่ีใชในการ
ถักทอ  ศึกษาถึงหนาท่ีและวิธีการของเคร่ืองมือแตละช้ินในงานถักทอ          การทอ
พรมเช็ดหนา  กระเปา  และถักท่ีแขวนกระถาง  ฯลฯ  โดยแสดงออกทางความคิด
สรางสรรค 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533101 งานกระดาษ           2(1-2) 
  Paper Work 

ประวัติความเปนมาของกระดาษ    เคร่ืองมือ   อุปกรณ      และกรรมวิธีการ
ผลิตกระดาษ  ประโยชนท่ีไดรับจากกระดาษ    ความสําคัญและคุณคาของกระดาษท่ี
มีตอการ ศึกษาในระดับตาง ๆ     ตลอดจนธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม   ชนิดของ
กระดาษท่ีมีอยูในทองตลาด         การออกแบบอุปกรณของใช   ของประดับท่ี
เหมาะสมกับวัสดุกระดาษตาง ๆ  พับใหเกิดรูปทรงท่ีตางกันออกไป  เชน  รูปสัตว
ตาง ๆ     การใชกระดาษประกอบ วัสดุอ่ืนเพื่อประดิษฐเปนของใช  แสดงออกถึง
ความประณีตและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เทคนิคการทํางานเกี่ยวกับกระดาษชนิด
ตาง ๆ    เชน   การตัด   การพับ   ดัน   ดุน  และ ติด ตอโดยวิธีตาง ๆ  

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

ศึกษาและปฏิบัติใหเกิดความรูในการออกแบบ      องคประกอบในการ
ออกแบบเขียนแบบงานไม เพื่อใหเกิดคุณคาทางศิลปะและประโยชนใชสอย    
ทฤษฎีการออกแบบและสีกับการออกแบบงานไมหัตถกรรม   ลักษณะรูปทรงตาง ๆ 
ท่ีจะนํามาประยุกตใชในการออกแบบ เขียนแบบ  และปฏิบัติถึงข้ันตอนการถายแบบ
และการเขียนภาพเหมือนจริงการเขียนแบบรางและหุนจําลอง  การแยกรายการและ
ประเมินผลโดยละเอียด 

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

วิวัฒนาการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ   เคร่ืองจักรในงานไมหัตถกรรม   ประเภท    
ชนิดของเคร่ืองมือ   เคร่ืองจักรท่ีใชเกี่ยวกับงานไมหัตถกรรม          ฝกและปฏิบัติถึง
วิธีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแตละประเภท  เพื่อใหเกิดทักษะ  ตลอดจนการ
บํารุงรักษา  ขอปฏิบัติ ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรแตละประเภท 

 



 71 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533203 การเคลือบผิว        2(1-2) 
  Glaze 

วิวัฒนาการของการเคลือบผิว  งานเฟอรนิเจอร  ประเภท  ชนิดและคุณภาพ
ของวัสดุท่ีใชในการเคลือบผิวโดยละเอียด   ฝกและปฏิบัติเกี่ยวกับการผสม และ
ข้ันตอนของการเคลือบผิวดวยวัสดุเคลือบประเภทตาง ๆ   ปฏิบัติถึงการใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณท่ีใชในการเคลือบ  ตลอดจนการบํารุงรักษา 

 
5533204 ไมประดิษฐ        3(2-2) 
  Wood Crafts 

ออกแบบ   เขียนแบบ   ขยายแบบ   และแยกรายการ         การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานไมประดิษฐ เพื่อใหเกิดคุณคาทางดานความงามและประโยชนใช
สอย     ศึกษาถึงการใชเคร่ืองมือ   และอุปกรณชวยในการประดิษฐ  ศึกษาถึงเทคนิค
ในการตกแตงและเคลือบผิวช้ินงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ   วิเคราะหและปฏิบัติงาน
ประดิษฐ  เชน  แจกัน  ถาด  ฯลฯ 

 
5533205 งานครุภัณฑ 1        3(2-2) 
  Furniture 1 

ออกแบบ เขียนแบบ    ขยายแบบ   และแยกรายการ      การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานไมครุภัณฑ  เพื่อใหเกดิคุณภาพและประโยชนใชสอย     การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณตลอดจนการบํารุงรักษา    เทคนิคในการตกแตงและเคลือบ
ผิวชิ้นงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ    วิเคราะหและปฏิบัติงานครุภัณฑ  เชน  ทําโตะ  เกาอ้ี  
ทํามานั่ง  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533206 งานครุภัณฑ 2        3(2-2) 
  Furniture 2 

ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ  การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานครุภัณฑ  เพื่อใหเกิดคุณภาพและประโยชนใชสอย   การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณงานครุภัณฑ  ตลอดจนการเก็บและบํารุงรักษา      เทคนิคใน
การตกแตงและเคลือบผิวช้ินงาน ดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด      วิเคราะห และ
ปฏิบัติงานครุภัณฑ 2  เชน  ทําตู  ทําช้ัน  ฯลฯ 

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

ศึกษาการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย      ใหมีคุณคาทาง
ศิลปะ  ประโยชนใชสอย  และพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  
ตลอดจนศึกษาคนควาพัฒนางานดานหัตถกรรมในทองถ่ิน    งานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน              โดยสรางสรรครูปแบบกรรมวิธีการตลาดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

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

ศึกษาคนควา   ทดลอง  คุณสมบัติ   วัสดุท่ีใชในงานไมไผและหวายอยาง
ละเอียด ศึกษาการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในงานไมไผอยางละเอียด  ใหปฏิบัติงาน
ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานประดิษฐติดตอเพ่ือใหเกิดคุณคา   ดานประโยชนใช
สอยและความงาม  ฝกปฏิบัติทดลองใชเกี่ยวกับ การผูก  การพัน  ในงานประดิษฐ
และติดตอ  ตลอดจนการยอมผิว เคลือบผิวในงานดังกลาว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533209 เทคนิคงานสาน 1       3(2-2) 
  Weaving Techniques 1 

ศึกษาคนควา ทดลองเก่ียวกับลายสานชนิดตาง ๆ อยางละเอียด      ศึกษาการ
เขาขอบงานสานผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ  โดยนําลายสานชนิดตาง ๆ ไปใชให
เหมาะสมกับงานแตละชนิด    ใหฝกปฏิบัติการสานผลิตภัณฑเคร่ืองใช      
เคร่ืองประดับตกแตงและอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม  ตลอดจนการถักและการเคลือบผิว 

 
5533210 งานสานประกอบ       3(2-2) 
  Weaving Components 

ศึกษาทดลองแบบอยางลายเสน  การออกแบบ  เขียนแบบ  งานสาน      
ประกอบและการนําลายสานไปประกอบผลิตภัณฑตาง ๆ  โดยดัดแปลงประยุกตงาน    
รวมท้ังการสานลายฉลุชนิดตาง ๆ  การถัก  การผูก และการพัน      ตลอดจน
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช และอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 

 
5533301 งานแกะสลักดุน 1       3(2-2) 
  Embossing 1 

ใหมีความรูความสามารถในการออกแบบ    กําหนดขนาดภาพ  ลวดลายบน
แผนโลหะท่ีมาดุน แกะสลัก  สวนผสมของชัน         สามารถสลักดุน  เคร่ืองใช  
เคร่ืองประดับ  เชน  ภาพไทย  ภาพสากล  ตัวอักษร  ฯลฯ  ดวยวิธีเคาะรูป  ขัดเงา  ชุบ
เงิน  ชุบทอง   การประกอบชิ้นสวน            การออกแบบและการแกะสลักดุน เปน
เคร่ืองใช  เคร่ืองประดับ  ตกแตงท้ังภายนอกภายใน ตราสัญลักษณ เคร่ืองหมายตาง 
ๆ ดวยโลหะ   เชน    ทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533302 งานแกะสลักดุน 2       3(2-2) 
  Embossing 2 

ออกแบบงานดุนโลหะแบบตาง ๆ เปนเคร่ืองประดับ     ตกแตงใชสอย    
กําหนดขนาดภาพลวดลาย  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองใชท้ังแบบไทย-สากล   เชน  คน
เหมือน  ดวงตราภาพไทย  ประกอบลาย  ลายสากล  ฯลฯ            ดวยวิธีเคาะ  ข้ึนรูป  
ขัดเงา  รมดํา  ชุบเงิน  ชุบทอง  ประกอบช้ินสวนสําเร็จ 

 
5533303 งานแกะสลักดุน 3       3(2-2) 
  Embossing 3  

ออกแบบ   กําหนดขนาดภาพ ลวดลาย  ภาพประกอบเปนเคร่ืองใชประดับ
ตกแตง ภายนอก  ภายใน  ตราสัญลักษณ  เคร่ืองหมายตาง ๆ  ฯลฯ  เคาะ      ข้ึนรูป
ดวยโลหะชนิดตาง ๆ ท่ีเหมาะกับการตกแตงสวนละเอียด  ขัดเงา  ชุบเงิน  ประกอบ
ช้ินสวนสําเร็จรูป 

 

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

การเตรียมวัสดุอุปกรณ   สารเคมี   เคร่ืองมือ   การชุบ     เขาใจการใช
แบตเตอร่ี  เคร่ืองมือแปลงกระแสไฟฟา  เขาใจการนําช้ินงานท่ีชุบมาเคลือยผิวโลหะ     
การใชน้ําชุบ  ปองกันผิวหมองคลํ้า  ประเภทเงิน   ชุบทองแดง   ชุบนาก   ชุบ
ทองคําขาว (โรเดี้ยม)   ชุบโครเม่ียม ฯลฯ  ชุบบนรูปพรรณช้ินงาน   ประเภท
เคร่ืองใชประดับ      เชน    เข็มกลัดเส้ือ  เข็มขัด  กําไล  แหวน  ตางหู ฯลฯ  ขันน้ํา  
ถาด  ท่ีเข่ียบุหร่ี  กรอบรูป  ฯลฯ 

   

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

วิธีการเคลือบผิวโลหะ  การปองกันผิวโลหะตาง ๆ ท่ีชุบแลว  เชน  เงิน  
ทองแดงโลหะผสมทองแดง   การใชยา ประเภทชุบเงิน นาก ทองคําขาว (โรเดี้ยม)  
โครเม่ียม และการชุบงาน รูปพรรณประเภทเคร่ืองใช เคร่ืองประดับท่ียากข้ึน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533401 งานเคร่ืองรัก 1        2(1-2) 
  Lacquerware Crafts 1 

การออกแบบงานเคร่ืองรัก  ศึกษาคนควา  รูปแบบลวดลายประจําชาติและ
สากล ปฏิบัติการออกแบบ  ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานเคร่ืองรักในสภาพ
ปจจุบัน 

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

การพิมพรักใหเปนลวดลาย       ศึกษาวิธีการและแบบอยางงานพิมพของ
ชางไทยโบราณ  เพื่อผดุงรักษาและนํามาดัดแปลงใชตามยุคสมัย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
วัสดุอุปกรณ การปฏิบัติการออกแบบหุนและลวดลาย  วิธีการแกะลาย   วิธีผสม
รักพิมพ   การพิมพลาย การประดับลายตีพิมพ  การเคลือบยาลวดลาย  การติด
ประดับพลอย 

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

งานเคร่ืองรักประกอบสถาปตยกรรม 1   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมไทยและสากล   เพื่อใหเขาใจถึงสวนประกอบของสถาปตยกรรมท่ี
สามารถนํากรรมวิธีในงานเคร่ืองรักไปประยุกตใชในการประดับตกแตง          
สวนประกอบของสถาปตยกรรม  ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองรักประกอบในงาน
สถาปตยกรรม  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคร่ืองรักในงานสถาปตยกรรมท่ีไดออกแบบไว 

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

งานเคร่ืองรักประกอบสถาปตยกรรม 2    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบการประดิษฐเคร่ืองรักในการตกแตง      สวนประกอบของสถาปตยกรรม
ตอจากรายวิชาเคร่ืองรัก 3 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533405 งานเคร่ืองรัก 5        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 5 

งานเคร่ืองรักประกอบครุภัณฑ 1 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานครุภัณฑท่ี
สามารถนํากรรมวิธีในงานเคร่ืองรักไปประยุกตใชในการประดับตกแตงครุภัณฑ      
การออกแบบงานประดับตกแตงครุภัณฑดวยเคร่ืองรัก ปฏิบัติการประดับตกแตง
ครุภัณฑตามท่ีไดออกแบบไว 

 

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

งานเคร่ืองรักประกอบครุภัณฑ 2  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
และการประดับตกแตงงานครุภัณฑดวยกรรมวิธีงานเคร่ืองรักตอจากรายวิชางาน
เคร่ืองรัก 5 

 

5533501 งานทอ 1        3(2-2) 
  Weaving 1 

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทองถ่ินท่ีนํามาใชในงานทอ  การใชสียอม  
อุปกรณในการทอ    ชนิดของกี่แบบตาง ๆ      เชน    กี่กระตุก   กี่พื้นเมือง   กี่ยืน   กี่
กระดาษ  หรือ  กี่ประยุกตแบบตาง ๆ ตามความคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับสภาพ
การใชงาน 

ปฏิบัติการ  ทอโดยการนําเอาวัสดุทองถ่ินมาประยุกตใชกับวัสดุอ่ืนได  และ
รูจักการบํารุงรักษาท่ีถูกตอง 

 

5533502 งานทอ 2        3(2-2) 
  Weaving 2 

ศึกษาหลักและองคประกอบของการออกแบบ     การเขียนลวดลาย       การ
เขียนกราฟ  การยอ  ขยายแบบ  การผสมสีและการยอมสีชนิดตาง ๆ       คุณสมบัติ
ของสารเคมีและวัสดุเสนใยตาง ๆ  แยกประเภทของวัสดุเสนใย  ตามคุณสมบัติท่ีจะ
นําไปใชประกอบการทอยอม      ฝกการทอยอมวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
สามารถนําส่ิงทอยอมสําเร็จไปใชประดิษฐตกแตง    ทําเคร่ืองประดับ เคร่ืองเลน 
และนําไปประยุกตเขากับวัสดุ อ่ืนได 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533503 งานทอ 3        3(2-2) 
  Weaving 3 

ศึกษาวิธีการทอยอมผามัดหม่ี  และผาตีนจกพ้ืนเมือง       ตลอดจนการทอผา
ของชาวเขา  การออกแบบ ลวดลาย การถักลาย  การเขียนกราฟ  กรรมวิธีการใชสี      
เสนดายผาและเคมีภัณฑตาง ๆ ท่ีใชศิลปการมัดยอม  กระบวนการทําเสนยืน  เสนพุง        
การสืบ การปายสี  การกรอ        เทคนิคการทอผาพื้น  การทอผามัดหม่ี หรือทอลาย
สลับ   การทอตีนจก  และการทอดายหลาย ๆ ตะกอ 

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

ศึกษาเคร่ืองมือใชในการยอมแบบพ้ืนบาน  การจัดประเภทของผาสําหรับ
นําไปยอม   ชนิดและคุณสมบัติของสีพื้นบานท่ีใชยอม    เชน  มะเกลือ  คราม  คร่ัง 
แกนไม  เปลือกไม ฯลฯ    ฝกปฏิบัติการยอม    วิธีมัดยอม และสามารถนําไปใชเปน
เคร่ืองตกแตงประยุกตเขากับวัสดุอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

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

เรียนรูเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการยอมแบบอุตสาหกรรม    ศึกษาความ
เปนมา  สีสังเคราะห   คุณสมบัติของสียอมชนิดตาง ๆ  ทฤษฎีสียอม   การจําแนกสี
ยอมในลักษณะการใชงาน   ฝกปฏิบัติการยอมสีตางชนิด   กรรมวิธีการยอมสีชนิด
ตาง ๆ ดวยเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดรูปแบบของวัสดุท่ียอมให
สัมพันธกับเคร่ืองจักรท่ีใช  การแกไขปญหายอมสีอยางถูกตองและปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 



 78 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533506 งานพิมพ 2        3(2-2) 
  Graphic Arts 2 

ศึกษาประวัติความเปนมา    วิวัฒนาการของงานพิมพ    วัสดุอุปกรณ    
เคมีภัณฑ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและการบํารุงรักษา    คุณสมบัติของสีท่ีใชใน
การพิมพผาตาง ๆ  ชนิดกระบวนการพิมพผาแบบตาง ๆ  เชน การพิมพบลอกไม  
พิมพแบบลูกกล้ิง  การพิมพลาย  การพิมพพื้นและรูปลอก      การออกแบบลวดลาย  
การใชสี     เทคนิคการสรางแมพิมพจากเชือก ผลไม ยางลบ ฯลฯ     วิธีพิมพสีเดียว
และหลายสี      การนําเทคโนโลยีมาใชใหสัมพันธกับงานพิมพ 

 
5533601 สียอมหนัง        2(1-2) 
  Leather Dyeing Color 

ศึกษาและปฏิบัติการยอมสีหนัง  การทําสี  เคมีภัณฑ    วัสดุอุปกรณในการ
ผลิตสี การเก็บและระวังปองกันอันตรายจากสียอม  สูตรการผสมสี         การทําสี
ชนิดตาง ๆ ข้ึนใชเอง 

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

ศึกษาและฝกออกแบบรูปทรงและลวดลาย    ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ชํานาญออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ       หลักการสเก็ตซภาพ
และแบบตามรูปทรงตาง ๆ   สรางสรรครูปทรงและลวดลาย  โดยกําหนดสัดสวน
ตาง ๆ ใหมีมาตรฐานและเหมาะสม    เรียนรูเร่ืองการใชสีใหเหมาะสมกับรูปทรง
และลวดลาย    รูจักเลือกลายตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการทําลาย      เชน  ลายสําหรับ
ดุน  ลายสําหรับดอก  ลายสําหรับปม  ฯลฯ 

 
 
 
 
 



 79 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533603 งานเคร่ืองหนังอุตสาหกรรม      2(2-0) 
  Industrial Leather Work 

ศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตในการทําเคร่ืองหนังอุตสาหกรรม      การ
พัฒนารูปแบบเคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองทุนแรงชนิดตาง ๆ      ตามความตองการใน
การผลิตเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว 

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

ศึกษาและปฏิบัติการสรางเคร่ืองมือ    อุปกรณข้ึนใชเอง    เชน      เหล็กตอก
ลาย เหล็กเจาะหู  ฯลฯ   การนําวัสดุในทองถ่ินมาใชประโยชน  การปรับปรุงคุณภาพ
ของวัสดุอุปกรณใหดียิ่งข้ึน  ซอมแซมเคร่ืองใชท่ีสึกหรอใหสามารถใชการได 

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

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ และผลิตงานหนังเฟอรนิเจอร    เชน   บุเกาอี้
หนัง เกาอ้ีนอน  โซฟา  เบาะรถยนต ฯลฯ   โดยใชวัสดุท้ังหนังแทและหนังเทียม  
หนังลวดลายสวยงามสําหรับติดฝาผนัง  เนนกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมและ
ความตองการของตลาด 

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

ออกแบบและผลิตกระเปาตามแบบสมัยนิยมและตามแฟช่ัน      โดยฝกตาม
แบบและตามความคิดสรางสรรค  พรอมท้ังใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาประกอบในการ
ออกแบบ  และผลิตฝกการแยกแบบ  ตัดแบบ และออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ  ฝกแบบ
การเย็บวิธีตาง ๆ  และประกอบใหสวยงาม  สามารถสรางแบบถาวรสําหรับงาน
อุตสาหกรรม  สามารถผลิตกระเปาตาง ๆ   เชน  กระเปานักเรียน  กระเปาเอกสาร  
กระเปาสุภาพบุรุษและสตรีตาม  แฟช่ัน  กระเปาเดินทาง  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533701 งานหลอปูนปลาสเตอร 1       3(2-2) 
  Plastering 1 

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร    วิธีทํา    การใช   การเก็บ
รักษาวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช    การบํารุงรักษา   กระบวนการทําพิมพ    การเตรียม
รูปตนแบบการหลอรูปนูนตํ่า  นูนสูง  และลอยตัว  ขนาดเล็ก 

 
5533702 งานหลอปูนปลาสเตอร 2       3(2-2) 
  Plastering 2 

ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพ    การหลอรูปลอยตัว  ขนาดกลาง    การ
หลอรูปคน-สัตว  แบบนั่ง และแบบยืน  คร่ึงตัว-เต็มตัว          การหลอโดยใช
โครงสรางเสริมลวดเหล็ก  การตัดตอและตกแตงรูปสําเร็จ 

 
5533703 งานหลอปูนปลาสเตอร 3       3(2-2) 
  Plastering 3 

วิเคราะหการหลอรูปประติมากรรมลอยตัว    ขนาดกลางและขนาดใหญ       
การเตรียมรูปตนแบบ  กระบวนการทําแมพิมพ  หลอรูปสําเร็จ      การตกแตงพื้นผิว        
การเคลือบสี 

 
5533704 งานหลอซีเมนต 1       2(2-0) 
  Cement 1 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของปูนซีเมนต   แหลงวัตถุดิบ  
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตชนิดตาง ๆ   คุณภาพ    ตลอดจนการนําไปใชงาน   
คุณสมบัติและการเก็บรักษา  การผสมปูนท่ีใชในงานหลอชนิดตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533705 งานหลอซีเมนต 2       3(2-2) 
  Cement 2 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปตนแบบชนิดตาง ๆ     เชน    แบบนูนตํ่า   
นูนสูงและแบบลอยตัว  การแบงสวนตาง ๆ ของรูปตนแบบ   การทําแบบช้ันเดียว   
พิมพช้ินจากตนแบบนูนตํ่า  นูนสูง  ลอยตัว        ฝกปฏิบัติการหลออัดแหง  หลออัด
เปยก  การหลอช้ินแบบจากแมพิมพชนิดตาง ๆ  

 
5533706 งานหลอขี้ผึ้ง         2(1-2) 
  Waxing 

ศึกษาเกี่ยวกับการหลอข้ีผ้ึง  การจัดหาแบบ  การทําแบบ  การทําพิมพ  เพื่อ
หลอข้ีผ้ึง  กรรมวิธีการหลอข้ีผ้ึง  การตกแตงแบบ  ปฏิบัติการหลอข้ีผ้ึงในแบบนูนตํ่า  
นูนสูงและลอยตัว 

 
5533707 งานหลอพลาสติก 1       2(1-2) 
  Plastic 1 

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวกับงานหลอพลาสติก  การทําแมแบบ
ชนิดตาง ๆ    เชน  การทําแมแบบถลก   การทําแมแบบแยกสวน   ปฏิบัติการหลอ
พลาสติกรูปนูนตํ่า  นูนสูง  ลอยตัว  และฝกหัดทําของชํารวย 

 
5533708 งานหลอพลาสติก 2       2(1-2) 
  Plastic 2 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑพลาสติก    ประเภท    หยก
เทียม  งาชางเทียม  หินออนเทียม  หินทรายเทียม  เซรามิกสเทียม  ไมแกะสลักเทียม  
ปฏิบัติการหลอพลาสติกชนิดตาง ๆ    ศึกษาปญหาและวิธีการแกไขปญหา
เหตุขัดของท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5533709 พลาสติกเบ้ืองตน       2(2-0) 
  Introduction to Plastic 

ศึกษาถึงโครงสรางของพลาสติกชนิดตาง ๆ ไดแก   พลาสติกเทอรโมเซทต้ิง  
เทอรโมพลาสติก  พีวีซี  โพลีสตีรีน  โพลีเอธีลีน  ไฟเบอรกลาส    ศึกษาถึง
คุณสมบัติของสารเสริมคุณสมบัติ (Additives) ตาง ๆ   ท่ีนํามาผสมในพลาสติก  
ศึกษาคุณสมบัติและการนําไปใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ  

 
5533710 ออกแบบผลิตภณัฑพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Product Design 

ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปทรง (Form)  ประโยชนใชสอย (Functing)  
ศึกษาถึงอิทธิพลและขอบเขตจํากัดท่ีมีตอการลอกแบบและการใชงาน     ประโยชน
ใชสอยของพลาสติกในงานตาง ๆ  

 
5533711 เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Lamination Technology 

ศึกษาเทคนิคการเคลือบพลาสติกเหลว   พลาสติกผงและเคลือบดวยสารตาง
ชนิดศึกษากรรมวิธีการเคลือบดวยการอบ  การพน  การชุบ      ศึกษาถึงเทคนิคและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการเคลือบผิวพลาสติก 

 
5533712 เทคโนโลยีการทําแมแบบหลอพลาสติก     2(1-2) 
  Plastic Molding Technology 

ศึกษาถึงเทคนิคการสรางแบบโมลดชนิดตาง ๆ     ศึกษาโครงสราง    
เทคนิคงานและการสราง     รวมถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณมาทําโมลดพลาสติกให
เหมาะสมกับงานหลอและงานกดข้ึนรูป  ศึกษาเทคนิคการทํางานหลอพลาสติกใน
รูปแบบตาง ๆ  การหลอโดยใชระบบเคร่ืองกลไกชนิดตาง ๆ      เชน  ระบบเคร่ือง
ผอนแรง  การหลอโดยใชโมลดโลหะและอโลหะ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

5534101 งานพลาสติก        2(1-2) 
  Plastics 

ความรูเกี่ยวกับพลาสติก  ความหมายของพลาสติกและความสําคัญของ
พลาสติกท่ีมีบทบาทตอชีวิตมนุษยในสังคมปจจุบัน           ประวัติความเปนมาของ
พลาสติกจนถึงปจจุบัน  ประเภทพลาสติกและคุณสมบัติของพลาสติกชนิดตาง ๆ             
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  วิธีการตรวจสอบพลาสติก     กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ 
ในอุตสาหกรรมพลาสติก  มีประสบการณในการทํางานดวยพลาสติก  โดยเฉพาะ
ประเภท Thermoplastic  โดยใชเทคนิคการทํางานดวยวิธีตาง ๆ  เชน  พลาสติกแหง 
(Shedt Working)  Fiber-glass  Laminating,  Decorative Laminating,  หลอดวย
พลาสติก, Sculpturing   โดยใหมีความรูความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือ            
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   การออกแบบท่ีเหมาะสม  ลําดับ
ข้ันการปฏิบัติงาน  การตกแตงในข้ันสําเร็จโดยวิธีตาง ๆ  

 

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

ศึกษาความสําคัญของของเลนและการเลนของเด็ก    เพื่อออกแบบและ
ประดิษฐของเลนใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กแตละวัย รวมท้ังศึกษา
ความสําคัญ  การใชส่ือ  เพื่อออกแบบและประดิษฐส่ือใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 

 

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

ศึกษาและปฏิบัติใหเกิดความรู       และความเขาใจในการออกแบบท่ีเนนใน
ดานประโยชนใชสอยและความงาม     โดยการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ประยุกตลงในแบบ  เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย    ความเหมาะสมกับหนาท่ีใชงาน  
รวมท้ังดานความงามดวย    ตลอดจนการบรรจุหีบหอ    การเก็บรักษาในคลังพัสดุ    
การเคล่ือนท่ียายและการขนสง          โดยคํานึงถึงวัสดุท่ีเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ท่ีมีอยูภายในประเทศเปนหลัก   เชน   เคร่ืองเคลือบดินเผา   เคร่ืองไม   เคร่ืองไมไผ-
หวาย   โลหะ     ถักทอและฟอกยอม  เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534104 การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน      2(2-0) 
  Arts and Crafts Development 

ศึกษางานหัตถกรรมพื้นบานสาขาตาง ๆ     ตลอดจนแหลงผลิตแบบอยาง
การนําวัตถุดิบมาใช  การใชเคร่ืองทุนแรง  กรรมวิธีการผลิต  ปญหาและการ  
ประกอบอาชีพและวัตถุดิบ    การอนุรักษและการนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 

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

ศึกษาหลักการของเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ระบบงานอุตสาหกรรมท่ี
นํามาประยุกตใชกับงานศิลปหัตถกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวัสดุในงาน
ศิลปหัตถกรรม  ไดแก  ดิน  ไม  รัก  เสนใย  หนัง  กาว  พลาสติก  สี  โลหะ  และยาง  
เปนตน    ศึกษาเคมีประยุกต  พลังงาน และเช้ือเพลิง  เปนตน 

 

5534201 งานแกะสลักลวดลาย       3(2-2) 
  Designing and Carving 

ออกแบบ-เขียนแบบ  ถายภาพ  ลอกลาย        การเตรียมวัสดุใหเหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อใหมีคุณคาทางศิลปะ และประโยชนใชสอย      การใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณงานแกะสลัก  ตลอดท้ังการเก็บและรักษา      เทคนิคการตกแตงและ
เคลือบผิวช้ินงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด     วิเคราะหและปฏิบัติงาน
แกะสลักลวดลาย    เชน   ลวดลายนูนสูง  นูนตํ่า  ฯลฯ 

 

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

ออกแบบ-เขียนแบบ  ถายภาพ  ลอกลาย        การเตรียมวัสดุใหเหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อใหมีคุณคาทางศิลปะ และประโยชนใชสอย      การใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณงานแกะสลัก ตลอดท้ังการเก็บและบํารุงรักษา     เทคนิคการตกแตงและ
เคลือบผิวช้ินงาน ดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด   วิเคราะห และปฏิบัติงานแกะสลัก
รูปลอย  เชน  รูปสัตว  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534203 งานกลึงเคร่ืองใช               3(2-2) 
  Appliance Wood Leather Working 

ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ  การเตรียมวัสดุ  การใชเคร่ืองมือและ
บํารุงรักษาการตกแตงผิวและเคลือบผิว  วิเคราะหและปฏิบัติงานกลึงเคร่ืองใช 

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

ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ  การเตรียมวัสดุ  การใชเคร่ืองมือและ
บํารุงรักษาการตกแตงผิวและเคลือบผิว  วิเคราะหและปฏิบัติงานกลึงเคร่ืองประดับ 

 
5534205 งานไมไผและงานหวาย       3(2-2) 
  Bamboo and Rattan 

ชนิดของไมไผและชนิดของหวาย         ตระกูลของไมไผท่ีอยูในภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชกับงานไมไผและหวาย   เชน  มานั่ง  โตะ  
โคมไฟของเด็กเลน  เคร่ืองประดับตกแตง  วิธีตอยึด  จักสาน  ขัดลาย  ฯลฯ   การใช
กรรมวิธีทางฟสิกสเคมีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของไมไผและหวาย   เพื่อปรับปรุง
งานใหเกิดคุณคาแกสังคม  และประยุกตใชกับงานอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

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

ศึกษาทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการนําแบบอยางลายสานชนิดตาง  ๆ โดยการ
ประยุกตใชใหเขากับวัสดุอ่ืน ๆ  เชน  กก  ปอ  ใบลาน  เชือก  และเสนใยตาง ๆ  มา
ใชกับงานสานอยางละเอียด ใหเกิดคุณคาทางศิลปะ     ตลอดจนนําลายสานมา
ประกอบตกแตงงานประดับและเคร่ืองใชประเภทตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534207 งานเคร่ืองเรือน        3(2-2) 
  Household 

ศึกษาคนควาทดลองและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบเคร่ือง
เรือนแบบตาง ๆ ท่ีใชกรรมวิธีการผลิตอยางเหมาะสมและยุงยากข้ึน   เชน   เกาอ้ี   
โตะ   เตียงช้ันวางของ   ชุดรับแขก  ฯลฯ 

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

ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานดานการประยุกตงานไมไผและงานหวาย      
การใชเคมีภัณฑในการรักษาเนื้อไมไผและหวายใหคงทนถาวร       การเคลือบ
ผลิตภัณฑของใชลายสาน  อัดพลาสติก  อัดเรซิน  การอัดแบบดวยกาว ฯลฯ      
เทคนิคการยอมสี    การประยุกตงานการออกแบบ  ตลอดจนกรรมวิธี การทําพิมพ   
การอัดพิมพ     รวมไปถึงการศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑไม
ไผ  และหวาย       ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอยางละเอียด 

 
5534301 งานแมพิมพ ปน ชุบโลหะ      3(2-2) 
  Mold and Die Making 

ออกแบบงานแมพิมพ     งานปนรูปท่ียากข้ึน     การสรางแมพิมพท่ียากข้ึน   
เปนเคร่ืองใชประกอบลวดลาย     การใชตารางในการออกแบบลวดลาย        การ
ระวังเสนริมขอบนอกลาย  การฉลุแมพิมพและชุบแมพิมพ   การปนรูปตัดพิมพ    
แผนโลหะท่ียากข้ึนการประกอบช้ินงานท่ียากข้ึน 

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

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของเคมีภัณฑท่ีใชในการชุบ   และการ
ชุบงานโลหะ    การชุบเงิน   การชุบทองแดง   การรมดํา   การรมสีผิวโลหะ   การทํา
ความสะอาดตลอดจนการทําน้ําชุบ และนํ้ายารมดําชนิดตาง ๆ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช 
และอุปกรณตาง ๆ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534303 การลงยาสี        3(2-2) 
  Lacquering 

ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของเคมีภัณฑท่ีใชในการทํายาสี  การผสม  
การเผา และการบดยาสี  การลงยาสีบนโลหะ  การสลักลวดลาย  การทําความสะอาด  
การขัด  การแตงผิว  การลงยาสี และการตกแตง 

 
5534401 งานประดิษฐเคร่ืองถม       2(1-2) 
  Silverware Making 

ศึกษาถึงลักษณะและประเภทของเคร่ืองถมท่ีใชอยูท่ัว ๆ ไป  ชนิดของโลหะ
ท่ีนํามาใชเปนตัวโครง และการเตรียมวัสดุท่ีจะนํามาทําถม        กรรมวิธีและเทคนิค
ในการทํา  การออกแบบเคร่ืองถมเพ่ือทําเปนเคร่ืองประดับ  เคร่ืองใช  ของชํารวย          
โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและคุณคาในทางศิลปะ     การขัดทําความสะอาด  
และการถนอมรักษาเคร่ืองถมตามวิธีท่ีถูกตอง 

 
5534402 งานเคร่ืองเขิน         3(2-2) 
  Nielloware Crafts 

ลักษณะและประเภทของเคร่ืองเขิน   ความงามและคุณคาของเคร่ืองเขิน    
ศึกษาถึงวัสดุเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และกรรมวิธีในการทําเคร่ืองเขิน     ฝกทําเคร่ือง
เขินจากโครงชนิดสาน  โครงไมกลึงและแกะสลัก   การออกแบบเปนเคร่ืองประดับ    
ตกแตง    เคร่ืองใชสอย ภาชนะ เคร่ืองเลน  การใชสี   การเขียนลาย   การจําหลักและ
การตกแตงข้ันสําเร็จ  ตลอดจนการรูจักรักษาเคร่ืองเขินใหคงสภาพเดิม และเพิ่มอายุ
การใชงานใหยืนนานยิ่งข้ึน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534403 งานเคร่ืองรัก 7        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 7 

งานเคร่ืองรักประกอบดุริยางคและนาฏศิลป 1        ศึกษาเกี่ยวกับการ
 ออกแบบและการประดับตกแตงเคร่ืองใช  เคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ
ในงานดุริยางคและ  นาฏศิลปท่ีสามารถทํากรรมวิธีงานเคร่ืองรักไปประยุกตใชได 

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

งานเคร่ืองรักประกอบดุริยางคและนาฏศิลป 2        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและการประดับตกแตงเคร่ืองใช            เคร่ืองประดับและ
เคร่ืองประดับในงาน ดุริยางคและนาฏศิลป  ตอจากรายวิชาเคร่ืองรัก 7 

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

งานเคร่ืองรักประกอบเคร่ืองประดับตกแตง  1           ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบประยุกตกรรมวิธีงานเคร่ืองรักไปใชในการทําผลิตภัณฑประเภท
เคร่ืองประดับและเคร่ืองตกแตง ท้ังบุคคลและสถานท่ี     การออกแบบและ
ปฏิบัติการทําเคร่ืองประดับตกแตงตามท่ีไดออกแบบไว 

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

งานเคร่ืองรักประกอบเคร่ืองประดับตกแตง 2         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑเคร่ืองประดับตกแตงบุคคลและสถานท่ี    ดวย
กรรมวิธีงานเคร่ืองรัก ตอจากรายวิชาเคร่ืองรัก 9 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534407 งานเคร่ืองรัก 11        3(2-2) 
  Lacquerware Crafts 11 

เทคโนโลยีงานเคร่ืองรัก  ศึกษาคนควาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิต
งานเคร่ืองรัก     โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตใหมีคุณภาพ    
ประสิทธิภาพ     มีปริมาณการผลิตท่ีสูงข้ึน  เพื่อนําไปสูการอุตสาหกรรม 

 
5534501 งานเขียนผาบาติก       2(1-2) 
  Batik 

การออกแบบ  การเขียนลาย  ลวดลาย    รวมท้ังกรรมวิธีและเทคนิคการทํา
บาติก (Batik)  การรูจักและเลือกใชวัสดุสําหรับทํา     เชน   ผา  สียอม  สารเคมี  
น้ําเทียน (Wax)  การใชเคร่ืองมือ  เชน  ชานต้ิง (Tjanting)  แปรง  เตา  ภาชนะใสข้ีผ้ึง  
เปนตน   

โดยใหความรู ทักษะในการเขียนผาบาติก  ประเภทใชตกแตง  เชน  ภาพ
ประดับ และเส้ือผา ฯลฯ ในดานการยอมสี  เชน การผสมสี  การตมข้ีผ้ึง   ตลอดจน
การเขียนบาติก  และดานการทํา Batik cab    โดยสามารถพิมพผาบาติกตาม
กระบวนการพิมพและเทคนิคของการยอมผา 

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

ศึกษาตอเนื่องจากงานพิมพ 2 (5533506)             เปนการพัฒนาดานเทคนิค
และกระบวนการทํางานใหเกิดความชํานาญยิ่งข้ึน    โดยการรูจักการออกแบบและ
แกปญหาเพื่อใหมีแนวความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงานใหม ๆ และสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5534503 งานซิลคสกรีน        3(2-2) 
  Silk Screen 

ศึกษาวิวัฒนาการของงานพิมพ  วัสดุอุปกรณ   เคมีภัณฑ   เคร่ืองมือ     
เคร่ืองใชการบํารุงรักษา คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานพิมพ  กระบวนการพิมพ และ
กระบวนการทําพิมพโดยใชสกรีน   เชน   การทํากรอบไม   การเลือกชนิด    ขนาด
ของผาสกรีน   ฯลฯ  ปฏิบัติงานพิมพสีเดียวและแยกสี    การนําเทคโนโลยีมาใชกับ
งานสกรีน   เชน   การพิมพสติกเกอร  การทําแมพิมพแลคเกอรฟลม  รูจักแกปญหา
และสามารถนําไปใชประกอบกับงานอ่ืนได 

 
5534504 งานเขียนลายบนผา       3(2-2) 
  Cloth Painting 

ศึกษาและฝกเร่ืององคประกอบศิลปะ และทฤษฎีการออกแบบ       เนนหนัก
เร่ืองทฤษฎีสีในดานศิลป     ความสัมพันธของสีในการออกแบบ   ความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีกับสี    การใชสีและการผสมสีตามหลักศิลปะ      การนําความรู
เกี่ยวกับสีทางศิลปะไปใชกับงานออกแบบ   เขียนลายผา  และการวางลวดลายให
เหมาะสมกับตําแหนงลักษณะการใชงาน 

ศึกษาคุณสมบัติของผาและสีตามลักษณะการใชงานไดเหมาะสม  รูจักเลือก
เคร่ืองมือใชในงานเขียนลายผา  และสามารถใชวัสดุอ่ืน ๆ ในทองถ่ินเปนเคร่ืองเขียน
ไดอยางชํานาญ  ตลอดจนการรีดและการเก็บรักษา 

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

ศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใช     การเตรียมวัสดุอุปกรณ     งานบาติกและมัด
ยอมตลอดจนการบํารุงรักษา จัดเก็บ    ฝกการออกแบบ    ลักษณะของลายท่ีใชงาน
บาติกแบบตาง ๆ ได  เชน  การเขียน freehand  บล็อก  สเตนซินต  ศึกษาการเลือกสี  
คุณสมบัติของสีท่ีใชยอม  มัดยอมกับผาตางชนิด  หลักการคํานวณสารเคมีท่ีใชยอม  
การเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเขียนลาย    กรรมวิธีการเขียนลายผา    กรรมวิธี
การมัดและพับยอม   การลงเทียน   การยอมสี   การลอกเทียน      การทําความสะอาด 



 91 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

ผากอนนําไปใช และการเก็บรักษา รูจักวิธีการใชเคร่ืองทุนแรงและเครื่องจักรกล         
ศึกษาระบบไฟฟาท่ีเกี่ยวของ    สามารถดัดแปลงและ      ทําเคร่ืองใชกับงานบาติก 
มัดยอมได 

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

ศึกษาประเภทของเคร่ืองมือ  เคร่ืองทุนแรงและอุปกรณท่ีใชในการทอแบบ
พื้นบาน  ลักษณะพื้นฐานของช้ินสวนของเคร่ืองมือ เคร่ืองทุนแรง หนาท่ี และการใช
งานของช้ินสวนตาง ๆ  ศึกษาการทํางาน  กลไก  และระบบตาง ๆ ท่ีสําคัญ  การ
ควบคุมการบํารุงรักษา    ตลอดจนการซอมแซมใหสามารถสรางช้ินสวน  อุปกรณ  
เคร่ืองมือเคร่ืองทุนแรง  เชน  กี่ยืน  กี่นั่ง  กล  หลา กระสวย  ฟลม ฯลฯ  โดยการ
นําเอาวัสดุทองถ่ิน มาประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อเปนการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใหคงไว 

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

สเก็ตซแบบตัวอยางจากแคดตาลอคและจากความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
ฝกการสเก็ตซแบบรองเทาตามสมัยและแฟช่ัน  โดยฝกการแยกแบบ  ตัดแบบ  
ออกแบบช้ินสวน ของรองเทาแบบตาง ๆ จากหุน    ฝกการใชวัสดุอุปกรณ
ทดแทน  ในการออกแบบโดยใชเทคนิคใหม ๆ ท่ีนิยมในประเทศและตางประเทศ 

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

ศึกษาและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด  เชน  เข็มขัด กระเปาใสเศษสตางค  พวง
กุญแจเข็มกลัดตาง ๆ เนนกระบวนการผลติทางดานอุตสาหกรรม ตามความตองการ
ของตลาด 
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5534603 การผลิตงานหนังในทองถ่ิน      2(1-2) 
  Local Leather Products 

ศึกษาและปฏิบัติงานหนังท่ีผลิตในทองถ่ิน เชน หนังใหญ หนังตะลุง  กลอง
ชนิดตาง ๆ  เชน  กลองเพล  กลองยาว  รํามะนา    ซอชนิดตาง ๆ  เชน ซออู  ซอดวง      
พัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตใหดียิ่งข้ึน 

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

การกําหนดการปฏิบัติงาน  วิธีลงเวลา  การจัดแผนงานตามแผนกตาง ๆ ท่ี
สัมพันธกัน  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ  สถิติในการผลิต  การจัดโชวผลงานท่ีผลิต    
การพิจารณาคาจาง  พระราชบัญญัติแรงงานท่ัวไป  การรักษาความปลอดภัย    และ
การติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

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

ศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของโลหะท่ีนํามาใชในงานหลอ  สวนรวมของโลหะ
หลอ  การหลอมโลหะ  ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพหลอ  การหลอโลหะท่ัวไป  
และตกแตงขัดผิวโลหะหลอ 

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

ศึกษาและทดสอบชนิดของโลหะชนิดตาง ๆ  คนควาทดลองและปฏิบัติการ
หลอโลหะท้ังชนิดนูนตํ่า  นูนสูง และลอยตัว 
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5534703 งานหลอโลหะ 3        2(1-2) 
  Iron Casting 3 

วิเคราะหงานหลอโลหะ   การรมดํา   การชุบโลหะท่ัวไป   การเช่ือม   การ
บัดกรี  การยอ และการขยายแมพิมพ 

 
5534704 เทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Welding Technology 

ศึกษาเทคนิคการเช่ือมพลาสติกแบบตาง ๆ  คุณสมบัติของเคร่ืองมือเช่ือมลา
สติก  วัสดุและอุปกรณท่ีนํามาเช่ือมพลาสติกชนิดตาง ๆ     ชนิดของพลาสติกท่ีนํามา
เช่ือม  การออกแบบงาน  การแยกเชื่อมพลาสติก  เทคนิคการปฏิบัติเช่ือมพลาสติก 
เพื่อนําไปใชงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     เชน    อางน้ํา   ทอ    หมอกรองน้ํา  และ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ ฝกออกแบบงานเพ่ือนําไปประยุกตใชกับงานทาง
อุตสาหกรรม 

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

หลักการออกแบบไฟเบอรกลาสและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ข้ันตอนตาง ๆ 
ใน  การออกแบบ  อิทธิพลของสีท่ีมีตอการออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส     ฝก
ออกแบบราง (Sketch Design)    ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส        โดยเนนเร่ือง
รูปทรงและสีประโยชนท่ีจะนําไปใช 

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

ปฏิบัติการข้ึนรูปไฟเบอรกลาส  รวมถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ มา
ออกแบบสรางโมลดไฟเบอรกลาส  จากโลหะ  เชน  เหล็กอลูมิเนียม ทองเหลือง 
ทองแดง  และอโลหะ  เชน  ปูน  ไม 
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5534707 ระบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก      2(1-2) 
  Plastic Production Technology 

ศึกษาถึงกรรมวิธีและกระบวนการตาง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก     
เชนแบบอัด  แบบฉีด  แบบเปา  แบบรีด  แบบลูกกล้ิง และแบบอัดแนน  เปนตน     
ตลอดจนกรรมวิธีตกแตงช้ินงานพลาสติก 

 
5534901 งานศึกษาคนควาดานศิลปหัตถกรรม     2(1-2) 
  Independent Study 

วิเคราะหวิจัยงานในสาขาศิลปหัตถกรรม    การเตรียมโครงการงานเฉพาะ
บุคคลภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ  เพ่ือคนควาเขียนรายงาน  วิเคราะหงาน
ศิลปหัตถกรรมประเภทตาง ๆ  การศึกษาเกี่ยวกับปญหาของงานศิลปหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมในทองถ่ิน     ศึกษาถึงเคร่ืองมือ    การนํามาใชวิเคราะหเพื่อความเขาใจ
และการแกปญหาใหบังเกิดผลงานทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
5534902 วิทยานิพนธ 1        2(1-2) 
  Thesis 1 

ใหทําวิทยานิพนธอยางนอย 1 ช้ิน       โดยเสนอเปนเอกสารและงานการ
คนควาทดลอง และวิจัย 

 
5534903 วิทยานิพนธ 2        2(1-2) 
  Thesis 2 

พื้นความรูท้ังทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาท่ีทางคณะกําหนด  นักศึกษากําหนด
โครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการคนควา และคล่ีคลายความสามารถในการ
สรางสรรคและหาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง  ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ  งานวิทยานิพนธประกอบดวย  ภาค
เอกสาร คนควา และงานศิลปหัตถกรรม  ภาคปฏิบัติ และจัดทําวิทยานิพนธจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของการทําวิทยานิพนธโดยเฉพาะ 
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5534904 วิทยานิพนธ 3        2(1-2) 
  Thesis 3 

พื้นความรูวิชาท่ีผานท้ังทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาท่ีคณะวิชาฯ กําหนด  
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการแสดงคนควาและ
คล่ีคลายความสามารถในการสรางสรรค  หาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง  
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ  งาน
วิทยานิพนธประกอบดวย ภาคเอกสาร  คนควา และงานศิลปหัตถกรรม    ภาคปฏิบัติ  
จัดทําวิทยานิพนธจะตองปฏิบัติตามระเบียบของการทําวิทยานิพนธโดยเฉพาะ 

 
5534905 วิทยานิพนธ 4        2(1-2) 
  Thesis 4 

นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะของตนเอง     ใหเปนผลงานคนควาทาง
วิชาการ  เพื่อคล่ีคลายปญหาและเสริมสรางความคิดสรางสรรค  ภายใตคําแนะนํา 
ดูแลอยางใกลชิดของอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ 

 
5534906 วิทยานิพนธ 5        2(1-2) 
  Thesis 5 

พื้นความรูวิชาผานท้ังทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาท่ีทางคณะกําหนด   นักศึกษา
กําหนดโครงการเฉพาะการแสดงผลงานจากการคนควาและคล่ีคลายความสามารถ
ในการสรางสรรคและหาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง   ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ 

 
5534907 วิทยานิพนธ 6        2(1-2) 
  Thesis 6 

พื้นความรูจากทฤษฎีและปฏิบัติ         นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะการ
แสดงผลงานจากการคนควา      การคล่ีคลายความสามารถในการสรางสรรคหา
แนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง     ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 
5534908 วิทยานิพนธ 7        2(1-2) 
  Thesis 7 

พื้นความรูวิชาผานท้ังทฤษฎี  และปฏิบัติทุกวิชาท่ีทางคณะกรรมการกําหนด 
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะ  การแสดงผลงานจากการคนควา  และการคล่ีคลาย
ความสามารถในการสรางสรรค  และหาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง         
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ  ประกอบดวย
ภาคเอกสาร การคนควา และงานศิลปหัตถกรรม  ภาคปฏิบัติ 

 
5534909 ปญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม      2(1-2) 
  Special Problem 

ทฤษฎีและวิธีการหาขอมูล         การใชเคร่ืองมือและวิธีการสําหรับการ
รวบรวมขอมูล  การสรางงานและการคนควาพิเศษ 
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หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
(554) 

 

 
  หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้ 
  1.  พื้นฐาน               (554-1--) 
  2.  ออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม     (554-2--) 
  3.  ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส     (554-3--)
  4.  ออกแบบครุภัณฑ      (554-4--)
  5.  ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ     (554-5--) 
  6.                                                                                        (554-6--) 
  7.                                                                                                   (554-7--) 
  8.  การฝกงาน       (554-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ   ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (554-9--) 
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หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (554) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
หลักการออกแบบ 
วาดเสน 1 
ออกแบบทัศนศิลป 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
กายวิภาคเชิงกล 
เขียนแบบ 1 
วาดเสน 2 
ออกแบบกราฟก 1 
ออกแบบกราฟก 2 
เขียนแบบ 2 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 
ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 1 
ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 2 
การศึกษางาน 
เขียนแบบ 3 
เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
เทคนิคการทําหุนจําลอง 
ออกแบบผลิตภัณฑไม 1 
ออกแบบผลิตภัณฑไม 2 
ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 1 
ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 2 
ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 1 
ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 1 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 2 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 3 
ออกแบบตกแตงภายใน 1 
ออกแบบตกแตงภายใน 2 
ออกแบบตกแตงภายใน 3 
ออกแบบตกแตงภายใน 4 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 1 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 2 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 3 
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 1 
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 2 
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 1 
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 2 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 3 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม1 

การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 
การถายภาพเพื่อการออกแบบ 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 
การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ 
การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 1 
ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 2 
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 1 
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 2 
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 1 
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 2 
ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 1 
ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 2 
ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 3 
ออกแบบผลิตภัณฑแกว 1 
ออกแบบผลิตภัณฑแกว 2 
ออกแบบเคร่ืองประดับ 1 
ออกแบบเคร่ืองประดับ 2 
ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตง 1 
ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตง 2 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 4 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 5 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 6 
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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

 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 8 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 4 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 5 
ออกแบบเฟอรนิเจอร 6 
ออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 4 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 5 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 6 
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 4 
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 2 
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 5 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 4 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 5 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 6 
ออกแบบบรรจุภัณฑ 7 
ออกแบบกราฟก 3 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 7 
การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
โครงการพิเศษ 
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 
 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (554) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5541101   ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม             2(2-0) 
  History of Industrial Design 

ศึกษาประวัติ   ความเปนมา และวิวัฒนาการของศิลปะสากลของแตละยุค
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา  วิวัฒนาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ในประเทศอุตสาหกรรมกลุมยุโรป    อเมริกา   และเอเชีย     
รวมท้ังประเทศไทย 

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงใน
อดีตและปจจุบัน 

 
5541102 หลักการออกแบบ       2(1-2) 
  Principle of Design 

ศึกษาหลักการออกแบบองคประกอบของศิลปะ  และทฤษฎีสี เพื่อใชเปน
แนวทางพื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบ 

ฝกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ  และ 3 มิติ  โดยเนนการใช
หลักการออกแบบ  การจัดองคประกอบของศิลปะ   การวิเคราะห และใหคําอธิบาย
เปรียบเทียบเร่ืองความงามได  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในเชิงออกแบบ 

 
5541103 วาดเสน 1          2(1-2) 
  Drawing 1 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน  ภาพเหมือนจริงจากส่ิงท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ  เชน  ทิวทัศน  คน สัตว  ฯลฯ  ส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น  เชน  หุนปูนปน  
ส่ิงกอสราง สถาปตยกรรมตาง ๆ ใหไดสัดสวน แสง และเงา         และ
องคประกอบของศิลปะท่ีถูกตองมีความเหมือนจริง  เนนเทคนิคการเขียนภาพ  การ
ใชดินสอ  ปากกา  ปากกาลูกล่ืน  เครยองชารโคล  ฯลฯ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5541104 ออกแบบทัศนศิลป       2(1-2) 
  Visual Design 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบทัศนศิลป  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    ฝก
ปฏิบัติการออกแบบงาน 2 มิติ  และ 3 มิติ      โดยใชหลักการออกแบบจัด
องคประกอบของศิลปะ ฯลฯ  เนนความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีเกิดแนวคิดใหม  ความ
สวยงาม  โดยไมบังคับรูปแบบและวัสดุ  เนนเทคนิคการสรางสรรคศิลปะ  ลักษณะ
ตาง ๆ   เทคนิคผสม มาประยุกตใชในงานผลิตภัณฑท่ีไมมีระบบกลไก   เชน  
ออกแบบสัญลักษณ  เคร่ืองหมายการคา ลวดลายตาง ๆ  ขวดหรือภาชนะบรรจุ
ของเหลว  ฯลฯ 

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

ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ    
เชนดิน  ปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  แกว  ไม  กระดาษ  ยาง  โลหะ  ผา  พลาสติก  
ฯลฯ    เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช    จัดทัศนศึกษากรรมวิธีการผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในบางโอกาส 

 
5541106 กายวิภาคเชิงกล         2(2-0) 
  Ergonomics 

ศึกษาสัดสวนและสรีระรางกายมนุษย  (Anatomy)        โครงสราง และ
หนาท่ีการทํางานของรางกายมนุษย    กิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย (Activities of 
Human Beings)  ท่ีมีความสัมพันธกับงาน (Task)  หรือเคร่ืองจักร   อุปกรณตาง ๆ
(Machines)      การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย (Engineering Anthropometry)  
การนําขอมูลแอนโธรโปเมตรี (Anthropometry) ไปใชงาน                 ศึกษาสภาวะ
แวดลอมและส่ิงแวดลอมในการทํางาน (Working Conditions and Environment)  
และปรับปรุงสภาวะและส่ิงแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การ
ประยุกตใช Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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5541107 เขียนแบบ 1        2(1-2) 
  Technical Drawing 1 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ    ประโยชนการเขียนแบบ   เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการเขียนแบบ  หลักการเขียนแบบเบ้ืองตน 

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

 
5541108 วาดเสน  2        2(1-2) 
  Drawing 2 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพเหมือนจริง  ตอเน่ืองจากวิชาวาดเสน 1  
เนนการใชสีตาง ๆ  เชน  สีน้ํา  สีโปสเตอร  สีหมึก และสีอเคลิก      รวมท้ังเทคนิค
การใชพูกันชนิดตาง ๆ  พูกันลม (Air Brush)  การพนสี  ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติเทคนิคการสรางภาพเหมือนจริง         การสรางภาพแบบส่ือผสม      
การประยุกตใชหลักการวาดภาพใหเกิดเทคนิคใหม ๆ ในการสรางงานเฉพาะตน 

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

ศึกษาหลักการออกแบบกราฟกพ้ืนฐาน      เทคนิคการจัดองคประกอบงาน
กราฟกประเภทตาง ๆ  เชน  การจัดภาพ  การกําหนดสี   การเลือกใชวัสดุ   การพิมพ
เบ้ืองตน   การพิมพซิลคสกรีน  การพิมพระบบตาง ๆ  ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ  การออกแบบตัวอักษร  การออกแบบ
เคร่ืองหมายการคา  การออกแบบลวดลาย  การทํา Art Work            และฝก
ปฏิบัติการพิมพซิลคสกรีนบนกระดาษ  ผา และวัสดุอ่ืน ๆ 
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5541702 ออกแบบกราฟก 2       3(2-2) 
  Graphic Design 2 

ศึกษาหลักการ และการออกแบบกราฟก  ระบบการพิมพแบบตาง ๆ เพื่อใช
ในงานออกแบบ  การนําภาพประกอบ   เชน  ภาพถาย  ภาพท่ีสรางข้ึนจากเคร่ือง
กลไกตาง ๆ  หรือภาพเขียน ฯลฯ มาประกอบการออกแบบ การทําช้ินงาน Art Work  
ฝกปฏิบัติการออกแบบปกหนังสือ  การจัดหนาหนังสือ  โปสเตอร  แผนปลิว  และ
แผนพับ 

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

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)   
ผลิตภัณฑแบบตาง ๆ   การเขียนแบบภาพตัดเต็มสวน (Full Section)   การเขียนแบบ
ภาพตัดคร่ึงสวน  (Half Section)    การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail 
Drawing)      การเขียนแบบภาพชวย (Auxillary Drawing)      การเขียนแบบแยก
ช้ินสวน (Assembly Drawing of Exploded  View)  การเขียนแบบส่ังงาน (Working 
Drawing)   เนนการปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุตางชนิดกัน และ
สามารถแยกช้ินสวนของชิ้นงานนั้น ๆ           สําหรับนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
5542102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     2(1-2) 
  Principle of Industrial Design 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5541107  เขียนแบบ 1,   5541102  หลักการออกแบบ 

ศึกษาหลักการ         และข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาม
ระบบมาตรฐานสากล  เชน  อิทธิพลของสี  วัสดุ  องคประกอบของศิลปะ  และส่ิงท่ี
มีอิทธิพลตอผลิตภัณฑ ฯลฯ   เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑใน
สถานการณจริง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

ศึกษาวิธีการนําความคิดสรางสรรค (Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิด
ในการออกแบบ (Idea Development) 

ฝกวิเคราะหและเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลิตภัณฑตาง ๆ     เชน    สี     
วัสดุ  องคประกอบของศิลปะ  ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอยางงาย ๆ  ไมมีระบบกลไก (Non-
mechanism)  โดยเนนเฉพาะความงามของรูปทรง (Form)  และประโยชนใชสอย 
(Function) 

 
5542103 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1     2(1-2) 
  Industrial Design 1 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5541107  เขียนแบบ 1 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม    และ
ผลิตภัณฑเซรามิกสในลักษณะตาง ๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ 

ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว           ใหมี
รูปแบบ และประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม  สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การ
กําหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลเนนการฝกการออกแบบราง (Sketch Design) ฝกฝนความรวดเร็วใน
การออกแบบงานในเวลาจํากัด และเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
5542106 การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน      2(1-2) 
  Basic Mechanic Design 

ศึกษาระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตาง ๆ      เชน    ระบบเคร่ือง
ผอนแรงระบบคานงัด  คานดีด  ระบบเฟองตาง ๆ  ระบบกลไกอัตโนมัติ  ระบบ
กลไกเกี่ยวกับไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอยางงาย ๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑช้ินใหม 
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5542107 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 1              2(1-2) 
  Product Design in Thai Style 1 

ศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตาง ๆ      วิเคราะห
เอกลักษณเดน ๆ ดานรูปแบบ  แนวคิด  รวมท้ังวัสดุท่ีนํามาใช  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทย  โดยใชแนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑระบบสากล 

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

ศึกษาแนวคิดดานศิลปะ  และวัฒนธรรมยุครวมสมัยของไทย    วิเคราะห
แนวโนมเอกลักษณเดนในอนาคต 

ฝกปฏิบัติการออกแบบ     และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทยสมัย
ปจจุบันเนนการผลิตระบบอุตสาหกรรม 

 
5542109 การศึกษางาน        3(3-0) 
  Work Study 

ศึกษาหลักการเพิ่มผลผลิต        องคประกอบของเวลาท่ีใชทํางานหนึ่ง ๆ ให
สําเร็จหลักการของการเคล่ือนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ    การสุมงาน  การหาเวลา
มาตรฐานโดยการจับเวลาโดยตรงประโยชนของการสุมงานและเวลามาตรฐาน       
เทคนิคการบันทึกขอมูลการต้ังคําถาม     แผนภูมิกระบวนการผลิตสังเขป  แผนภูมิ
กระบวนการผลิตตอเนื่อง  ประเภทคน  วัสดุและเคร่ืองจักร  ไดอะแกรมการ
เคล่ือนท่ี     ไดอะแกรมสายใยแบบจําลอง  ฯลฯ 
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5542110 เขียนแบบ 3        2(1-2) 
  Technical Drawing 3 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5542101  เขียนแบบ 2 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective)  แบบตาง ๆ     
เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow)    เชน  การเขียนแบบ
ทัศนียภาพผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ         การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรม
ภายในและภายนอกอาคารเพ่ือประกอบงานผลิตภัณฑ          

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบสิทธิบัตร (Patent Drafting)  เพื่อใช
ประกอบงานออกแบบผลิตภัณฑและการขอสิทธิบัตร 

 
5542111 เทคนิคการนําเสนอผลงาน      2(1-2) 
  Presentation Technique 

ศึกษา  ฝกปฏิบัติ    เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตาง ๆ     เชน       การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective)   การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering)  ท่ีเปนช้ินงาน
ผลิตภัณฑการนําเสนอ  Plate  ผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร             การจัด
องคประกอบของการนําเสนอ งาน  ฯลฯ      ฝกปฏิบัติการส่ือความหมายดวย
ภาพและภาษา   เทคนิควิธีการนําเสนองาน     การเขียนแนวคิดในการออกแบบ 
(Concept of Design)  รวมท้ังเทคนิคการส่ือความหมายดวยภาษาพูดอยางมีศิลปะ 

   
5542112 เทคนิคการทําหุนจําลอง       2(1-2) 
  Model Making Technique 

ศึกษาชนิด  ลักษณะ  เทคนิควิธี และวัสดุท่ีใชสรางหุนจําลองชนิดตาง ๆ 
ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุตาง ๆ       เชน     ดินน้ํามัน   ปูน

ปลาสเตอรกระดาษ  ไม  พลาสติก  โลหะ  ฯลฯ  และวิธีการตกแตงรายละเอียด  และ
ผิวหนา (Surface)ใหดูเหมือนจริง 
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5542206 ออกแบบผลิตภัณฑไม 1       3(2-2) 
  Wood Product Design 1 

ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบัติของไมจริงชนิดตาง ๆ ของไทย  ศึกษา
เคร่ืองมือ  อุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชกับงานไม     กรรมวิธีการแปรรูป    การ
ปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการขึ้นรูป   และการตกแตงสีผิว  ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมจริง  การแกะสลักไมและการฉลุไม   ฝกปฏิบัติ การ
ออกแบบและข้ึนรูปผลิตภัณฑไมจากไมจริงเปนวัสดุหลัก  เนนชนิดงานขนาดเล็ก มี
ความสวยงาม ประณีต นําไปใชสอยได  เปนผลิตภัณฑประเภทของท่ีระลึก  
เคร่ืองประดับ  เคร่ืองตกแตง ฯลฯ 

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

ศึกษาชนิด   ประเภท  และคุณสมบัติของไมอัดแผนชนิดตาง ๆ ท่ีจําหนาย
ในประเทศ ศึกษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ และเคร่ืองจักรท่ีใชกับงานไมอัดแผน        
กรรมวิธีการแปรรูป และการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการขึ้นรูป และการตกแตงสี
ผิว  ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมอัดแผน  ฝกปฏิบัติการออกแบบ 
และการประกอบการข้ึนรูปผลิตภัณฑจากไมอัดแผน    โดยเนนการผลิตงานประเภท
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอม 

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

ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไมไผและหวายในภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ         ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรท่ีใชกับ
งานไมไผและหวาย   กรรมวิธีการแปรรูป  การปรับปรุงคุณภาพและการข้ึนรูป ฯลฯ         
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑจากไมไผและหวาย          ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑไมไผและหวาย  เนนช้ินงานขนาดเล็ก  เปน
ผลิตภัณฑของท่ีระลึก  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองตกแตง  ฯลฯ 
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5542209 ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 2     3(2-2) 
  Bamboo and Rattan Product Design 2 

ศึกษาหลักการออกแบบเฟอรนิเจอร     เคร่ืองตกแตงบานท่ีทําจากไมไผและ
หวายโดยเนนความสวยงาม           ประโยชนใชสอย และการใชรวมหรือแทนวัสดุ
อุตสาหกรรมบางชนิด ศึกษาขอมูลท่ีใชประกอบการออกแบบเฟอรนิเจอร        
เคร่ืองตกแตงบาน   ฯลฯ  กําหนดวัตถุประสงคและแนวคิด          ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและการประกอบข้ึนรูปดวยไมไผและหวาย 

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

ศึกษาลักษณะและรูปแบบของท่ีระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมีรูปแบบดี   กําลัง
ไดรับความนิยม   และมีจําหนายท่ัวไป     ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุท่ีนํามาใช ศึกษาวิธีใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ    
ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของท่ีระลึก ท่ีมีรูปแบบและ
แนวคิดแปลกใหม 

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

ศึกษาลักษณะ และรูปแบบของท่ีระลึกท่ีผลิตจากตางประเทศ  ท่ีมีการ
ออกแบบท่ีดีศึกษาชนิด    ประเภท    คุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใช           วิธีใช
เคร่ืองมือ    อุปกรณ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ  ฯลฯ     ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีมีรูปสากลโดยมุงเนนการสงออก
ไปตางประเทศ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5542301 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1      3(2-2) 
  Ceramics Design 1 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเซรามิกส ประวัติโดยสังเขปของเซรา
มิกสไทยและสากล  ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพ้ืนฐานท่ีใชในงานเซรามิกส      
ฝกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทนูนต่ํา และลอยตัว    ฝก
ปฏิบัติการออกแบบและการ  ข้ึนรูปเซรามิกสดวยกรรมวิธีพื้นฐานอยางงาย ๆ    ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ   การทําแมพิมพ  และหลอช้ินงานขนาดเล็ก  โดยเนนความ
สวยงามของรูปทรงเปนหลัก 

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

ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และสารเคมีชนิดตาง ๆ ท่ีใชในการ
เตรียมดินปน และนํ้าเคลือบ      ศึกษาถึงกระบวนการข้ึนรูปดวยมือ   เชน  วิธีบีบ  วิธี
ขด  วิธีแผน  วิธีกดจากแมพิมพ     ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และการข้ึนรูป
ผลิตถัณฑเซรามิกส  ตามกระบวนการดังกลาว จนสําเร็จเปนช้ินงาน 

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

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของปลาสเตอร         วัสดุ    และเคร่ืองมือท่ีใชทํา
แมพิมพปูนปลาสเตอรแบบแยกช้ิน และกรรมวิธีการหลอดวยน้ําดิน  การเคลือบผิว
ดิน    ฝกปฏิบัติ  การออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑเซรามิกส      และหลอข้ึนรูป
ช้ินงานดวยวิธีการหลอดวยน้ําดิน (Slip Casting)  จนเปนช้ินงานสําเร็จ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5542401 ออกแบบเฟอรนิเจอร 1       3(2-2) 
  Furniture Design 1 

ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรในยุคสมัยตาง ๆ         
ศึกษาหนาท่ี และการใชงานของเฟอรนิเจอรชนิดตาง ๆ   เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
เบ้ืองตน   ท่ีใชในงานเฟอรนิเจอร  ช้ินสวนประกอบตาง ๆ ของเฟอรนิเจอรไม      
วิธีการเขาเดือยชนิดตาง ๆ  

ฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ     การยอสวน     การแสดงแบบ       
รายละเอียดเทคนิคการทําสวนประกอบของเฟอรนิเจอรไม  การทําหุนจําลอง  การ
ทําตนแบบ 

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

ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบ  ตู  โตะ  เตียง  และช้ันวางของแบบ
ตาง ๆ ท่ีทําจากวัสดุตาง ๆ  ศึกษาขอมูลตาง ๆ ท่ีใชประกอบการออกแบบ   ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอร  ประเภท  ตู  โตะ  เตียง  และช้ันวางของ  
ฯลฯ       การทําหุนจําลองการทําตนแบบ (Prototype) 

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

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแผนไมวิทยาศาสตร กระบวนการขึ้นรูป  การตกแตง  
รูปแบบและหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก   ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียน
แบบ    การทําหุนจําลอง       และการทําตนแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ท่ีทําจาก
แผนไมวิทยาศาสตรเปนวัสดุหลัก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5542404 ออกแบบตกแตงภายใน 1       3(2-2) 
  Interior Design 1 

ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบ้ืองตน         การจัด
วางผังบริเวณกลุมสี  วัสดุ และครุภัณฑ       โดยการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรม  
สถาปตยกรรมภายใน  ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล  
หรือรูปแบบในอดีต  และนํามาประยุกตสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน   ใหเกิด
รูปแบบรวมสมัยของอาคารประเภทตาง ๆ หรืออาคารท่ีไดรับการปรับปรุงหนาท่ีใช
สอยท่ีสอดคลองกับกิจกรรมในยุคปจจุบัน   ศึกษาและฝกปฏิบัติการกําหนดแนวคิด 
การออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ  การเขียนทัศนียภาพ 
(Perspective) และทําแบบจําลอง (Model) 

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

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน  การจัดวางผังบริเวณ 
กลุมสี วัสดุและครุภัณฑใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดลอมภายในของ
อาคาร    ประเภทท่ีพักอาศัย  เชน  บานเดี่ยว  บานแถว  คอนโดมิเนียม  ท่ีพักอาศัย  
ฯลฯ           ฝกปฏิบัติการ  ออกแบบ เขียนแบบ  เขียนรายงานประกอบแบบ  การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective)    และการทําแบบจําลอง (Model) 

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

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน  การจัดวางผังบริเวณ 
กลุมสี  วัสดุและครุภัณฑใหเหมาะสมกับลักษณะ  และสภาพแวดลอมภายในของ
อาคารสาธารณะ  เชน  รานคา  สํานักงาน  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการออกแบบ   เขียนแบบ   
เขียนรายงานประกอบแบบ  การเขียนทัศนียภาพ (Perspective)  และการทํา
แบบจําลอง  (Model) 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5542407 ออกแบบตกแตงภายใน 4       3(2-2) 
  Interior Design 4 

ศึกษาหลักการ    และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน         การจัดวางผัง
บริเวณกลุมสี  วัสดุและครุภัณฑ  ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายใน
รานคา  ระบบกลุม เชน  ศูนยกีฬา  ศูนยการคา  โรงแรม   ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ  เขียนแบบ  เขียนรายงานประกอบแบบ    การเขียนทัศนียภาพ 
(Perspective)       และการทําแบบจําลอง   (Model)  การสรุปผลการออกแบบเปน
ภาคเอกสาร 

 

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

ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะท่ัว ๆ ไปของโลหะ        ท่ีนํามาใชผลิตเปน
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ       ศึกษาวิธีการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ีใช
แปรรูปและข้ึนรูปรวมท้ังกระบวนการตกแตงผิวโลหะ     ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร  การทํา
หุนจําลอง 

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

ศึกษาเคร่ืองมือ      อุปกรณ   และเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับการผลิตข้ึนรูป
โลหะแผน 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนคล่ี    ช้ินงาน    โลหะแผนรูปทรง
ตาง ๆ และการเขียนแบบแยกช้ินสวน  ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑงานโลหะ
แผน    ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ การทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ประเภทมีระบบกลไกอยางงาย ๆ ไมซับซอน  ท่ีใชโลหะเปนแผนวัสดุหลัก  เชน  
กลองตูรับจดหมาย  โคมไฟฟา ฯลฯ  เนนการผลิตระบบพื้นฐาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5542503 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 3      3(2-2) 
  Metal Product Design 3 

ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรท่ีใชผลิตข้ึนรูปโลหะเสน    ศึกษา
หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะเสน  ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑโลหะท่ีทําจากโลหะเสน  โดยเนนการผลิตระบบพ้ืนฐาน 

 

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

ศึกษาชนิด    คุณสมบัติ         และการใชงานของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอรเรซิน (Unsaturated Polyester Resin)  ยางซิลิโคน  ใยแกว  และวัสดุอ่ืน ๆ      
ศึกษาและฝกทักษะ  วิธีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ กระบวนการทําแมพิมพแบบถลก 
แมพิมพแบบผา  วิธีการหลอ และการตกแตง 

 

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

ศึกษาชนิด   คุณสมบัติ   การใชงาน    และกรรมวิธีการผลิตพลาสติกแผน
อะคริลิก  (Acrylic)  พี.วี.ซี. (PVC.) และ เอ.บี.เอส. (ABS.)  ศึกษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ
ท่ีใชแปรรูปและกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกแผนชนิดตาง ๆ     ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก  แผน  ฝกปฏิบัติการออกแบบ และทําหุนจําลองขนาด
เทาจริง    ผลิตภัณฑท่ีกําลังนิยมใชกันอยูในตลาด  เปนผลิตภัณฑขนาดเล็ก  เชน  
กลองบรรจุ  กลองโชวสินคา  ฯลฯ 

 

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

ศึกษาชนิด    คุณสมบัติ    และการใชงาน    ของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอรเรซิน  (Unsaturated Polyester Resin) ใยแกว  และวัสดุอ่ืน ๆ   ศึกษาวิธีการใช
เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และกระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสดวยแมพิมพช้ิน
เดียว           ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก      ฝก
ปฏิบัติการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ  ไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก  เชน  โคมไฟ  
นาฬิกา  เคร่ืองตกแตง  เฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ฯลฯ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5542604 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3      3(2-2) 
  Plastic Product Design 3 

ศึกษาคุณสมบัติวัสดุ  กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
พลาสติกแบบฉีด (Injection Molding)  ฝกปฏิบัติการออกแบบและทําหุนจําลอง
ผลิตภัณฑพลาสติก  จากกรรมวิธีการผลิตดังกลาว  ประเภทตาง ๆ   เชน  เฟอรนิเจอร  
ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา  ฯลฯ 

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

ศึกษาประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ    หลักการออกแบบ     หนาท่ี  
และโครงสรางของบรรจุภัณฑชนิดตาง ๆ  ศึกษาวัสดุหลักท่ีสามารถนํามาใชทํา
บรรจุภัณฑได  เชน  กระดาษ  พลาสติก  ไม  แกว  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑพื้นฐาน   เชน  ซอง  กลองพับอยางงาย ๆ และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง
เทาจริง 

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

ศึกษาหลักการออกแบบ      รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภัณฑ    โดย
เนนการศึกษาเร่ืองโครงสรางท่ีมีความสลับซับซอนปานกลาง  การประยุกตกราฟก
อยางงาย ๆ เขากับตัวบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม   ศึกษาวัสดุชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาใช
ทําบรรจุภัณฑ    เชน  กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดตาง ๆ  ฯลฯ     ฝกปฏิบัติ
ออกแบบบรรจุภัณฑท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัว ๆ ไป ท่ีใชกระดาษแข็งและกระดาษ
ลูกฟูก     โดยการวางแบบ (Pattern)  และกราฟกใหมีความเหมาะสม        พรอม
วิเคราะหการนําวัสดุมาใช และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง 
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5542703 ออกแบบบรรจุภัณฑ 3                     3(2-2) 
  Package Design 3 

ศึกษาหลักการออกแบบ  รูปแบบของบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุของเหลวศึกษา
การจัดองคประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ (Logo)  และลวดลายบนบรรจุภัณฑ ศึกษา
กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกและการพิมพในระบบตาง ๆ ท่ีใชกับงานบรรจุ
ภัณฑ  ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ ท่ีทําจากพลาสติก    เนนรูปทรง
สวยงาม   นาซ้ือ  นาใช  เชน ขวดบรรจุน้ํามัน ขวดยาสระผม ฯลฯ  พรอมการ
ออกแบบกราฟก และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง 

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

ศึกษาเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ      
เพื่อศึกษางานในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
พัฒนาใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   การ
จัดเตรียมและทําพอรทฟอลิโอ   (Portfolio)  รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอด
หลักสูตร และจัดทําเปนรูปเลมท่ีสมบูรณ 

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

ฝกงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน เพื่อหาประสบการณ            โดยใหมีเวลา
ปฏิบัติงานไมนอยกวา  250  ช่ัวโมง    ในโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีสถาบันฯ 
เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 
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5543102 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2     2(1-2) 
  Industrial Design 1 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5542101   เขียนแบบ 2 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกและผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ  ในลักษณะตาง ๆ   ภายในประเทศและตางประเทศ      ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ   การกําหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว    โดยศึกษาขอมูล
ประกอบการออกแบบ   วิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบ  
มาตรฐานสากลที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม      ฝกทักษะการออกแบบอยาง
รวดเร็ว  ในเวลาจํากัด (Sketch Design)   และเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

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

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม    โดย
อาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ           เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  รวมท้ังวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง  การสราง
ระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตลอดจนมาตรฐาน
สินคา 

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

ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ            และการจัด
แสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบตาง ๆ  รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินคาและ
ผลิตภัณฑ (Display)  และกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการออกแบบ และจัด
นิทรรศการเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการออกแบบชุด
สําเร็จรูปเพื่อใชจัดแสดงนิทรรศการ 
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5543107 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1      2(1-2) 
  Computer Aid Design 1 

ศึกษาหลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอรเทคนิคการสรางภาพสองมิติ     เชน   ภาพลายเสน    ภาพประกอบ
เร่ืองราว  ภาพทางการออกแบบกราฟก ฯลฯ       ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวย
ในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

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

ศึกษาหลักการ  และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอร  เทคนิคการสรางภาพสองมิติโดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบ
แปลน  รูปดาน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยใน
การออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

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

ศึกษาหลักการ            และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอร  เทคนิคการสรางภาพสามมิติ  เชน  การเขียนทัศนียภาพ
ผลิตภัณฑ  การเขียน ทัศนียภาพภายในอาคาร  มุมมองแบบตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบในการนําเสนอผลงานออกแบบ  ฯลฯ          ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อ
ชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป    

 

5543110 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3     2(1-2) 
  Industrial Design 3 

ศึกษารูปแบบ   และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรและ
ผลิตภัณฑโลหะในลักษณะตาง ๆ ภายในประเทศและตางประเทศ        ศึกษาการ
ออกแบบโครงสรางของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบตาง ๆ      ศึกษาถึงขนาด  
สัดสวน  หนาท่ี และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย
มนุษย  โดยเนนศึกษาดาน  Ergonomics หรือ Human Factors Engineering ให
สัมพันธกับผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ        
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีระบบกลไกอยางงาย ๆ         
เนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเปนหลักใหญ   ใช
โครงสรางอิสระและสวยงาม 

 

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

ศึกษาการวางแผนการออกแบบหรือการเตรียมงานข้ันแรก        วิธีการ
คนควาวิจัย  การวิเคราะหขอมูลและปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  หลักการ ผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production)  การประมาณ
ราคา   ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ท่ีมีกลไกซับซอน
ปานกลาง           สามารถผลิตในระบบ อุตสาหกรรม  เนนปฏิบัติตามข้ันตอน
การออกแบบระบบมาตรฐาน    เชน   การทําแบบราง  (Sketch Design)  เขียนแบบ
จริง (Working Drawing)  แบบยอหรือขยาย (Detail)  แบบแยกช้ินสวนประกอบ 
(Exploded View) ทัศนียภาพเหมือนจริง (Rendering) หุนจําลอง (Model)  และ/หรือ
ผลิตภัณฑตนฉบับ (Prototype)  และเอกสารสรุปขอมูลเพื่อการเสนองาน 

 
5543112 การถายภาพเพื่อการออกแบบ         2(1-2) 
  Photography for Design  

ศึกษาอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ ของการถายภาพนิ่ง      ศึกษาปฏิบัติการถาย
ภาพนิ่ง  ฝกปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา   สี  และสไลด     เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตาม
เนื้อหาของการออกแบบ  การสรางเนื้อหาในงานถายภาพ   การจัดองคประกอบ   
การเลือกหามุมของภาพ  การฝกความคิดสรางสรรค    เทคนิคการจัดวางหุน   การจัด
แสดง    การจัดฉากพิเศษ   การจัดแสง  เทคนิคการถายภาพ  เทคนิคการใชอุปกรณ
ประกอบ  เพื่อประกอบการออกแบบ 
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5543113 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5     3(2-2) 
  Industrial Design 5 

ศึกษาความเปนมา ความสําคัญของกลุม ชมรม และสมาคมนักออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (Society  of  Industrial  Designers)        ท่ีเปนสมาชิกของ    
ICSID       (The  International Council of Societies of Industrial Design)       และ
สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ    ศึกษาจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ
ของนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Ethics and Practices)           ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual   Property)    เชน   สิทธิบัตร (Patent)  
ลิขสิทธ์ิ (Copyright) ฯลฯ       ฝกทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ใหม        เนนการออกแบบเขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

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

ศึกษาความสําคัญ ลักษณะของการโฆษณา และการสงเสริมการขาย      
พฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑนั้น  จิตวิทยา  แรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ      
การพยากรณตลาด  การวางแผนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  จรรยาบรรณ   
ความจริงใจในการโฆษณา  การเลือกส่ือในการโฆษณา  การออกแบบผลิตภัณฑท่ีมี
ผลกระทบตอการโฆษณา  ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณา และการ
สงเสริมการขาย 

 
5543115 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ    3(3-0) 
  Consumer Behavior in Industrial Design 

ศึกษาบทบาทและลักษณะของพฤติกรรมมนุษยท่ีมีตอการบริโภคผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของจะมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ฝกทักษะ
การวิเคราะห  วิจัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค         มาปรับใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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5543116 การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    3(3-0) 
  Management for Industrial Design 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ระบบการผลิต   กระบวนการผลิต   การพยากรณ  ความตองการการกําหนดปจจัย
การผลิต    การจัดและวางแผนงานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ  เชน  กฎหมาย แรงงาน  กฎหมายลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  ฯลฯ 

 
5543118 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    2(1-2) 
  Industrial Design Technology 

ศึกษาความหมาย     และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ศึกษาถึงขนาด    สัดสวน    หนาท่ี   และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวน
ตาง ๆ ของรางกายมนุษย  รวมถึงกระบวนการทางดานการคิด เพื่อการประยุกตใช
กับงานดานตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีระบบกลไก
อยางงาย ๆ  โดยเนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเปน
หลักใหญ ใชโครงสรางอิสระและสวยงาม 

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

ศึกษาลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรและ
ซีเมนตชนิดตาง ๆ ศึกษาคุณสมบัติของพลาสเตอรและซีเมนต     วิธีการใชเคร่ืองมือ  
อุปกรณและ ทําแมพิมพ   กระบวนการขึ้นรูปและตกแตง        ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และฝกปฏิบัติทําแมพิมพและหลอช้ินงาน          เนนช้ินงานรูปนูนตํ่าและ
ช้ินงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก     เชน  ผลิตภัณฑประเภทของท่ีระลึก  เคร่ืองประดับ  
เคร่ืองตกแตง  ของชํารวย  ฯลฯ 
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5543202 ออกแบบผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรและซีเมนต 2    3(2-2) 
  Plaster and Cement Product Design 2 

ศึกษาวิธีการทําแมพิมพและแมพิมพช้ิน และกระบวนการหลอช้ินงานใหญ      
ฝกปฏิบัติการออกแบบการทําแมพิมพและหลอช้ินงาน  เนนช้ินงานรูปลอยตัวขนาด
ใหญ เปนผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนใชสอย   เชน   เคร่ืองประดับ   เคร่ืองตกแตงช้ิน
ใหญ   เฟอรนิเจอร สนาม  กระถาง  ฯลฯ 

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

ศึกษาประวัติความเปนมา  ชนิด  ประเภท     คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิต
ของกระดาษชนิดตาง ๆ       ศึกษาเคร่ืองมือ อุปกรณ  และเคร่ืองจักรท่ีใชกับงาน
กระดาษ และ  กระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ        ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
กระดาษชนิดตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการออกแบบ และข้ึนรูปผลิตภัณฑหัตถกรรมกระดาษ   
เชน ของเลนสําหรับเด็ก ตุกตา  เคร่ืองประดับ  ฯลฯ 

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

ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ โดยเนนผลิตภัณฑท่ีมีประโยชน
ใชสอยควบคูกับความสวยงาม  ศึกษาขอมูลท่ีใชประกอบการออกแบบ  กําหนด
วัตถุประสงคและแนวคิดมนการออกแบบ             ฝกปฏิบัติการออกแบบข้ึนรูป
ผลิตภัณฑกระดาษ  เชน โคมไฟ ถาดใสผลไม กลองใสกระดาษชําระ  ท่ีใสจดหมาย  
กรอบรูป  ฯลฯ 

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

ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของหนังชนิดตาง ๆ     ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง เคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองจักรชนิดตาง ๆ ท่ีใชกับงาน
หนัง      ฝกปฏิบัติวิธีใชเคร่ืองมืออุปกรณชนิดตาง ๆ ในการดุนลาย  การลอกลาย   
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การตกแตงผิว   การตัดเย็บและการประกอบช้ินสวนอ่ืน ๆ        ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบลวดลาย และผลิตภัณฑหนังช้ินขนาดเล็ก  เนนทําเปนของท่ีระลึก  เชน  
เข็มขัด  พวงกุญแจ  กระเปาใสธนบัตร  กรอบรูป 

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

กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑหนัง    โดยเนนผลิตภัณฑท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมจากตลาดสูง  ใชการผลิตระบบอุตสาหกรรม     ศึกษาขอมูลท่ีใชใน
การออกแบบกําหนดวัตถุประสงคและแนวคิดในการออกแบบ      ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบและตัดเย็บข้ึนรูปผลิตภัณฑหนัง  เชน กระเปาถือ  กระเปา
สะพาย  รองเทา  กลองเคร่ืองประดับ 

 

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

ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑผาทอ  ผาพิมพ
และส่ิงทออ่ืน ๆ ของไทย   ศึกษาคุณสมบัติของผา สียอม สีพิมพ และสารเคมี
ประกอบอ่ืน ๆ      ศึกษากระบวนการยอม การทอ และการพิมพซิลคสกรีน  ฝก
ปฏิบัติออกแบบลายผาทอ  ลายพิมพผา  และรูปแบบผลิตภัณฑท่ีทําจากผาทอ และผา
พิมพ 

 

5543208 ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 2         3(2-2) 
  Textile Design 2 

ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะ และรูปแบบผลิตภัณฑผาบาติก และผา
มัดยอมศึกษาคุณสมบัติของผา สียอม เทียน และสารเคมีประกอบอ่ืน ๆ   ศึกษา
วิธีการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณและกระบวนการผสมเทียน การผสมสี การเขียนเทียน 
การแตมสี การมัดยอม ฯลฯ  ฝกปฏิบัติออกแบบลาย ออกแบบผลิตภัณฑ        และ
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑผาบาติก   เนนช้ินงานเปนผืน   และนําไปประกอบทําเปน
ผลิตภัณฑอ่ืน       เชน    ผาเช็ดหนา    ผาพันคอ ผาคลุมเตียง  โคมไฟ  ท่ีใสจดหมาย  
ปลอกหมอน  กลองใสกระดาษชําระ  ตุกตา  ฯลฯ 
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5543209 ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 3         3(2-2) 
  Textile Design 3 

ศึกษาประวัติความเปนมาของการทอ การพิมพ    และการยอมผาระบบ
อุตสาหกรรม         ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑผาระบบ
อุตสาหกรรม  ศึกษาวัสดุ   สารเคมี   เคร่ืองจักร       อุปกรณท่ีใชประกอบการทอ   
การพิมพ  และการยอม  ผลิตภัณฑผาระบบอุตสาหกรรม   ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ลาย  การออกแบบผลิตภัณฑจากส่ิงทอ  การออกแบบเส้ือผาในระบบอุตสาหกรรม 

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

ศึกษาลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑแกวประเภทใชกระบวนการความรอน
หลอมข้ึนรูป    เชน    การเปา   ตัดข้ึนรูป  และการหลอในแมพิมพ       ศึกษาชนิด  
ประเภท  และคุณสมบัติของแกวท่ีนํามาใชในกระบวนการขึ้นรูป  การตกแตง และ
การพิมพสี   ศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณขัด  เจียร  และตกแตง   ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการข้ึนรูปช้ินงานแกว      เนนผลิตภัณฑแกวท่ีผลิต
จากกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธีใชความรอน หลอมข้ึนรูป 

 
5543211 ออกแบบผลิตภัณฑแกว 2         3(2-2) 
  Glass Product Design 2 

ศึกษาลักษณะ  และหลักการออกแบบผลิตภัณฑแกว   ประเภทใช
กระบวนการขึ้นรูป   ตัดประกอบแกวแผน หรือกระจกแผน (Stained Glass)    ศึกษา
ชนิด  ประเภท และคุณสมบัติของแกว (กระจกแผน)  ท่ีนํามาใชกระบวนการขึ้นรูป     
การตกแตงผิว  และการเคลือบสี      ศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณขัด เจียร 
และตกแตง   ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑแกว ท่ีผลิตจาก
แกวแผน (กระจกแผน) 
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5543212 ออกแบบเคร่ืองประดับ 1        3(2-2) 
  Jewelry Design 1 

ศึกษาประวัติ   วิวัฒนาการ เทคนิค   และกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองประดับ  
จากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสังเคราะห          ศึกษาการออกแบบเคร่ืองประดับ
ในเชิงศิลปะใหสัมพันธกับเคร่ืองแตงกาย    รูปแบบของเคร่ืองประดับประเภทตาง ๆ         
การใชเคร่ืองมืออุปกรณ  กระบวนการขึ้นรูป  และตกแตงเคร่ืองประดับ     ฝก
ปฏิบัติการออกแบบทําเคร่ืองประดับพื้นฐาน  เชน  การตัดฉลุ  การพับ  การถัก  การ
เช่ือม   การปม ฯลฯ   และนําเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชกับการออกแบบ
เคร่ืองประดับไดอยางเหมาะสม 

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

ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเคร่ืองประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม  
การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ กระบวนการขึ้นรูป ตกแตงเคร่ืองประดับ    เชน     แกว    
หินธรรมชาติ  แมลง  โลหะ  วัสดุสังเคราะห  เคร่ืองเคลือบ  เซรามิกส  ฯลฯ         
เทคนิคการข้ึนรูปเคร่ืองประดับท่ีซับซอน   เชน  วิธีการหลอ  การฝงหิน (Bezel)        
เทคนิคการนําวัสดุและวิธีการมาประยุกตใชในการออกแบบเคร่ืองประดับไดอยาง
เหมาะสม 

 
5543214 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตง 1      3(2-2) 
  Ornament Design 1 

ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเคร่ืองตกแตงจากภาคตาง ๆ ของไทยจากอดีตมา
จนถึงปจจุบัน       ศึกษาชนิด  ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใช     ศึกษา
วิธีใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตงรูปลักษณไทยจากวัสดุตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 
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5543215 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตง 2      3(2-2) 
  Ornament Design 2 

ศึกษาลักษณะ      และรูปแบบเคร่ืองตกแตงจากประเทศตาง ๆ  ท่ีมีผลงาน
การออกแบบเปนท่ียอมรับท่ัวไป             ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุท่ีนํามาใช  ศึกษาวิธีใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตาง ๆ    
ฝกปฏิบัติการออกแบบ  และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเคร่ืองตกแตงรูปลักษณสากล  
โดยมุงเนนการสงออกตางประเทศ 

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

ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือท่ีใชข้ึนรูปดวยแปนหมุน (Throwing)     
รวมถึงสารเคลือบชนิดตาง ๆ      เทคนิคกรรมวิธีตกแตงผลิตภัณฑ  เชน   การเขียน
ลวดลาย    การเคลือบผิว  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑเซรา
มิกสดวยกรรมวิธีดังกลาว  จนสําเร็จเปนช้ินงาน 

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

ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือและกรรมวิธีการข้ึนรูปดวยใบมีด 
(Jiggering)  การเผา และเตาเผาชนิดตาง ๆ   ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสท่ีผลิตดวยกรรมวิธีการผลิตแบบข้ึนรูปดวยใบมีด       ฝก
ปฏิบัติการทําตนแบบ (Prototype)    การสรางแมแบบ (Block Mold)  และการฝกทํา
ใบมีดท้ังชนิดภายใน (Jollying)     และภายนอก  (Jiggering)   เทคนิคการเผาและ
เตาเผา จนสําเร็จเปนช้ินงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543303 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 6       3(2-2) 
  Ceramics Design 6 

ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ  เคร่ืองจักร      และกระบวนการผลิตเซรามิกสใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชระบบการผลิตแบบ Slip Casting และ Jiggering   ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ การทําแมพิมพ การทําตนแบบ           ผลิตภัณฑเซรา
มิกสและทักษะในการทําเซรามิกสท่ีมีลักษณะเปนชุด  เชน  ชุดอาหาร  ชุดกาแฟ 
ฯลฯ  โดยเนนการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม 

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

ศึกษาเคร่ืองมือ    อุปกรณ    เคร่ืองจักร    และกระบวนการผลิตเซรามิกสใน
ระบบอุตสาหกรรม  เชน  วัสดุกอสราง  เคร่ืองสุขภัณฑ  งานตกแตงสถาปตยกรรม     
ศึกษาชนิดของสารเคลือบ  วัตถุดิบในการทําเคลือบ  การผสมเคลือบในอัตราสวน
ตาง ๆ       กรรมวิธีการเคลือบแบบตาง ๆ ขอบกพรองของการเคลือบ ฯลฯ    ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทวัสดุกอสราง     เคร่ืองสุขภัณฑ  
ฯลฯ  โดยเนนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

 
5543305 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 8       3(2-2) 
  Ceramics Design 8 

ฝกปฏิบัติกําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส     ท่ีผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเฉพาะเร่ืองท่ีนาสนใจ         ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดทํา
โครงงานตามท่ีกําหนด    การคนควาขอมูล    วิเคราะหขอมูล    การออกแบบราง 
(Sketch Design)     การออกแบบเขียนแบบ การทําตนฉบับ จนสําเร็จเปนช้ินงาน  
สรุปโครงการเปนภาคเอกสาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543401 ออกแบบเฟอรนิเจอร 4        3(2-2) 
  Furniture Design 4 

ศึกษารูปแบบหลักการออกแบบ  และโครงสรางของเกาอ้ีตาง ๆ  เชน  Easy 
Chair,Arm Chair, Sofa, Resting Chair ฯลฯ   ศึกษาวัสดุเคร่ืองมือท่ีใชผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม  อุปกรณ และเคร่ืองจักรท่ีใชประกอบการผลิต    ศึกษากระบวนการบุ
นวมแบบตาง ๆ     ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว     การเขียน
แบบเทาจริงและทําหุนจําลอง  หรือผลิตภัณฑตนแบบ 

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

ศึกษาความสําคัญ ลักษณะ ชนิดของแผนไมวิทยาศาสตร   วิธีการใชอุปกรณ
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรท่ีใชในการแปรรูป  การข้ึนรูปเฟอรนิเจอรถอดประกอบ  
รูปแบบของเฟอรนิเจอรถอดประกอบ    หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรประเภทถอด
ประกอบ   (Knock- down)  ท่ีผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรประเภทถอดประกอบ การเขียนแบบส่ังงาน 
(Working Drawing)  ท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม  การทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑ
ตนแบบ 

 
5543403 ออกแบบเฟอรนิเจอร 6        3(2-2) 
  Furniture Design 6 

ศึกษารูปแบบและลักษณะของเฟอรนิเจอรประเภทชุด  หลักการออกแบบ
เฟอรนิเจอรประเภทชุด  เชน  ชุดสํานักงาน  ชุดหองประชุม  ชุดหองรับแขก ฯลฯ        
ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ และการทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑตนแบบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543404 ออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา    3(2-2) 
  Furniture Design and Cost Estimating 

ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว Free Standing Furniture       
และเฟอรนิเจอรติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร                  
ศึกษารายละเอียดของเฟอรนิเจอร  การอานแบบ  วิธีการแยกรายการแบบและวัสดุ     
การคํานวณคิดราคาจากแบบ        การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทตาง ๆ ท่ี
ปรากฏในแบบ     การเสนอราคา  การคิดคํานวณราคาแรงงาน  ราคาออกแบบ  การ
ทําสัญญาวาจาง    การคํานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด 

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

ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ    และเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับผลิตและข้ึนรูปโลหะ
แผนในระบบอุตสาหกรรม  ศึกษากระบวนการขัดลาง      การเคลือบหรือพนสีใน
ระบบอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะแผน
ท่ีใชกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม  เชน  ตูเก็บเอกสาร  ช้ันวางของ  ฯลฯ 

 

5543502 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 5      3(2-2) 
  Metal Product Design 5 

ศึกษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ       และเคร่ืองจักรท่ีใชสําหรับผลิตและข้ึนรูป
โลหะเสนระบบอุตสาหกรรม  ศึกษากระบวนการขัด  ลาง  การเคลือบหรือพนสีใน
ระบบอุตสาหกรรม   ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะ
เสนท่ีใชกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม  เชน  ช้ันวางของ  เฟอรนิเจอร  ฯลฯ 

 

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

ศึกษากระบวนการและเทคนิคการหลอโลหะ  คุณสมบัติ  ลักษณะเดนและ
รูปแบบของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากโลหะหลอ   วิเคราะหขอมูลและ
กําหนดแนวคิดใหมฝกปฏิบัติการออกแบบและทําหุนจําลองผลิตภัณฑโลหะ
ประเภทโลหะหลอ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543601 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 4      3(2-2) 
  Plastic Product Design 4 

ศึกษาคุณสมบัติวัสดุ   กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตแบบเปา (Blow Molding)          และกรรมวิธีการผลิต
แบบหลอเหวี่ยง (Plastic Rotational Casting)  กรรมวิธีการผลิตและระบบ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ        ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดทําหุนจําลองผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกลาวประเภทตาง ๆ      เชน     ภาชนะบรรจุ
ของเหลว    อุปกรณเคร่ืองใชในบาน       ของเลนสําหรับเด็ก  เฟอรนิเจอร  ฯลฯ 

 

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

ศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือ    อุปกรณ             และกระบวนการผลิตข้ึนรูป
ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส หรือ เอฟ.อาร.พ. (FRP.)   ระบบอุตสาหกรรมดวยแมพิมพ
แยกช้ิน   ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดกลาง       ฝก
ปฏิบัติการทําแมพิมพแยกช้ินและการขึ้นรูปช้ินงานไฟเบอรกลาสขนาดกลาง     เชน     
เคร่ืองเลนในสวนสนุก   ช้ินสวนประดับรถยนต  ผลิตภัณฑใชในงานสาธารณะ  
ฯลฯ 

 
5543603 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 5      3(2-2) 
  Plastic Product Design 5 

กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑท่ีใชพลาสติกเปนวัตถุดิบไม
จํากัดชนิดของผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิต       เนนผลิตภัณฑท่ีมีระบบกลไก มี
แนวคิดแปลกใหมศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ       
ประโยชนใชสอย   การตลาดกรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ      ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกตามหัวขอโครงงานท่ีกําหนด 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543701 ออกแบบบรรจุภัณฑ 4               3(2-2) 
  Package Design 4 

ศึกษาหลักการออกแบ  และรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุผลิตผลทาง       
อุตสาหกรรม  เพื่อการขนสงท้ังในและนอกประเทศ  คํานึงถึงความปลอดภัย  การ
ประยุกตกราฟกเขากับงานท่ีออกแบบ   พรอมวิเคราะหและทดสอบบรรจุภัณฑเพื่อ
ใชในการขนสง  ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมกับบรรจุภัณฑเพื่อการ
ขนสง   ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง  โดยประยุกตงานกราฟกอยาง
งาย ๆ ใหเขากับบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง
ขนาดเทาจริง 

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

ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุน้ําผลไมและ
อาหารแหงศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑท่ีทําจากโลหะ  กระดาษ  ฟลม  
พลาสติก   และการพิมพระบบตาง ๆ         ศึกษาการใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม    ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑของเหลว และอาหารแหง      ฝกปฏิบัติ
ออกแบบบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุน้ําผลไมและอาหารแหง และออกแบบกราฟก
ประกอบบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีรูปแบบสวยงามและเหมาะสม 
พรอมท้ังฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองขนาดเทาของจริง 

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

ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภัณฑ   ท่ีใชบรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร  เพื่อการสงออก   เชน  บรรจุภัณฑผักสด  บรรจุภัณฑผลไมสด  บรรจุ
ภัณฑดอกไมสด ฯลฯ  ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ท่ีใชทําบรรจุ
ภัณฑทางการเกษตร      ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร     การรวบรวมขอมูล    วิเคราะหขอมูลท่ีใชประกอบการออกแบบ  
พรอมท้ังทําหุนจําลองเทาของจริง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5543704 ออกแบบบรรจุภัณฑ 7               3(2-2) 
  Package Design 7 

กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะอยาง  ท่ีใชผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ไมจํากัดวัสดุ     ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑและจัดทํา
หุนจําลองตามโครงงานท่ีกําหนด 

 

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

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟก     โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยในการออกแบบ     การนําเคร่ืองหมายไปใชในการผลิตภัณฑตาง ๆ    เชน   บน
หีบหอ   การออกแบบและกําหนดตําแหนงขอความโฆษณา        การปฏิบัติตาม
แนวความคิดของสภาพแวดลอม และเฉพาะกรณี    ระบบการประชาสัมพันธ
เอกลักษณของผลิตภัณฑ   ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟกในระบบอุตสาหกรรม 

 

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

ศึกษาเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ     เพื่อ
ศึกษางานในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พัฒนา
ใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีและเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ         ปฏิบัติการทํา
พอรทฟอลิโอ (Portfolio)  รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร    และจัดทํา
เปนรูปเลม เพื่อเปนประโยชนตออาชีพ 

 

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

ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เชน  ข้ันการเตรียมงาน ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ข้ัน
วิเคราะหขอมูล  ข้ันนําเสนอผลงานวิจัย   ฯลฯ    ฝกปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัวขอ
เร่ืองท่ีกําหนด  สรุปเปนภาคเอกสาร  ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงรางวิชา 5544901 
โครงการพิเศษ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5544501 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 7      3(2-2) 
  Metal Product Design 7 

การกําหนดหัวขอโครงงาน    การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิต
จากงานโลหะ ไมจํากัดชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ   การออกแบบผลิตภัณฑ
โลหะท่ีมีวัสดุอ่ืน ประกอบ  เนนผลิตภัณฑท่ีมีระบบกลไกไมซับซอนและผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ    การตลาด    การผลิต 
ฯลฯ และกําหนดแนวความคิดในการออกแบบและทําหุนจําลอง 

ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําหุนจําลองตามโครงงานท่ี
กําหนด 

 

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

ศึกษาลักษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบ   คุณสมบัติท่ีจําเปน และ
สําคัญของนักออกแบบที่มีตอสังคมสวนรวม  ตอเจาของ  ตอลูกคา  และตอตนเอง      
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน       ศึกษางานในโรงงานหรือสถานประกอบการ   
เพื่อหาประสบการณตามสาขาเฉพาะทาง  โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450 
ช่ัวโมง  ตามท่ีทางสถาบันเห็นวาเหมาะสมตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 

 

5544901 โครงการพิเศษ               3(2-2) 
  Special Project 

ศึกษาแนวทาง และหลักการท้ังหมดของหลักสูตร    ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนดและเสนอหัวขอเร่ืองการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีนักศึกษาสนใจมากท่ีสุด      ฝกปฏิบัติการจัดทําโครงการ
พิเศษ      การเสนอหัวขอโครงการ    การดําเนินการหาขอมูล     การวิเคราะหขอมูล    
แนวทางการแกปญหา  การทําแบบราง      จนถึงการออกแบบข้ันสุดทาย     และการ
ทําหุนจําลองหรือการทําผลิตภัณฑตนแบบ  สรุปการดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนภาค
เอกสาร ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ เนนโครงการท่ี
สามารถผลิตไดจริงในระบบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

อุตสาหกรรม   ท่ีเกิดแนวคิดใหมสามารถแกปญหาท่ีมีอยูเดิมได และเปนประโยชน
ตอสังคม 

 
5544902 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    3(2-2) 
  Special Project in Industrial Design 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5543901   การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ 

    อุตสาหกรรม 
ศึกษาแนวทางและหลักการออกแบบเขียนแบบการทํางาน  เพื่อวิเคราะห

หรือวิจัยในงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    การแกปญหา    ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑและการออกแบบของงานนั้น ๆ   วิธีการออกแบบเขียนแบบ   การทดลอง  
หรือคนควาส่ิงใหม  การวางแผนงาน ฯลฯ     โดยใหนักศึกษาเลือกศึกษาหัวขอท่ี
สนใจมากท่ีสุด     สรุปผลการดําเนินการทุกข้ันตอนตามระบบวิธีการวิจัยเปนภาค
เอกสาร  การออกแบบ   การเขียนแบบ  การทําหุนจําลองและการทําตนแบบ  ภายใต
การควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 
 (555) 

 

 
  หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้

1.  งานออกแบบท่ัวไป      (555-1--) 
  2.  งานออกแบบเพ่ือตกแตง      (555-2--) 
  3.  งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม                                     (555-3--) 
  4.  วัสดุกอสรางเทคโนโลยีอาคาร      (555-4--) 
  5.  การตรวจงาน ส่ิงแวดลอม      (555-5--) 
  6.                   (555-6--) 
  7.         (555-7--) 
  8.  การฝกงาน       (555-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 

       การสัมมนา และการวิจัย     (555-9--) 
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หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม (555) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
 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 

  งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 1 
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 2 
หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน 
ศิลปประจักษ 
ภูมิสถาปตยกรรม 1 
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 3 
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 4 
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรม 
งานออกแบบตกแตงภายใน 1 
งานออกแบบตกแตงภายใน 2 
ภูมิสถาปตยกรรม 2 
ออกแบบตกแตงภายใน 3 
ออกแบบตกแตงภายใน 4 
เขียนแบบสถาปตยกรรม 
หลักการออกแบบสถาปตยกรรม 
วัสดุกอสรางและกรรมวิธีการผลิต 1 
วัสดุกอสรางและกรรมวิธีการผลิต 2 
วัสดุอาคาร 
พระราชบัญญัติและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม 
ลายประดับไทย 
การออกแบบผังเมือง 
การออกแบบผังบริเวณ 
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 5 
เทคนิคสถาปตยกรรม 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
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 

 เทคนิคสถาปตยกรรม 2 
เทคนิคสถาปตยกรรม 3 
สถาปตยกรรมไทย 1 
สถาปตยกรรมไทย 2 
แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม 
การเขียนทัศนยีภาพงานสถาปตยกรรม 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 
การเขียนรายละเอียดงานสถาปตยกรรม 
การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรม 
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีอาคาร 1 
ระบบประสานทางพิกัด 
เทคโนโลยีอาคาร 2 
เทคโนโลยีอาคาร 3 
วิวัฒนาการและแนวคิดทางดานสถาปตยกรรม 
อุปกรณระบบอาคาร 
ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
วิวัฒนาการชุมชนเมือง 
การตรวจงานกอสราง 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการวางผังเมือง 
งานคนควางานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 
งานวิจยัการออกแบบสถาปตยกรรม 1 
สัมมนางานออกแบบสถาปตยกรรม 
สัมมนาธุรกิจการกอสราง 
งานวิจยัการออกแบบสถาปตยกรรม 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) 

 



 139 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม (555) 

 
รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5551301 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 1      2(1-2) 
  Architecture 1 

ศึกษางานอานแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน  งานทางครุภัณฑเบ้ืองตน  
ปฏิบัติงานเขียนแบบครุภณัฑเบ้ืองตน       งานเขียนแบบ-โครงสรางบานพักอาศัยช้ัน
เดียวท้ังไมและคอนกรีต  งานเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก  การทําหุนจําลอง
ช้ินสวนของอาคาร 

 
5551302 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 2      2(1-2) 
  Architecture 2 

ภูมิสถาปตยในประเทศไทย          ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรมโดย
เฉพาะท่ีพกัอาศัย  โครงสรางและช้ินสวนตาง ๆ ของอาคารแบบตาง ๆ ฐานรากถึง
หลังคา  วัสดุในงานกอสราง    งานปฏิบัติฝกหัดตัดสินในงานออกแบบในเวลาจํากดั 
(Sketch Design)  งานออกแบบบานพักอาศัย  งานประมาณราคา  งานเขียน
ทัศนียภาพ  งานทําหุนจําลอง 

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

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบทางดาน
สถาปตยกรรมวิศวกรรม  งานศิลปกรรม       หลักการจัดองคประกอบ     ปฏิบัติการ
เขียนภาพเหมือน ภาพลายเสน  การใชสี  ศึกษาการใหแสงและเงา 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5552201 ศิลปประจักษ        2(1-2) 
  Visual Arts 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปและความสัมพันธของทัศนศิลปทุกแขนง     ศิลปะท่ีมี
หนาท่ีในการใชสอย และไมมีหนาท่ีในการใชสอย      ศึกษาทฤษฎีการเคล่ือนไหว  
และลักษณะการจัดองคประกอบอยางละเอียดท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ      ศึกษาลักษณะ
ความสมดุล  ความกลมกลืน    รูปรางหลัก    รูปรางแปรกับระบบพิกัดรูปราง          
ศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ  ศึกษาสัดสวนของมนุษย  การ
เคล่ือนไหว และความตองการท่ีวางในการใชสอย   อิทธิพลหลักและองคประกอบ
ของการออกแบบ     เพื่อนําไปประยุกตใช ในการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรม
และทางสถาปตยกรรม  

 
5552202 ภูมิสถาปตยกรรม 1       2(1-2) 
  Landscaping 1 

ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบศิลปะ สถาปตยกรรมและพฤกษศาสตร
เบ้ืองตนใหรูจกัการออกแบบบริเวณภายนอกอาคาร การบํารุงรักษา และฝก
ปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรูเพื่อสนองประโยชนใชสอย  สุนทรียภาพ และสวัสดภิาพ
ของชุมชน 

 
5552301 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 3      2(1-2) 
  Architecture 3 

หลักการเขียนแบบเทคนิค  การเขียนแบบทางเทคนิค (Working Drawing)  
ของอาคารบานพักอาศัย 2 ช้ัน  ไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก    การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมในงานกอสราง       งานเดนิทอน้ําและสุขภณัฑ     งานเดินไฟฟาภายใน
อาคารบานพักอาศัยงานทําหุนจําลองโครงสรางอาคาร 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5552302 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 4      2(1-2) 
  Architecture 4 

ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ในงานออกแบบสถาปตยกรรมท่ีสูงข้ึน   การศึกษา
ช้ินสวนของอาคารไมและคอนกรีตเสริมเหล็กอยางละเอียดและสลับซับซอนยิ่งข้ึน  
เทศบัญญัติระเบียบการทําสัญญาจางเหมา     การยืน่แบบฟอรมปลูกสรางอาคาร    
งานปฏิบัติการเขียนแบบ  รายละเอียดประกอบงานกอสราง   การแสดงแบบขยาย
โครงสรางท่ีสําคัญการออกแบบอาคารท่ียุงยากและสลับซับซอน  การเขียน
ทัศนียภาพ  การทําหุนจําลอง 

 
5553101 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม      2(2-0) 
  History of Architecture 

ศึกษาประวัติและวิวฒันาการของงานสถาปตยกรรมตะวันตก  ประวตัิและ
ผลงานของบุคคลสําคัญในงานออกแบบสถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน 

 
5553102 ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรม      2(1-2) 
  Basic Architecture 

ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตน เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
วิชาออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมตอไป 

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

ทฤษฎีการออกแบบงานอุตสาหกรรมศิลป         การจัดและตกแตงภายใน
อาคารบานพักอาศัย    ปฏิบัติงานออกแบบครุภัณฑ    ออกแบบเคร่ืองเรือน    
ออกแบบโฆษณาออกแบบเวทีเนื่องในงานกิจกรรมตาง ๆ     งานออกแบบตกแตง
ภายใน           งานฝกหัดตดัสินใจออกแบบในเวลาจํากดั (Sketch Design) 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5553202 งานออกแบบตกแตงภายใน 2      2(1-2) 
  Interior Design 2 

การเลือกใชวสัดุตกแตงภายในอยางละเอียด  การจัดและตกแตงภายใน
บานพักอาศัย     การจัดสุขภณัฑ    การจัดตกแตงภายในสํานักงาน   ทฤษฎีสีเกี่ยวกับ
งาน 
ตกแตงภายในและแสงสวางภายในอาคาร     ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายใน        
การออกแบบในเวลาท่ีจํากัด (Sketch Design) 

 

5553203 ภูมิสถาปตยกรรม 2       2(1-2) 
  Lanscaping 2 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ          ความสัมพันธภายใน
และภายนอกอาคาร    ทฤษฎีการจัดและตกแตงบริเวณ        เรียนรูเร่ืองราวทาง
พฤกษศาสตรธรรมชาติวิทยา   การปรับปรุงพื้นท่ี    งานปฏิบัติงานออกแบบเขียน
แบบ   การจัดบริเวณงานปฏิบัติฝกงานสนาม 

 

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

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ 
กลุมสี วัสดุและครุภณัฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในของ
อาคารสาธารณะ เชน รานคา สํานักงาน ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียน
รายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนยีภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง 
(Model) 

 

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

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ 
กลุมสี วัสดุและครุภัณฑ ใหเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพแวดลอมภายในรานคา
ระบบกลุม เชน ศูนยกฬีา ศูนยการคา โรงแรม ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียน
แบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทํา
แบบจําลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเปนภาคเอกสาร 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5553301 เขียนแบบสถาปตยกรรม       2(1-2) 
  Architectural Drawing 

ทฤษฎีของการออกแบบอาคารท่ีพักอาศัยท่ัวไป  สถาปตยกรรมในเขตเมือง
รอนศึกษาลักษณะของอาคารทรงไทย    ฝกหัดการเขียนแบบรูปดานตาง ๆ    รูปตัด
และขยายทัศนยีภาพ  โครงสรางอาคารต้ังแตรากฐานจนถึงหลังคา  ฝกหัดการทํา
หุนจําลอง 

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

ศึกษาหลักการออกแบบอาคาร    การจัดพื้นท่ี  รูปราง  สัดสวน  ให
เหมาะสมกับประโยชนใชสอย    ลักษณะการกอสราง         วิธีการกอสราง    คุณคา
ทางสถาปตยกรรม     อิทธิพลหลักและองคประกอบของการออกแบบ    เพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานออกแบบศิลปอุตสาหกรรม   งานออกแบบตกแตงและงาน
สถาปตยกรรม 

 

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

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ  เชน  พลาสติก ยาง แกว ไม  
คอนกรีตดินเหนียว      กรรมวิธีการผลิตท่ีใชวัสดุดังกลาว      เพื่อเปนแนวทางใน
การเลือกใชวสัดุ  และกรรมวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมกับงานออกแบบทาง
สถาปตยกรรม   รวมท้ังการ ทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑประเภทอโลหะ 

 

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

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ  เชน  เหล็กกลา  อะลูมิเนียม  
ทองเหลืองทองแดง  ตะกั่ว  โลหะผสมตาง ๆ   ขอดี ขอเสียของวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตนั้น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการนํามาใชเลือกวสัดุ  และกรรมวิธีการผลิตท่ี
เหมาะสมในงานออกแบบสถาปตยกรรม  รวมท้ังการทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ
โลหะ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5553403 วัสดุอาคาร        3(3-0) 
  Building Materials 

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ  เชน  พลาสติก  แกว  ไม  
คอนกรีต ดิน  และประเภทโลหะ  เชน   เหล็ก   ทองแดง   อะลูมีเนียม   ตะกั่ว  ฯลฯ  
โลหะผสม   ศึกษากรรมวิธีผลิต  ขอดี  ขอเสียของวัสดุกอสรางตาง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณานํามาใชงาน  สถาปตยกรรม  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัสดุ
กอสราง   ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการใชวัสดแุละกระบวนการผลิต 

 

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

กฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและวศิวกรรม       การควบคุมอาคาร 
และการผังเมือง   การจัดทํารายการประกอบแบบ   ข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง   
ระเบียบปฏิบัตวิิชาชีพ  ความสัมพันธและความรับผิดชอบตอวิชาชีพอ่ืน และเจาของ
อาคาร 

 

5554201 ลายประดับไทย        2(1-2) 
  Thai Ornaments 

ศึกษาลายประดับตกแตง และลักษณะเฉพาะของภาคตาง ๆ การประดับ
ตกแตงสถาปตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบ ตาํแหนงของลายประดับตกแตง    
วิวัฒนาการของลายประดับตกแตงจากอดีตถึงปจจุบัน      การอนุรักษและพัฒนาลาย
ประดับไทย   แนวความคิดในการประดับตกแตงสถาปตยกรรม      โดยคํานึงถึง
เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ปฏิบัติการใชลายประดับไทยในงาน
สถาปตยกรรม 

 

5554202 การออกแบบผงัเมือง       3(2-2) 
  Urban Design 

ศึกษากระบวนการวางผังเมือง  กรอบและบริบทของชุมชนเมือง  ภูมิทัศน
เมืองโดยศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญ  ไดแก  นโยบาย  ขอกฎหมาย      ระบบ
คมนาคมขนสงตลอดจนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554203 การออกแบบผงับริเวณ       3(2-2) 
  Site Planning 

ศึกษาหลักเกณฑเบ้ืองตน  ความเปนมาของการจัดผังบริเวณ  ศึกษาการ
ออกแบบวางผังบริเวณ     ศึกษางานภูมิสถาปตยกรรม  มาตรฐานของพ้ืนท่ีใชสอย
ประเภทตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการวางผังบริเวณ   เชน  ถนน  ท่ีจอดรถ          การ
ออกแบบวางผังอาคารการจัดกลุมประเภทอาคาร  เชน  การจัดบริเวณบานจดัสรร  
สถานศึกษา  อาคาร    การจัดกลุมประเภทอาคารสาธารณะ  โรงงานอุตสาหกรรม  
การจัดพืน้ท่ีวางระหวางอาคารพ้ืนท่ีตาง ๆ  เกิดประโยชนและเกิดมุมมองท่ีดี และมี
ทัศนียภาพท่ีงดงามในงานสถาปตยกรรม 

 

5554301 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 5      2(1-2) 
  Architecture 5 

หลักการเขียนแบบอาคารพาณิชยและอาคารมากกวา 2 ช้ันข้ึนไป    โดย
กําหนดรายการและรายละเอียดของขนาดวสัดุท่ีใช    การเขียนแบบเทคนิค     เชน          
รูปดานรูปตัดตามยาว  ตามขวาง      แปลนฐานรากคานคอดิน   แปลนคอตง   พื้น  
โครงหลังคา  วิธีเขียนแบบขยายทางเทคนคิ  ฐานราก  คาน  ตง  พื้น  โครงหลังคา   
และการมุงหลังคาขยายประตู   ขยายบันได   งานเขียนแบบงานระบบทอน้ําและ
สุขภัณฑ     งานเดินไฟฟา ภายในอาคาร  งานเขียนทัศนียภาพและการทํา
หุนจําลอง 

 

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

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม  การจัดองคประกอบในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะ     ปฏิบัติการออกแบบ     เขียนแบบ    การ
รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง  
ความสูงไมเกนิ 4  ช้ัน  เชน  อาคารสโมสรกีฬา  โฮมออฟฟส (home office)  เปนตน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554303 เทคนิคสถาปตยกรรม 2       3(2-2) 
  Architectural Technology 2 

ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม  ท่ีมีประโยชนใชสอยซับซอน
มากข้ึน  โดยเฉพาะอาคารทางการศึกษา  อาคารขนาดกลาง   ศึกษากระบวนการวาง
ผังบริเวณของกลุมอาคาร  ท่ีสัมพันธกันทางราบ   และการจัดประโยชนใชสอย  
พื้นที่เปดโลงภายนอกอาคาร   (outdoor-space)    การศึกษาการจดัองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมเร่ือง    form, order, space  ท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึงข้ึน 

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

ศึกษากระบวนการออกแบบขนาดใหญ  ศึกษาคนควาระบบตาง ๆ ภายใน
อาคาร ไดแก   ระบบโครงสรางสูง   ระบบไฟฟา   สุขาภิบาล  การศึกษาคนควา  
วิเคราะหขอมูลจากอาคารตัวอยางประเภทเดียวกัน    ฝกปฏิบัติออกแบบ    เขียนแบบ     
อาคารที่คนควาขอมูลนั้น ๆ 

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

ศึกษาเรือนพกัอาศัยทองถ่ินของไทยในภูมิภาคตาง ๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน  
ในประเด็นตาง ๆ เชน ลักษณะรูปแบบอาคาร คติการกอสราง วัสดุกอสรางกรรมวิธี
การกอสราง  ระบบโครงสราง แนวคิดการอนุรักษและพฒันา  นํามาใชกับอาคารพัก
อาศัยในยุคปจจุบัน 

 
5554306 สถาปตยกรรมไทย 2       2(2-0) 
  Thai Architecture 2 

ศึกษาสถาปตยกรรมของอาคารท่ีมีคุณคาทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยในแตละยคุสมัย ในประเด็นตาง ๆ เชน  รูปแบบ  ลวดลาย  ลักษณะการตกแตง  
ความเปนมาคติและเทคนิคการกอสราง     แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงใหสามารถ
นําประยกุตใชในอาคารประเภทตาง ๆ ในยคุปจจุบัน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554307 แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม     3(2-2) 
  Architectural Design Concept 

อิทธิพลและแนวคิดตาง ๆ   ในการสรางสรรคสถาปตยกรรมในอดีต
โดยสังเขปเกณฑท่ีใชเปนแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม    การ
ปฏิบัติงานออกแบบ  และข้ันตอนในการดําเนนิงาน รวมท้ังวิเคราะหการจดั
องคประกอบในงานสถาปตยกรรม 

   
5554308 การเขียนทัศนยีภาพงานสถาปตยกรรม     2(1-2) 
  Architectural Presentation 

ศึกษาหลักการเขียนทัศนยีภาพภายนอกและภายใน     การเขียนภาพ
ส่ิงแวดลอมสถาปตยกรรม  เชน  ตนไม รถยนต คน ส่ิงปลูกสราง  ผลิตภัณฑตาง ๆ 
ฯลฯ การลงสีน้ํา  สีหมึก  การเขียนภาพลายเสน  ปฏิบัติการเขียนทัศนียภาพงาน
สถาปตยกรรมท้ังภายนอก  และภายใน 

 

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

ศึกษางานศิลปหัตถกรรมพื้นบานภาคตาง ๆ  ศึกษาแหลงผลิต วัตถุดิบ 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช กระบวนการข้ันตอนในการผลิต ปญหาในการผลิต  สภาพงาน
ศิลปหัตถกรรม พื้นบานไทย    แนวทางในการอนุรักษ    พัฒนางานศิลปหัตถกรรม
พื้นบานไทยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันและสามารถนํามาใช
งานสถาปตยกรรม 

 

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

ศึกษาการเขียนรายการละเอียดทางดานสถาปตยกรรม        การเลือกใชวัสดุ
และเทคนิควิธีการกอสราง 

ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานทางดานสถาปตยกรรม 
ฝกการเขียนรายการละเอียด และรายงานทางดานสถาปตยกรรม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554311 การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรม    3(2-2) 
  Programming Application in Architecture 

ศึกษาลักษณะและความหมายของโปรแกรมออกแบบสถาปตยกรรมท่ีด ี 
ขอมูลในดานตาง ๆ ท่ีจําเปนในงานออกแบบ  เชน  สถานท่ีกอสราง  สภาพแวดลอม 
โครงการรายละเอียด ความตองการของสถาปตยกรรม   พื้นที่ใชสอย  งบประมาณ 
กฎหมาย  และขอกําหนดเกีย่วกับอาคาร        แนวคิดในการออกแบบฝกปฏิบัติการ
หาขอมูลและจัดทําโปรแกรมออกแบบ 

 

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

โครงสรางขอมูลสําหรับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร     เคร่ืองมือและ
เทคนิคของการสรางภาพ  2 มิติและ  3 มิติ เทคนิคในการยอ    ขยายและยายตําแหนง
การทําภาพเคล่ือนไหว หมุน ตัดภาพ หลักท่ัวไปของการออกแบบ เขียนแบบทาง
สถาปตยกรรม เนนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ 

 

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

ศึกษาการเขียนแบบ  วเิคราะหและดูงานวิธีการกอสรางอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน4 ช้ัน  โดยการใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาระบบผนัง พืน้
สําเร็จรูป หลังคาดาดฟา   คอนกรีตเสริมเหล็ก   การปองกันการร่ัวซึมของน้ํา     
ระบบเสาเข็มและ ฐานราก  การทํา  Sheet Pile  และ  Diaphram Wall  แรงลม
และแผนดินไหว การทดสอบการรับน้ําหนักของช้ันดนิตาง ๆ 

 

5554402 ระบบประสานทางพิกัด       2(1-2) 
  Modular System 

ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของระบบประสานทางพิกดัในงาน
สถาปตยกรรม    หลักการของระบบประสานทางพิกัด   การออกแบบสถาปตยกรรม
โดยคํานึงถึงขนาดของวัสดแุละผลิตภัณฑ       การเขียนแบบสถาปตยกรรม       โดย
ใชระบบประสานทางพิกัดความสําคัญของระบบท่ีมีตอการออกแบบวัสดุกอสราง
เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม       และการเขียนแบบท่ีใชในงานกอสรางอาคารท่ี
เปนสากล 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554403 เทคโนโลยีอาคาร 2       2(1-2) 
  Building Technology 2 

ศึกษาการเขียนแบบ การวเิคราะหศึกษาและดูงานอาคารขนาดใหญท่ีมีความ
สูงเกิน 4 ช้ัน  โดยการใชโครงสรางเสาและคาน  รวมถึงการศึกษาระบบผนังพื้นวัสดุ
สําเร็จรูปจากโรงงาน ศึกษาระบบการขนสงในอาคารท้ังแนวต้ังและแนวนอน (Lift, 
Escalator,Conveyor) 

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

ศึกษาการเขียนแบบ     การศึกษาดูงานอาคาร ชนิดพิเศษท่ีมีโครงสราง
เฉพาะเพื่อคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ       เชน    โรงงาน หอประชุมขนาดใหญ    อาคาร
กีฬา       หอแสดง  นิทรรศการโดยใชโครงสรางตาง  ๆ    เชน Truss, Shell, Arch, 
Vault, Dome,  โครงแขวน  และโครงสรางคลุมพื้นท่ีสวนใหญ 

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

ศึกษารูปแบบของงานสถาปตยกรรมสมัยใหม ตลอดจนแนวคิดและ
วิวัฒนาการปรัชญาของงานออกแบบสถาปตยกรรม  เพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบทาง สถาปตยกรรม 
 

5554406 อุปกรณระบบอาคาร       2(2-0) 
  Building System Equipment 

การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนสงในอาคาร    ระบบประปา    ระบบบําบัดน้าํ
เสีย ระบบปองกันอัคคีภยั  ระบบปองกันฟาผา  ระบบปรับอากาศ  ระบบควบคุมแสง
สวางเสียง  ระบบส่ือสาร  อุปกรณการติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยั  และ
ผลกระทบตอระบบตาง ๆ ภายในและนอกอาคาร 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554407 ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม     3(3-0) 
  Architectural Structure System 

ศึกษาหลักการออกแบบโครงสรางเบ้ืองตน  รูปแบบของโครงสรางไม  
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสรางใหสอดคลองกับงาน
สถาปตยกรรม เกณฑ  และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางโดยวิธีการกราฟก  การคํานวณ  
และการใชคอมพิวเตอร 

 

5554501 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม       2(2-0) 
  Environmental Technology 

ศึกษาถึงสภาพแวดลอมท่ีมีตอมนุษย    ขนบธรรมเนียมประเพณี   ตลอดจน
การดําเนินชีวติ  ศึกษาสังคมท้ังดานจิตวทิยา  ดานปรัชญาและส่ิงตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
สภาพแวดลอม  ซ่ึงเกี่ยวพนักับงานทางดานสถาปตยกรรม  การวางแนวความคิดรวบ
ยอด  และการแกไขปญหาของส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม 

 

5554502 วิวัฒนาการชมุชนเมือง       2(1-2) 
  Urban Development Planning 

ศึกษาประวัติและวิวฒันาการ  ความเปนเมือง  การกําเนิดของเมืองในยุค
โบราณจนถึงปจจุบัน ปญหาของเมือง  ตลอดจนทฤษฎี กฎขอบังคับตาง ๆ ของเมือง  
ฝกหัดการวางผังขนาดเล็ก 

 

5554503 การตรวจงานกอสราง       2(2-0) 
  Supervision and Inspection 

ศึกษาบทบาทและคุณสมบัตขิองผูเกี่ยวของในงานกอสราง   เชน   ผูควบคุม
งานผูตรวจงาน  สถาปนิก  วิศวกร  ชางเหมา  เจาของโครงการ    แนวปฏิบัติในการ
ตรวจงานกอสรางท่ีควรคํานึงถึงการทดสอบวัสดุ   และมาตรฐานความปลอดภัยใน
งานกอสรางใหเจาของโครงการหรือสํานักงานออกแบบ 

 

5554504 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ      2(2-0) 
  Natural Resource Conservation 

ศึกษาการใช และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตองตามหลัก
การศึกษาดานพลังงานธรรมชาติ โดยเนนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

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

มนุษยกับการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การวางอาคารลงในผังการ
ออกแบบโดยใชธรรมชาติเขาชวย   การใชเคร่ืองปองกันแดดชนิดตาง ๆ   การ
ควบคุมการผานของ กระแสลม ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความช้ืน การ
ควบคุมเสียง การระบายนํ้า การกําจัดน้ําเสียและน้ําท้ิง 

 

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

ศึกษาความเปนมาของการวางผังเมือง มาตรฐานขอมูลในการวางผังเมือง 
ความสัมพันธของผังเมืองกับงานออกแบบสถาปตยกรรม   ศึกษากรณีตัวอยางของ
การวาง       ผังเมือง ปญหาตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการวางผังเมือง ปฏิบัติการออกแบบ
การวางผังเมือง 

 

5554901 งานคนควางานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม    2(0-4) 
  Individual Study in Architectural Design 

ศึกษาคนควางานออกแบบ-เขียนแบบ    สถาปตยกรรมท่ีผูเรียนถนัดและ
สนใจเปนพิเศษ    เสนอรายงานการศกึษาคนควาการออกแบบ-เขียนแบบกอสราง  
การทําหุนจําลองประกอบงานคนควา  ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา
เฉพาะวิชา 

 
5554902 งานวิจัยการออกแบบสถาปตยกรรม 1     3(2-2) 
  Architectural Research 1 

ศึกษางานออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีโครงการอยูแลว หรือกําลังจะมี หรือ
กําลังอยูในข้ันพัฒนา ศึกษาเนื้อหาของโครงการ   วัตถุประสงคของโครงการ คนหา
ขอมูลมาตรฐานทางการออกแบบในงานน้ัน ๆ เสนอโครงการออกมาเปนรูปของ
รายงานคนควา ประกอบรูปแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมข้ันตน     ท้ังนี้ตองอยู
ในความควบคุมของคณะกรรมการ หรือผูสอนและสถาปนิก 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5554903 สัมมนางานออกแบบสถาปตยกรรม     2(2-0) 
  Seminar in Architecture 

สัมมนาผลงานออกแบบสถาปตยกรรม  หรือโครงการตาง ๆ รวมกับ
วิทยากรท่ีเกีย่วของ   อภิปราย  เสนอความคิดเห็นขอเสนอแนะในประเด็นตาง  ๆ  
การสรุปผลการ สัมมนาและจดัทํารายงาน 

 

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

ศึกษารูปแบบรายการประกอบแบบกอสราง สัญญาการกอสราง แบบฟอรม
การขออนุญาตกอสรางอาคาร        ขอกําหนดเกีย่วกับอาคาร สัมมนาปญหาการ
กอสราง การฟองรอง การแกปญหาขอโตแยงตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในธุรกจิ
การกอสราง 

 

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

ศึกษาโครงการตอจาก  งานวิจัยการออกแบบสถาปตยกรรม 1  โดยนําขอมูล
ของโครงการของงานวิจยัมาลําดับข้ันตอนของการทํางาน   ดานการออกแบบเขียน
โครงสราง  การวิเคราะหโครงการเขียนแบบออกแบบดานการวิเคราะหผังบริเวณ    
วิเคราะห    ความ เปนไปไดของโครงการ  คนความาตรฐานการออกแบบจากอาคาร     
ตัวอยางท้ังนอกและในประเทศ  เปนรูปแบบของการวเิคราะหผังบริเวณ วิเคราะห
โครงการ   เขียนเปนผลงานรูปแบบทางสถาปตยกรรม  แสดงทัศนียภาพทาง
สถาปตยกรรมและหุนจําลอง 
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หมูวิชากอสราง - โยธา 
(556) 

 

 
  หมูวิชากอสราง -โยธา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.   พื้นฐานงานกอสรางท่ัวไป     (556-1--) 
  2.   เขียนแบบกอ สราง      (556-2--) 
  3.  งานไม       (556-3--)
  4.  งานกอสรางและงานคอนกรีต     (556-4--) 
  5.  งานทอและสุขภัณฑ       (556-5--) 
  6.  งานคํานวณ                                                                                  (556-6--) 
  7.  อ่ืน ๆ        (556-7--) 
  8.  การฝกงาน       (556-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (556-9--) 
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หมูวิชากอสราง - โยธา (556) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

วัสดุกอสราง 1 
ความปลอดภัยในงานกอสราง 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลงานกอสราง 
เขียนแบบกอสราง 1 
งานไม 
เทคนิคกอสราง 1 
ปฏิบัติงานกอสราง 1 
กลศาสตรวิศวกรรม 
งานสํารวจ 1 
เทคโนโลยีคอนกรีต 1 
การจัดและการบริหารงานกอสราง 1 
เขียนแบบกอสราง 2 
เทคนิคกอสราง 2 
ปฏิบัติงานกอสราง 2 
งานตกแตงผิวพื้นและผนัง 1 
งานปูนคอนกรีต 
งานตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร 
งานประปาและสุขภัณฑ 1 
ระบบทอและสุขภัณฑ 1 
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 1 
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ทฤษฎีโครงสราง 1 
ปฐพีกลศาสตร 1 
การประมาณราคางานกอสราง 
อุปกรณอาคาร 
การสํารวจเพื่อการกอสราง 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกอสราง 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพกอสราง 1 
วัสดุกอสราง 2 
การจัดและการบริหารงานกอสราง 2 
เทคโนโลยีกอสรางเบ้ืองตน 
วัสดุครุภัณฑ 
งานชางพื้นฐาน 
เขียนแบบกอสราง 3 
เขียนแบบกอสราง 
ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 1 
งานกอสราง 1 
งานกอสราง 2 
งานกอสราง 3 
  งานประปาและสุขภัณฑ 2 
ระบบทอและสุขภัณฑ 2 
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2 
ทฤษฎีโครงสราง 2 
งานโครงสราง 1 
ธุรกิจกอสรางและการประมาณราคา 
การอานแบบและการประมาณราคา 
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
การตรวจงานการกอสราง 
เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลงานกอสราง 
การวิเคราะหความวิบัติในการกอสราง 
การจัดและบริหารเคหะภัณฑอุตสาหกรรม 
เขียนแบบกอสราง 4 
ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 

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

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5564302 
5564304 

5564302 
5564304 

การออกแบบผลิตภัณฑเคหะภัณฑ 
ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 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 

เทคโนโลยีงานทอและสุขภัณฑ 
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
วิศวกรรมการทาง 1 
กําลังวัสดุ 
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสรางไมและเหล็ก 
ปฐพีกลศาสตร 2 
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 
คอนกรีตอัดแรง 
ระบบน้ําดีและนํ้าเสีย 
วิศวกรรมขนสง 
งานโครงสราง 2 
การวิเคราะหโครงสราง 
วิศวกรรมการทาง 2 
การออกแบบโครงสราง 
วิศวกรรมการสํารวจ 
การออกแบบผิวจราจร 
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 
วิศวกรรมฐานราก 
เทคโนโลยีคอนกรีต 2 
การออกแบบโครงสรางใตดิน 
การตกแตงอาคาร 
เทคโนโลยีงานฐานราก 
งานสํารวจ 2 
การสํารวจเพื่อการกอสราง 2 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5564707 
5564708 
5564901 
5564902 

5564707 
5564708 
5564901 
5564902 

ชลศาสตร 
การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 
งานคนควาพิเศษเทคโนโลยีกอสราง 
โครงการพิเศษเทคโนโลยีกอสราง 

3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชากอสราง – โยธา   (556) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5561101 วัสดุกอสราง 1        2(2-0) 
  Building Materials 1 

ศึกษาแหลงผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติ การใชงานและ
วิธีเก็บรักษาของวัสดุตาง ๆ     เชน   ไม   ปูนซีเมนต   ปูนขาว   หิน  อิฐ  ทราย  เหล็ก  
สี  กระจก  วัสดุมุงหลังคา  ปูพื้นและบุผนัง   เปนตน 

 
5561102 ความปลอดภัยในงานกอสราง      2(2-0) 
  Safety in Construction 

ศึกษาถึงวิธีการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานชางกอสราง     การ
จัดกองวัสดุ  การทํานั่งราน  การขนสงวัสดุ  การร้ือถอนอาคารและงานขุนดินลึก     
การใชลิฟทอยางปลอดภัย     การเช่ือมและการตัดเหล็กดวยไฟฟาและแกส    การ
ทํางานภายใตความกดดันสูง    การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน   การรักษาความสะอาด  
และระเบียบในการปฏิบัติงานกอสราง 

 
5561103 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลงานกอสราง     2(2-0) 
  Construction Equipment 

ศึกษาลักษณะการทํางานของเคร่ืองมือกล     เคร่ืองมือไฟฟา         เคร่ืองทุน
แรง  ตลอดจนอุปกรณในการกอสราง          การเลือกใชเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ
กอสรางให เหมาะสมกับงาน     ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ
เคร่ืองจักรกลและอุปกรณในการกอสรางตาง ๆ  

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

เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไมและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน  พรอมรายการประกอบแบบกอสราง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5561301 งานไม         2(1-2) 
  Wood Working 

ศึกษาเคร่ืองมือเบื้องตนในเร่ืองการใช     การบํารุงรักษาความปลอดภัยวัสดุ
ท่ีใชประกอบงานไมและการใชประโยชน          ฝกการปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ และ
เคร่ืองจักร  เบ้ืองตน   การเขาปากไม   การตอไม    การประกอบ      การเคลือบผิว  
และการซอมแซมครุภัณฑท่ัวไป 

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

เทคนิคการจัดระบบงาน  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การปรับแตงสถานท่ี  
การเก็บวัสดุอุปกรณ  อาคารช่ัวคราว  เทคนิคการกอสรางเบ้ืองตน  เชน  การวางผัง  
การตอกเข็ม  การทําฐานราก  เสาตอมอ   คาน  พื้น  บันได  โครงหลังคา   การทํามุม
หลังคา  ฯลฯ สวนประกอบของอาคารตาง ๆ     เชน    ฝาผนัง  ประตู  หนาตาง  ฝา
เพดาน และอุปกรณการตกแตงผนัง  เปนตน 

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

ฝกปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม     งานปูน     
งานคอนกรีต    งานสุขภัณฑ       การใชเคร่ืองจักรกลงานกอสราง    การเก็บและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและวัสดุตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการกอสราง 

 
5561601 กลศาสตรวิศวกรรม       3(3-0) 
  Mechanics Engineering 

หลักการสถิตศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ    เวกเตอรของแรง      แรงใน
ภาวะสมดุล  จุดศูนยถวง  แรงเสียดทาน  ความเคนและความเครียด    กฎสภาพ
ยืดหยุนของฮุค  การเสียรูปของวัสดุโครงสรางเม่ือรับภาระตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5561701 งานสํารวจ 1        3(2-2) 
  Survey 1 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานสํารวจ      หลักการสํารวจดวยเทปชนิดตาง ๆ    
โซเทป  วิธีทําแผนท่ีดวยโตะแผนที่       การสํารวจดวยเข็มทิศตลับ      การสํารวจ
ดวยกลองวัดมุมแบบตาง ๆ  การวางเสนตรงดวยกลองวัดมุม  การวัดมุมราบดวย
กลองวัดมุมโดยวิธีตาง ๆ  การทําวงรอบ  การหาพื้นท่ี การวัดมุมสูง  การใชกลองวัด
มุมหาระยะ  หาระดับ     การใช กลองวัดมุมหาระยะ  หาระดับ     การใชกลองวัด
มุม   วางผัง    ความสําคัญของงานระดับ เคร่ืองมือตาง ๆ ในการทําระดับ    การทํา
ระดับดวยวิธีตาง ๆ   การทําและการ plot     งาน   Differential   Profile - Cross    
Section,   Reciprocal Levelling        การหาปริมาณดินตัด  ดินถม  โดยวิธีตาง ๆ  
วิธีการสราง B.W.  การตรวจสอบงานระดับ 

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

ศึกษาชนิด  ลักษณะ  คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุท่ีใชในการผสม
คอนกรีตศึกษาคุณลักษณะของคอนกรีต       คอนกรีตเสริมเหล็ก      คอนกรีตอัดแรง       
การผสม อัตราสวนผสมคอนกรีต  การเท  การลําเลียง   การทําคอนกรีตใหแนน   
การบมคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต  และการทดสอบคอนกรีตดวย
วิธีตาง ๆ 

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

กระบวนการบริหารและการวางแผนงานกอสราง    การบริหารเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกล     วัสดุและอุปกรณ    การบริหารการเงินและการตรวจสอบ    การ
บริหารบุคคลในงานกอสราง    การฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน แรงงาน
สัมพันธ   ความปลอดภัยในงานกอสราง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5562201 เขียนแบบกอสราง 2       2(1-2) 
  Construction Working Drawing 2 

เขียนแบบรายละเอียดทางดานสถาปตยกรรม      และวิศวกรรมท่ัวไปของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารพิเศษ  ตั้งแต 3 ข้ันข้ึนไป   โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอย และดานสุนทรียภาพ  พรอมรายการประกอบแบบกอสราง
และหุนจําลอง 

 

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

ลักษณะโครงสรางของอาคารแบบตาง ๆ          เทคนิคการกอสรางอาคารไม
และอาคารคอนกรีต   โดยเนนข้ันตอนในการปฏิบัติงาน    การเตรียมการสําหรับงาน
กอสราง  เชน    การปรับแตงพื้นท่ี   การกองเก็บวัสดุ   เทคนิคในการกอสราง    
เทคนิคการทําแบบหลอคอนกรีต      การทําและการติดต้ังนั่งรานแบบตาง ๆ     การ
ติดต้ังโครงสรางไมเหล็กการกอสรางอาคารสําเร็จรูป    คอนกรีตอัดแรง และ
สวนประกอบของโครงสรางท่ีสําคัญของคอนกรีตอัดแรง  การกอสรางระบบพื้นไร
คาน 

 

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

ฝกปฏิบัติการงานกอสราง ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงข้ันสําเร็จ หรือทําหุนจําลอง
การกอสรางอาคาร  ตลอดจนการซอมแซมและบํารุงรักษาส่ิงกอสรางท่ัวไป ท้ังนี้ 
การฝกปฏิบัติควรใหครอบคลุมในงานไม งานปูน งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ ฯลฯ    
โดยใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลในงานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 

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

ศึกษาการตกแตงผิวพื้นและผนังของอาคารท้ังภายนอกและภายใน  ศึกษา
วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร  ตลอดจน
กรรมวิธี ลักษณะตาง ๆ ในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร      เชน    การปูกระเบ้ือง
ชนิดตาง ๆ   การทําหินลาง    หินขัด   กรวดลาง   สีระเบิด   การทาสี       การเตรียม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

พื้นผิวกอนตกแตง   เปนตน   เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตกแตง 
บํารุงรักษาพื้นผิวของอาคารไดเปนอยางดี 

 
5562404 งานปูนคอนกรีต        2(1-2) 
  Masonry and Concrete 

ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชในงานปูนคอนกรีตเบ้ืองตน    คุณสมบัติ    กระบวนการ
ผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุท่ีใชในงานปูนคอนกรีต     เชน     ซีเมนต   หิน   ทราย   
ปูนขาว  น้ํา  ฯลฯ  วิธีการกออิฐ  การฉาบปูน  การผสมคอนกรีต  การเทคอนกรีต  
การทําคอนกรีต   ใหแนน  การเสริมเหล็กในคอนกรีต  การทดสอบคอนกรีต   ฝกการ
ปฏิบัติวิธีการทําแบบหลอคอนกรีต  การเทคอนกรีต  การบมคอนกรีต 

 

5562405 งานตกแตงผิวพ้ืนและผนังอาคาร      2(1-2) 
  Building Decoration 

การตกแตงผิวพื้นและผนังของอาคารท้ังภายนอกและภายใน   วัสดุอุปกรณ
และเคร่ืองมือท่ีใชในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร  การปูกระเบื้องชนิดตาง ๆ      
การทําหินลาง  หินขัด  กรวดลาง  สีระเบิด      การทาสีประเภทตาง ๆ      การเตรียม
พื้นผิวกอนตกแตง  เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตกแตง        
บํารุงรักษาพื้นผิวของอาคารไดเปนอยางดี 

   
5562501 งานประปาและสุขภัณฑ 1      2(1-2) 
  Plumbing 1 

ศึกษาถึงโครงสรางและขอบขายของงานประปา   เชน  การผลิตน้ําประปา
บาดาลและแหลงอ่ืน ๆ     ชนิดและขนาดของทอประปา    สวม    เคร่ืองสุขภัณฑ   
เคร่ืองมือและอุปกรณอ่ืน ๆ   ฝกการออกแบบประปา  และเคร่ืองสุขภัณฑในอาคาร    
ฝกการเขียนภาพ  การเดินทอประปา     ศึกษาสัญลักษณตาง ๆ ของงานประปาและ
สุขภัณฑ       การเดินทอประปา     การซอมทอประปา  ทอน้ําท้ิง  การติดต้ังเคร่ือง
สุขภัณฑแบบตาง ๆ    การบํารุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยในงานประปาและ
สุขภัณฑ 
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5562502 ระบบทอและสุขภัณฑ 1       2(1-2) 
  Plumbing System 1 

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาจากบาดาลและแหลงน้ําอ่ืน ๆ  ระบบการ
วางทอและอุปกรณทอน้ําประปา     ไดแก     ขอตอตรง    ขอตอโคง    ขอตอยูเนียน      
ประตูน้ํา  ล้ินกันกลับ  กอก  เกลียวทอ  เคร่ืองทําเกลียวทอ  การกําหนดขนาดทอ  
สัญลักษณงานทอ  ลักษณะการสราง การใชงาน และเทคนิคการติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ 

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

ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็ก  การคํานวณออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็กการคํานวณออกแบบโครงสรางรับแรงโดยใชทฤษฎีตาง ๆ 

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

ความรูเบ้ืองตนในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักท่ี
กระทําตอสวนตาง ๆ ของโครงสราง    การคํานวณโดยใชทฤษฎีตาง ๆ    การกําหนด
สวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    โดยคํานึงถึงขอกําหนดของสถาบันและ
กฎหมาย     เชน ขอกําหนดของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย     ขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร  หรือเทศบาลทองถ่ินตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

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

ศึกษาแรงและความสมดุลของแรง        วิเคราะหโครงสรางแบบงาย  
(Statically  Determinate Structure)     แรงปฏิกิริยา     แรงเฉือนและโมเมนตดัด    ท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากแรงกระทําแบบตาง ๆ บนโครงสราง  คาน   โครงขอหมุนและโครง
ขอแข็ง  วิเคราะหหาการโกงตัวของโครงสราง   การหาเสนอิทธิพล 
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5562605 ปฐพีกลศาสตร 1              3(3-0) 
  Soil Mechanics 1 

ศึกษาเกี่ยวกับดิน  สวนประกอบทางเคมี  ฟสิกส  ธรรมชาติของดินท่ีทับถม
กันลักษณะของเนื้อดินชนิดตาง ๆ     การเจาะสํารวจดิน   การจําแนกประเภทของดิน  
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน    ความสัมพันธของดินและน้ําในดิน      การซึมผาน
ไดของดิน  การบดอัดดิน  หนวยแรงใน 

    

5562701 การประมาณราคางานกอสราง      2(2-0) 
  Cost Estimation 

ศึกษาและสํารวจราคาวัสดุ     อุปกรณ   และแรงงานในทองถ่ินจากแหลง
ผลิตท่ีสําคัญ      ศึกษารายละเอียดในแบบรูปและรายการจัดแบงกลุมงานออกเปน
สวน ๆ    จัดลําดับข้ันตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ  และทําตารางการประเมิน
ราคา    โดยแยกจากเครื่องมือและอุปกรณในการกอสราง  คาดําเนินการ  คา
อํานวยการ  คาวัสดุ    คาพาหนะ  คาเช้ือเพลิง  คาขนสง  คาแรงงาน  คาภาษี  และ
กําไร  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการประมาณราคาเบ้ืองตน 

 

5562702 อุปกรณอาคาร        2(2-0) 
  Building Equipment 

ศึกษาเร่ืองการใช  การบํารุงรักษาและการติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคาร 
เชนประตูหนาตาง  ระบบไฟฟาและแสงสวาง  การคํานวณหลอดและดวงโคม   
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร    ระบบปรับอากาศภายในอาคาร  และการเลือกใช
เคร่ืองปรับอากาศใหเหมาะสมกับอาคาร  ระบบโทรศัพท  การขนสงภายในอาคาร  
เชน  ลิฟท  บันไดเล่ือนประตูเล่ือนอัตโนมัติ  ระบบดับเพลิง  ระบบปองกันความ
ปลอดภัยในอาคารแบบตาง ๆ  
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5562703 การสํารวจเพื่อการกอสราง 1      3(2-2) 
  Construction Survey 1 

การสํารวจเพื่อการกอสรางในงานวิศวกรรมตาง ๆ  การสํารวจทางน้ํา การ
สํารวจเพื่อการสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา  ฝาย  การวางสายสงแรงสูง  คู และคลอง  
สนามบิน ทาเรือ  อุโมงค  อาคาร  การสํารวจทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆ  

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

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน     กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ  

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

ฝกปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนในหรือนอกสถาบัน  จัดใหมีการ
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ  เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาการกอสรางอยางละไมนอย
กวา 10 ช่ัวโมง 

 

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

คุณสมบัติทางเคมี  ฟสิกส  และความทนทานของวัสดุท่ีนํามาใชกับงาน
กอสรางประเภทตาง ๆ    ไดแก    ไม    ผลิตภัณฑจากไม  เหล็ก  อะลูมิเนียม  กระจก    
กาว   วัสดุเคลือบผิว  พลาสติก  เคร่ืองสุขภัณฑ  ซีเมนต  คอนกรีต  คอนกรีตอัดแรง   
ผลิตภัณฑจากซีเมนต  วัสดุมุง  วัสดุผนัง  ฯลฯ 
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5563102 การจัดและการบริหารงานกอสราง 2     3(3-0) 
  Organization and Management of Construction 2 

ศึกษาเร่ืองแนวคิด  ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานในงานกอสรางท่ัวไป  
หลักและกระบวนการบริหาร  การวางแผนงานกอสราง  การจัดหนวยงาน      การ
ควบคุมและการตรวจสอบ  การประสานงาน  การทํารายงานการกอสราง    การ
ประชาสัมพันธ    การบริหารการเงิน      เคร่ืองมือและวัสดุกอสราง    การ
บริหารงานบุคคลในงานกอสราง ข้ันตอนการประกวดราคา    การบริหารงาน
รับเหมา    การทําสัญญากอสราง  หาแนวทางวิกฤต (CPM)     การจัดการกอสราง
แบบสมดุล    การปรับแผนงาน    การประเมินผลงานการปรับปรุงแกไข (PERT)       
และการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน การจัดและการ
บริหารงานกอสราง 

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

ความหมายและประเภทการกอสราง  การอานแบบเพื่อการกอสราง วัสดุ
กอสรางเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลในงานกอสราง  เทคนิคการกอสรางตามลําดับ
ข้ัน  เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  ฝกปฏิบัติงานกอสรางท่ัวไป 

 
5563104 วัสดุครุภัณฑ         2(1-2) 
  Furniture Materials 

วัสดุท่ีนํามาใชในการสรางครุภัณฑ   ไดแก  ไม   ผลิตภัณฑจากไม   
อะลูมิเนียมกระจก  พลาสติก  วัสดุแผนประสาน (Plastic Laminate)    กาว   วัสดุ
เคลือบผิว  กระดาษทราย  ตลอดจนอุปกรณประกอบงานครุภัณฑ  เชน  บานพับ  
รางล้ินชัก     อุปกรณจับยึด  (Knock Down) เปนตน  เคร่ืองมือและอุปกรณการ
เคลือบผิว  วิธีการเคลือบผิว  ฝกปฏิบัตการทําครุภัณฑโดยการใชเคร่ืองจักรดวย
ทักษะข้ันสูง 
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5563105 งานชางพื้นฐาน        2(1-2) 
  Basic Skills for Technicians 

สังเกตและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมประกอบอาชีพ      งานวิทยุ     
งานเคร่ืองยนต  งานหนัง   งานถักทอ  งานสาน  งานเคร่ืองปนดินเผา    งานทาสี    
งานพิมพในเร่ืองวิธีของเสียง การดําเนินงาน   ปญหา  อุปสรรค แลวนํามาวิเคราะห 
อภิปราย และสรุป 

สาเหตุและวิธีปองกัน    และการแกไขในอุบัติเหตุจากการทํางาน หาเลือก
วัสดุการเตรียม  การใช และการแกปญหา โดยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วิธีชวยและการ
ใหบริการจัดจําหนาย แลวนําผลอภิปราย สรุป และรายงาน 

   วิธีทาสี การทําหรือจัดหาแมพิมพ 
สังเกตการใชเคร่ืองมือและวิธีการนํา เอาพัสดุ     การเกาะแมพิมพและการ

ทาสี  แมพิมพ  ทดลองปฏิบัติ แลวนําผลมาอภิปรายการทํางานและสรุปศึกษาแผน
ดําเนินงานตามแนวทาง แลวนํามาอภิปราย 

ฝกปฏิบัติข้ันตอน กระบวนการและนิสัยในการทํางาน สังเกตการ
ปฏิบัติงานและผลงาน แลวนํามาอภิปรายขอบกพรองและวิธีการแกไข 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ การดําเนินงานชาง  งานทาสี  งานพิมพในเชิง
การคามีศึกษาในการใชมือ เคร่ืองมือตาง ๆ    และสามารถทํางานชางประเภทตาง ๆ  
ทาสี  พิมพการถายแมพิมพท่ีทํา หรือจัดหาตามข้ันตอน กระบวนการ   ปรับปรุงอยู
เสมอ   เปนคุณคาของการทํางาน และมีนิสัยซักถาม 

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

ศึกษาการออกแบบอาคารบานพักอาศัย    โดยคํานึงถึงความงาม    ความ
สะดวก  ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม         ความถูกตองตามสถาปตยกรรมและเทศ
บัญญัติศึกษาระบบประปาสุขาภิบาล   ทออากาศ และอุปกรณอาคาร     ฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบอาคารไมเกิน 3 ข้ัน  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
โครงสราง และระบบประปา สุขาภิบาล  อุปกรณ อาคาร   ฝกหัดการเสนอผลงาน 
(Presentation)   ตอเจาของงานหรือสาธารณชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5563202 เขียนแบบกอสราง       3(2-2) 
  Construction Drawing 

ศึกษาและเขียนแบรายละเอียดโครงสรางอาคารไม  รายละเอียดโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก     รายละเอียดไฟฟา   ประปา  เขียนแบบบานพักอาศัยสองช้ัน  
โครงสรางไม          เขียนแบบเรือนแถวพักอาศัยสองช้ัน     และรายละเอียดประกอบ
แบบ  เพื่อทําใบขออนุญาตปลูกสรางได 

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

คุณสมบัติของไมและการปรับปรุงคุณภาพไม  การแปรรูปไม  การผลิต
ครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production  ในโรงงานอุตสาหกรรม  
การออกแบบอุปกรณจับไม  (Jig and Fixture)  ตามลักษณะแมบทของแตละเคร่ือง  
เชน  เล่ือยวงเดือน เคร่ืองลอกบัว  เคร่ืองเจาะ  ฯลฯ การผลิตครุภัณฑดวยกรรมวิธีไม
ดัดและประสาน  ฝกหัดการใชการใชเคร่ืองจักรในการผลิตช้ินสวนของครุภัณฑ        
โดยใชอุปกรณจับไมของ   เคร่ืองมือแตละเคร่ือง 

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

ศึกษาเกี่ยวกับไม  คุณสมบัติของไม  การปรับปรุงคุณภาพไม กาว วัสดุ
เคลือบผิวไมดวยวิธีการตาง ๆ     การใช       การบํารุงรักษา  และความปลอดภัยใน
การใชเคร่ืองมือ  (Hand Tools)  และเคร่ืองจักรกล (Machine Tools)     เคร่ืองมือ
ไฟฟาขนาดเล็ก  (Portable  Electric Power Tools) 

การวิเคราะหข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงเทคนิคใหม ๆ มาใช   
การเตรียมเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม    กฎของความ
ปลอดภัยการสรุปผลการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานไมและงานเคลือบผิว    โดยใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล
ช้ินงานยอย และนํามาประกอบเปนช้ินงานสําเร็จรูป 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5563402 งานกอสราง 2        2(1-2) 
  Construction Practice 2 

ศึกษาเทคนิค   การกอสรางอาคารเก่ียวกับโครงสรางของอาคาร    
สวนประกอบของอาคาร ระบบทอและสุขภัณฑ  การติดต้ังอุปกรณอาคาร ศึกษา
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการสรุปผลงาน  แนะนําเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลท่ีใชใน
งานกอสรางสมัยใหม 

   ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสราง 
 
5563403 งานกอสราง 3        2(1-2) 
  Construction Practice 3 

แนะนําเทคนิคกอสรางอาคารเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร            
เชน  ฐานราก  เสา  คาน  ตง  พื้น  บันได  โครงหลังคา  การมุงหลังคา  ฯลฯ 

สวนประกอบของอาคาร    เชน     ฝาผนังชนิดตาง ๆ    การติดต้ังวงกบ      
ประตู หนาตาง  บัวเชิงผนัง  ฝาเพดาน 

   การวิเคราะหข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การสรุปผลงาน 
ปฏิบัติงานกอสรางอาคารขนาดเล็ก   ท้ังสวนโครงสรางอาคารและ

สวนประกอบโครงสรางอาคาร 
 

5563501 งานประปาและสุขภัณฑ 2      2(1-2) 
  Plumbing 2 

ระบบทอในงานประปาและสุขภัณฑ  การผลิตน้ําประปาจากบาดาลและ
แหลง อ่ืน  ฝกหัดเดินทอประปาและการติดต้ังสุขภัณฑท่ัวไป        การแยกวัสดุ
ประมาณราคา    ฝกหัดการออกแบบ  เขียนแบบงานประปาและสุขภัณฑในอาคาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5563502 ระบบทอและสุขภัณฑ 2       2(1-2) 
  Plumbing System 2 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบน้ําประปาท่ีตอจากทอเมน    ถังสูงและเคร่ืองสูบน้ํา    
ถังน้ําแรงดัน       ระบบสายทอ    ท้ังทอแยกและทอแบงจาย    จํานวน “หนวยน้ํา”  ที
เปนความตองการใชน้ําของเคร่ืองสุขภัณฑ     ชนิดและการใชงานของเคร่ืองสูบน้ํา       
เทคนิคการจายน้ํา        วิธีซอมบริการและการบํารุงรักษาระบบทอและเคร่ือง
สุขภัณฑ     เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ  ระบบเคร่ืองทําน้ํารอนดวยไฟฟา หรือ
กาซ  และอุปกรณทําน้ํารอนตาง ๆ  

 

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

ออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  เสา  คาน  ตง  โครงไม และช้ินสวน
โครงสรางท่ีรับแรงดัด  แรงอัดและแรงดึง  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบจุดตอ
ดวยสลัก  เกลียวหมุดย้ํา  และการเช่ือม 

 

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

ศึกษาหลักการของแรงสถิต        วิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอรมิเนท  และ
อินดีเทอรมิเนทที่รับน้ําหนักคงที่    การวิเคราะหคาน    โครงขอหมุน   และโครงขอ
แข็ง   การวิเคราะหโครงหลังคา  การเขียนเสนอิทธิพล  การคํานวณระยะโกงของ
โครงสราง  ศึกษาพฤติกรรมของโครงสรางและวิบัติของโครงสรางไม เหล็ก และ
คอนกรีต 

 

5563603 งานโครงสราง 1        2(2-0) 
  Structures 1 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ  ความรูทางกลศาสตรท่ี
เกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร       รูจักคํานวณหาแรงชนิดตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช้ินสวน
ของอาคารใหรูจักงานคอนกรีต       และการคํานวณเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาคารไมและ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5563701 ธุรกิจกอสรางและการประมาณราคา     2(2-0) 
  Construction Business and Estimation 

ศึกษาธุรกิจงานกอสราง     การสืบราคา     การประกวดราคา   การประมูล
ราคา ศึกษารายการประกอบแบบ    สัญญาการกอสราง      กฎหมายท่ีเกี่ยวของ    
การกอสราง การดูสัญลักษณตรงจากแบบพิมพเขียว     การแยกรายการวัสดุ    การ
ประมาณราคา และข้ันตอนการประมาณราคา       เทคนิคการประมาณราคารวมโดย
ใช Factor F      และการประมาณราคา  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

5563702 การอานแบบและการประมาณราคา     2(2-0) 
  Estimating 

การอานรูปแบบประกอบการสัญญา  การตรวจสถานท่ีปลูกสราง  
คุณสมบัติของผูประมาณราคา  การจัดแบงกลุมงานสวนตาง ๆ ของอาคาร     การทํา
รายการจํานวนวัสดุกอสราง   ข้ันตอนของการประมาณราคา    การประมาณราคา
เพื่อหาปริมาณวัสดุกอสราง  การประมาณราคาคาแรง  การสรุปรายการประมาณ
ราคา  ปฏิบัติการประมาณราคาอาคาร  ถนน สะพาน  ฯลฯ 

  
5563703 สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม       2(2-0) 
  Environmental Sanitation 

คําจํากัดความสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  การสุขาภิบาลเร่ืองน้ํา  แหลงน้ํา  การ
ทําน้ําใหสะอาดโดยวิธีธรรมชาติ  การสรางบอน้ําท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  การประปา    
น้ําสะอาดสําหรับประชาชน  การเติมคลอรีนแบบแพรกระจายในบอ  การกําจัด
อุจจาระ   การสรางสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  การกําจัดขยะมูลฝอย  การสุขาภิบาล
บริเวณท่ีพักอาศัย    การกําจัดน้ําโสโครก  การสุขาภิบาลในโรงเรียน  การควบคุม
มลพิษทางอากาศ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564101 การตรวจงานการกอสราง            
 2(2-0) 
  Supervision and Inspection 

บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงาน      ผูตรวจงาน     สถาปนิก        
วิศวกร  ผูรับเหมา  ผูรับเหมาชวง  โดยเฉพาะการตรวจงานใหเปนไปตามรูปแบบ
รายละเอียดการกอสราง และหลักการกอสรางท่ีเกี่ยวกับงานคอนกรีต         คอนกรีต
เสริมเหล็ก    งานไม  โครงไมและโครงเหล็ก      การทํารายงานการกอสราง     
รายงานผลการทดสอบวัสดุและอ่ืน ๆ  ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรม
และความงามตามหลักของสถาปตยกรรม 

 
5564102 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลงานกอสราง     2(2-0) 
  Construction Equipment Technology 

ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองจักรกลงานกอสราง   ลักษณะการทํางาน  
ความสามารถในการทํางาน  การเลือกใชเคร่ืองจักรในงานกอสราง    การบํารุงรักษา 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      เทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลการ
กอสราง  และการจัดการบริหารเคร่ืองจักรกลกอสราง 

 
5564103 การวิเคราะหความวิบัติในการกอสราง     3(3-0) 
  Construction Failure Analysis 

ศึกษาความหมายของคําวา “วิบัติ” สาเหตุท่ีอาจจะทําใหเกิดการวิบัติ      
ปญหา  ความผิดพลาดในการกอสราง    ความผิดพลาดในการกอสราง     การวิบัติท่ี
เกิดจากแรงทางขาง  การวิบัติท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ   เชน  การใชอาคารผิดประเภท  
ปฏิกิริยาทางเคมี  ศึกษารอยราว  ลักษณะและประเภทรอยราว  วิธีการปองกันและ
ซอมแซมอาคารท่ีเปนไม  เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564104 การจัดและบริหารเคหะภัณฑอุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Furniture Production Management 

พื้นฐานการวางแผนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เร่ิมต้ังแต วัสดุ  คน  
เคร่ืองจักร  เงินทุน    การจัดบริหารและจัดต้ังหนวยงานในโรงงานเคหะภัณฑ
อุตสาหกรรม    การรับและการฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน     แรงงานสัมพันธ     ความ
ปลอดภัยในโรงงาน     การควบคุมคุณภาพและการตลาด  ฝกปฏิบัติการผลิตงาน
เคหะภัณฑ 

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

ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคารทั่วไป   การเขียนแบบอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ตั้งแต 2 ช้ันขึ้นไป  การเขียนแบบถนน  สะพาน  เข่ือนและอาคารพิเศษ  
การเขียนแบบที่ใชวัสดุสําเร็จรูป         ศึกษากระบวนการเขียนแบบท่ีนําไปใชงาน 
(Working  Drawing) อยางถูกตอง ท้ังรูปแปลน รูปดาน รูดตัด รูปขยาย   รายละเอียด
ของโครงสราง  สวนประกอบของโครงสราง  ตลอดจนรายการประกอบแบบ 

 
5564301 ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Wood Product Industry 

คุณสมบัติของไม และการปรับปรุงคุณภาพไม  การแปรรูปไม  การผลิต
ครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม   
การออกแบบอุปกรณจับไม (Jig and Fixture)  ตามลักษณะแมบทของแตละเคร่ือง    
เชน  เล่ือยวงเดือน  เคร่ืองลอกบัว  เคร่ืองเจาะ ฯลฯ  การผลิตครุภัณฑดวยกรรมวิธีไม
ตัดและประสาน  ฝกหัดการใชการใชเคร่ืองจักรในการผลิตช้ินสวนของครุภัณฑ            
โดยใชอุปกรณจับไมของเคร่ืองมือแตละเคร่ือง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564302 การออกแบบผลิตภัณฑเคหะภัณฑ     2(1-2) 
  Furniture Product Design 

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑเคหะภัณฑ  ฝกหัดออกแบบ  และเขียน
แบบอัตราสวนยอขยาย  และขนดาเทาของจริง  สามารถปฏิบัติการสรางแบบ และ
เคหะภัณฑท่ีออกแบบไว 

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

การผลิตครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production  ใน
โรงงานอุตสาหกรรม       การออกแบบอุปกรณจับไม  (Jig and Fixture)  ตาม
ลักษณะแมบทของเคร่ืองจักรกลแตละเคร่ือง  เชน  เล่ือยวงเดือน  เคร่ืองลอกบัว  
เคร่ืองเจาะ  ฯลฯ  การผลิตครุภัณฑดวยกรรมวิธีไมตัดและประสาน งานกลึง     
ฝกหัดการใชเคร่ืองจักรในการผลิตช้ินสวนของครุภัณฑจํานวนมาก โดยใชอุปกรณ
จับไมของเคร่ืองมือแตละเคร่ือง 

 
5564501 เทคโนโลยีงานทอและสุขภัณฑ      3(3-0) 
  Sanitary System Technology 

ศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณในงานทอมาตรฐาน  ทอประปาการตอ
ชนิดตาง ๆ ของเคร่ืองสุขภัณฑ   เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑระบบบอเกรอะ  
บอซึม  หรือระบบการทํางานของถังบําบัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล  ระบบเคร่ืองทําความ
รอนดวยไฟฟาและกาซ  และทอน้ํารอนชนิดตาง  ๆ 

 
5564601 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2    3(3-0) 
  Reinforced Concrete Design 2 

ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คาน  พื้น  เสา  ฐานราก และ
โครงสรางอ่ืน ๆ  โดยใชวิธี Working Stress Design และ Ultimate Strength Design 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564602 วิศวกรรมการทาง 1       3(3-0) 
  Highway Engineering 1 

ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย  การแบงแยกประเภทของทางหลวง 
ระบบ  การขนสงในทางหลวง โครงสรางถนน การวางแผนและการออกแบบถนน  
ประเภทของผิวจราจร  และการออกแบบผิวจราจร    สะพานและทางระบายน้ํา          
วัสดุกอสรางทางการซอมและบํารุงรักษาทาง  ปฏิบัติการทดลองวัสดุในงานผิวทาง      
ช้ันรองพื้นทางและพื้นทาง 

  
5564603 กําลังวัสดุ        3(3-0) 
  Strength of Materials 

ศึกษาเร่ืองความเคน และความเครียด      คุณสมบัติทางกลของของแข็ง         
ถัง  ความดันผนังบาง        การบิดและการโกงตัวของแทงวัสดุ แรงบิด แรงเคนใน
โครงสราง แรงเคนตัด และแรงเคนเฉือนของคาน แรงเคนและความเครียดในระนาบ 
2 มิติ    สมการของเสนโคงยืดหยุน    จุดศูนยกลางแรงเฉือน    การโกงงอของคาน       
คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด 

 
5564604 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก      2(2-0) 
  Reinforced Concrete Structure 

ศึกษาเร่ืองโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก         หลักการในการออกแบบ
คํานวณโครงสราง       ฝกหัดการคํานวณโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยใช
ทฤษฎีอีลาสติก  คํานวณ  พื้น  คาน  เสา  ฐานราก  บันได            ศึกษาเกี่ยวกับการ
ใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูประบบอุตสาหกรรม  การชํารุดเสียหาย
ของโครงสราง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564605 โครงสรางไมและเหล็ก       2(2-0) 
  Timber and Steel Structure 

ศึกษาคุณสมบัติของไม  คํานวณช้ินสวนตาง ๆ ของโครงสรางไม   การ
ออกแบบโครงหลังคา    การคํานวณโครงสรางไมประกอบ   ศึกษาคุณสมบัติของ
เหล็กท่ีใชในการระกอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณ  การคํานวณช้ินสวน 

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

การกําเนิดของดิน  คุณสมบัติพื้นฐานของดิน  การเจาะสํารวจดิน  การ
จําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม   การไหลซึมของน้ําในมวลดิน    ความเคนใน
ดิน   การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน   การรับกําลังแรงเฉือนของดิน   การ
ยุบตัวของดิน  เสถียรภาพของความลาด  การวิเคราะหการทรุดตัวของดิน 

 
5564607 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ      3(2-2) 
  Materials Testing Technology 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในการกอสราง              ศึกษาทฤษฎี 
และพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม     เหล็ก    และคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ    วิธีการทดสอบ          การสุมตัวอยาง
วัสดุ  เพื่อนํามา ทดสอบในการรับแรงอัด  แรงดึง  แรงตัด  แรงเฉือน  แรงบิดและ
แรงยึดเหนี่ยว 

 
5564608 คอนกรีตอัดแรง        3(3-0) 
  Pre-Stressed Concrete Design 

คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง   หลักเกณฑการออกแบบ    การสูญเสียแรง
ของคอนกรีตอัดแรง    คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension)   และดึงลวด
ภายหลัง  (Post-tension)   วัสดุท่ีใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรง   การออกแบบ
โครงสรางคอนกรีตอัดแรง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564609 ระบบน้ําดีและน้ําเสีย       3(3-0) 
  Water Supply and Sewage 

ศึกษาเร่ืองน้ําผิวดิน  น้ําใตดิน  วิธีการสํารวจ        การไหลซึมผานของน้ําใน
ดิน  การคํานวณปริมาณนํ้าท่ีไหลซึมผาน  ศึกษาวิธีการเก็บกักน้ํา  การจายน้ํา     การ
คํานวณปริมาณนํ้าท่ีไหลในทอ     การใชปมน้ําท่ีเหมาะสมกับระบบ   การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตาง ๆ    ระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร    ศึกษาระบบการกําจัดน้ําโสโครก     
น้ําเสียจากอาคาร   วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้าเสีย    แหลงท่ีทําใหเกิดน้ําเสีย  
การออกแบบระบบการกําจัดน้ําเสีย  การระบายนํ้า 

 
5564610 วิศวกรรมขนสง        3(3-0) 
  Transportation Engineering 

ประเภทของการขนสง  การบริหารและการจัดการ  การดําเนินการของ
ระบบการขนสง     การศึกษาการวางแผนและการกําหนดเสนทางการศึกษาภาวะการ
จราจรและการควบคุมการขนสงในเมืองและชนบท  การขนสงประเภทอื่น  ทางรถ  
ทางหลวงทางอากาศ  ทางเรือ  และรถไฟ   ผลกระทบตอการเมือง  เศรษฐกิจความ
สวยงามภาวะและส่ิงแวดลอม 

 
5564611 งานโครงสราง 2        2(2-0) 
  Structure 2 

หลักและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใชโครงสรางในงาน
สถาปตยกรรมท่ัวไป     และปฏิกิริยาของแรงตาง ๆ       สมดุลของแรง  การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตตัม  ความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุก
หนวยแรง  แรงตานทานภายในคาน    สเตรสและสเตรน   แรงอัด   แรงดึง   แรง
เฉือน    หนวยแรงท่ียอมให   การคํานวณ  โครงสราง ค.ส.ล. โดยวิธีทฤษฎีอีลาสติก
ของคานพ้ืน  เสา และฐานราก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564612 การวิเคราะหโครงสราง       3(3-0) 
  Structural Analysis 

การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางแบบตาง ๆ   การวิเคราะหโครงสราง
แบบคํานวณไมไดเชิงสถิตยศาสตร   (Statically Indeterminate Structures)    ดวยวิธี
ตาง ๆ    เชน  Slope Deflection    วิธี Moment  Distribution  ฯลฯ     อินฟลูเอนซ
ไลนของโครงสรางในลักษณะตาง ๆ     การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ       
การวิเคราะหโครงสรางดวยคอมพิวเตอร 

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

ศึกษาเร่ือง ลักษณะของทางท่ีมีความสัมพันธกับลักษณะของการจราจร  
มาตรฐานทางโดยท่ัวไป  มาตรฐานทางหลวง    การสํารวจปริมาณการจราจร    เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกแบบทาง  การออกแบบโครงสรางทาง  การออกแบบผิว
ทาง วิธีการกอสรางทาง  วิธีการบํารุงรักษาทางและไหลทาง  การควบคุมการใชทาง 

 
5564614 การออกแบบโครงสราง       3(3-0) 
  Structural Design 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางอาคารเบ้ืองตน    ตั้งแตโครงสรางไม  เหล็ก  
คอนกรีต และการคํานวณเร่ืองเกี่ยวกับแรงข้ันพื้นฐาน          ตลอดจนการเขียนแบบ
แปลนการวางโครงการกอสรางตาง ๆ  

 
5564615 วิศวกรรมการสํารวจ       3(2-2) 
  Survey Engineering 

การสํารวจท่ีเกี่ยวของในงานวิศวกรรม  งานรังวัด    การกําหนดจุดและวาง
แนวกอสรางอาคาร  กําหนดความลาดชัน  เสนช้ันความสูง   การคํานวณวงรอบ   
การสํารวจและการวางโคงของถนน  การวางแนวทอระบายน้ํา  คลอง  อุโมงค  ทาง
รถไฟ  สายสง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5564617 การออกแบบผิวจราจร       3(3-0) 
  Pavement Design 

ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน  และ
ผิวสนามบิน    ความเคนท่ีเกิดข้ึนบนผิวถนนท่ียืดหยุนและผิวแข็ง   คุณสมบัติของ
ผิวจราจรแบบตาง ๆ  การออกแบบผิวถนนท่ียืดหยุนและผิวแข็ง  การตานทางการ
ไหลของผิวจราจร  การกอสราง และการบํารุงรักษาพื้นถนน 

 
5564618 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร            1(0-3) 
  Soil Mechanics Laboratory 

การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบัติทางฟสิกสและทางวิศวกรรม การเจาะ
สํารวจ ดิน    การเก็บตัวอยางดิน   การวิเคราะหขนาดและความถวงจําเพาะของดิน   
ความซึมน้ํา  ของดิน   การทดสอบ CBR   การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง  การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน  การทรุดตัวของดิน  การบดอัดดิน  การคํานวณผลจาก
ขอมูลและการรายงานผล 

 
5564619 วิศวกรรมฐานราก       3(3-0) 
  Foundation Engineering 

ชนิดและแบบของฐานราก  การสงถายแรงของฐานรากลงสูดิน  เสถียรภาพ
ของฐานราก    การออกแบบฐานราก  ท้ังชนิดใชเสาเข็มและไมใชเสาเข็ม     การ
ปรับปรุงช้ันดินออน  ช้ันทรายรวน  ช้ันดินต้ืน  วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก         
การทดสอบ  น้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม  การออกแบบกําแพงกั้นดิน 

 
5564701 เทคโนโลยีคอนกรีต 2       3(3-0) 
  Concrete Technology 2 

ศึกษาคุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพการใชงานของซีเมนต  มวลรวม
น้ําน้ํายาเคมีผสมคอนกรีต    เหล็กเสริมคอนกรีต   การออกแบบสวนผสมคอนกรีต     
การทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม   การเทคอนกรีตใตน้ํา    วิธีพิเศษของงาน
คอนกรีตงานคอนกรีตกําลังสูง   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564702 การออกแบบโครงสรางใตดิน      3(3-0) 
  Sub Structure Design 

การวิเคราะหและการประเมินการเจาะดินในสนาม   การทรุดตัวของ
โครงสรางความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน ฐานราก  เข็มเดี่ยว และเข็มกลุม  
เข็มพืด แรงดันของดิน และเสถียรภาพของดิน  การออกแบบฐานรากและกําแพงกัน
ดินประเภทตาง ๆ 

 

5564703 การตกแตงอาคาร       2(2-0) 
  Decorating 

ศึกษาวัสดุท่ีใชในการตกแตงภายในและภายนอกอาคาร     ศึกษาวิธีการฉาบ
ปูนการทาสี  ปูกระเบ้ืองชนิดตาง ๆ  หินลาง  หินขัด  ฯลฯ     การตกแตงพื้น  ผนัง  
ฝาเพดานการปูกระเบื้องยาง    การปูพื้นปารเก  โมเสด  กระเบ้ืองดินเผา     การปรับ
ดวยพรม  มาน  กระดาษปดผนัง    การตกแตงฝาเพดานดวยวัสดุตาง ๆ     ศึกษาเร่ือง
การออกแบบบริเวณ  ภายนอกอาคารใหสัมพันธกับธรรมชาติ  เพื่อสนองประโยชน
ใชสอยฝกปฏิบัติการตกแตงภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริเวณภายนอกอาคาร 

 
5564704 เทคโนโลยีงานฐานราก       3(3-0) 
  Foundation Technology 

ศึกษาชนิดของรากฐาน  แบบของฐานราก   การสงถายแรงของฐานรากลงสู
ดินเสถียรภาพของงานฐานราก  การออกแบบฐานราก   ท้ังชนิดใชเสาเข็ม และไมใช
เสาเข็ม การปรับปรุงช้ันดินออน  ช้ันทรายรวน  ช้ันดินต้ืน       วิเคราะหการทรุดตัว
ของฐานราก  และวิธีการทดสอบ   ศึกษาเร่ืองเสาเข็มชนิดตาง ๆ  น้ําหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม  การเจาะสํารวจดิน  กําแพงกันดิน  ตอมอสะพาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564705 งานสํารวจ 2        2(1-2) 
  Surveying 2 

หลักการทางเทคนิคของการใชเคร่ืองวัด    และสวนประกอบเคร่ืองวัดท่ีถูก
หลักวิชาการ  การรับผิดชอบตอเคร่ืองวัดขณะปฏิบัติงาน  เชน  การนําออกไปใช 
และการเก็บเคร่ืองวัดแตละลักษณะงาน   การติดต้ังสวนประกอบเขากับตัวกลองวัด    
การเคล่ือนยายกลอง  การทําความสะอาดเล็นซ  ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 

งานใชกลองวัดระดับ Leveling Instruments     การตั้งกลองหาระดับ     ตัว
กลอง  การอานคาจากสเกลจากเสนใยระดับ   การใช    การอานระดับจากสเกลที่ 
Staff     เพื่อหาระดับของพื้นท่ีในงานกอสราง  งานวางผัง และงานสํารวจพื้นท่ี 

 

5564706 การสํารวจเพื่อการกอสราง 2      3(2-2) 
  Survey for Construction 2 

การสํารวจท่ีเกี่ยวของในงานวิศวกรรม  สถาปตยกรรม ซ่ึงจําเปนตอการ
วางแผนงานกอสราง  งานรังวัด  กําหนดวางจุด และแนวบนพื้นดิน     การวางแนว
กอสรางอาคารกําหนดความลาดชัน และความโคงของการวางแนวถนนและทาง     
งานทอน้ําท้ิง      ทอระบายน้ํา  ทางรถไฟ  ทางหลวง  คลอง  ทอประปา  สายสง         
งานรังวัดเพื่อคํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร 

 
5564707 ชลศาสตร        3(3-0) 
  Hydraulics  

ศึกษาเร่ืองคุณสมบัติของของไหล            หลักการเกี่ยวกับการไหลของของ
ไหล  การไหลของน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ    การไหลของน้ําเปด    การไหลในทอ     
การวัดอัตราการไหลของน้ํา   การตกตะกอนและการเคล่ือนท่ีของตะกอนในลําน้ํา  
การออกแบบอาง เก็บน้ํา เข่ือน  ทางระบายน้ําลน  ประตูน้ํา      และโครงสรางตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับสง-จายน้ํา  การระบายนํ้า  การวิเคราะหโครงขายระบบทอ  แบบจําลอง
ทางชลศาสตร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5564708 การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร           3(2-2) 
  Sanitation System Design 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการจายน้ําภายในอาคาร ระบบถังน้ําสูง ระบบถัง
อัดความดัน ระบบการจายน้ําโดยตรง การหาขนาดของทอประปา       การหาขนาด
ของทอน้ําท้ิงและโสโครก  การหาขนาดของทอน้ําฝนของอาคารขนาดใหญ  การ
เขียนแบบทอตาง ๆ ภายในอาคาร 

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

ศึกษาคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีกอสรางตามท่ีผูเรียนสนใจ และความ
ถนัดเปนพิเศษ อาจจะทําเปนกลุมหรือรายบุคคล       โดยการอนุมัติและแนะนําจาก
อาจารยท่ีควบคุมและที่ปรึกษา 

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

ศึกษาคนควาในงานกอสรางท่ีผูเรียนถนัดและสนใจเปนพิเศษ     โดยการ
อนุมัติและแนะนําจากอาจารยท่ีควบคุมและที่ปรึกษา 
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หมูวิชาไฟฟากําลัง 
(557) 

 

 
  หมูวิชาไฟฟากําลัง ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้ 
  1.  พื้นฐานท่ัวไป       (557-1--) 
  2.  การติดต้ังและอุปกรณไฟฟา     (557-2--) 
  3.  เคร่ืองกลไฟฟาและการควบคุม     (557-3--) 

 4.  โรงตนกําลังและการสงจายไฟฟา                                              (557-4--) 
  5.  เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ    (557-5--) 
  6.                                                                          (557-6--) 
  7.                                                                                                        (557-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (557-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (557-9--) 
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หมูวิชาไฟฟากําลัง (557) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5571101 
5571102 
5571103 
5571104 
5571105 
5571106 
5571201 
5571202 
5571203 
5571204 
5571205 
5571301 
5571302 
5571303 
5572101 
5572102 
5572103 
5572104 
5572105 
5572106 
5572107 
5572108 
 
5572201 
5572202 

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

เคร่ืองวัดไฟฟา 1 
ไฟฟาสําหรับชาง 
เทคโนโลยีไฟฟากับงานพิมพ 
งานไฟฟาเบ้ืองตน 
ไฟฟาภายในอาคาร 
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 
เคร่ืองใชไฟฟา 1 
เคร่ืองใชไฟฟา 2 
วัสดุและอุปกรณไฟฟา 
งานวางแบบและติดต้ังไฟฟา 
การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร 1 
เคร่ืองกลไฟฟา 1 
หมอแปลงไฟฟา 1 
มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1 
คณิตศาสตรชางไฟฟา 1 
เทคโนโลยีไฟฟา 1 
เคร่ืองมือวัดไฟฟา 
คณิตศาสตรชางไฟฟา 2 
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา 
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 
พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสข้ันพื้นฐานสําหรับงานเทคโนโลยี 
การศึกษา 
การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร 2 
การติดต้ังไฟฟาภายนอกอาคาร 

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

รหัสใหม รหัสเกา   

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 

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

การติดต้ังไฟฟา 
ปฏิบัติการไฟฟาอุตสาหกรรม 
การสองสวางและการใชงาน 
ไฟฟาอุตสาหกรรม 
ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองกลไฟฟา 2 
การประลองไฟฟา 1 
เคร่ืองกลไฟฟาและการควบคุม 
ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟา 1 
การควบคุมมอเตอรไฟฟา 1 
มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 2 
การผลิตกําลังไฟฟา 
การสงและจายไฟฟา 1 
วงจรเน็ทเวิรค 
การสงและจายไฟฟา 2 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 1 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 2 
เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ  
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟา 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟา 1 
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 
เทคโนโลยีไฟฟา 2 
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสข้ันสูงสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา 
ไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา 

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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

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 

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

การควบคุมมอเตอรไฟฟา 2 
งานกลไกควบคุมมอเตอร 
มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 
เคร่ืองกลไฟฟา 3 
ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟา 2 
เคร่ืองกลไฟฟา 
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา 
วิศวกรรมระบบควบคุม 
การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา 
วิศวกรรมระบบผลิตกําลังไฟฟา 
โรงตนกําลังและสถานียอย 
ทฤษฎีโครงขายไฟฟา 
ระบบไฟฟากําลัง 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 3 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 4 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 5 
เทคโนโลยีไฟฟา 3 
วิศวกรรมวัสดุไฟฟา 
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม 
พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไฟฟา 
การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟา 
การบริหารโครงการทางไฟฟา 
วิศวกรรมสองสวาง 
การออกแบบระบบไฟฟา 
การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟา 
วงจรควบคุมอัตโนมัติ 
เคร่ืองกลไฟฟา 5 

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

รหัสใหม รหัสเกา   

5574303 
5574304 
5574401 
5574402 
5574403 
5574404 
5574405 
5574501 
5574502 
5574503 
5574504 
 
5574601 
5574602 
5574603 
5574604 
5574605 
5574701 
5574702 
5574703 
5574901 
5574902 
5574903 
5574904 

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

การประลองไฟฟา 2 
ระบบควบคุมแบบปอนกลับ 
วิเคราะหระบบกําลัง 1 
วิเคราะหระบบกําลัง 2 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
ประลองวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
การปองกันระบบไฟฟา 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 6 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 7 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน 
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศในโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา 
การออกแบบระบบดิจิตอล 
ไมโครโปรเซสเซอร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป 
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การออกแบบวงจรพัลสและสวิตช่ิง 
งานคนควาพิเศษทางชางไฟฟาวิทยุและเคร่ืองทําความเย็น 
ประดิษฐกรรมไฟฟา 
โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาไฟฟากําลัง  (557) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5571101 เคร่ืองวัดไฟฟา 1                   3(2-2) 
  Electrical Measurement 1 

มาตรฐานเคร่ืองมือวัดและการวัด คาผิดพลาดในการวัด โครงสราง หลักการ
ทํางานและการนําไปใชงานของเคร่ืองวัดไฟฟา ท้ังกระแสตรงและกระแสสลับ   
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา  เคร่ืองวัดความตานทาน  มัลติมิเตอร  
เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา  เคร่ืองวัดความเร็วรอบ  เคร่ืองวัด
ความถ่ี  เคร่ืองเพาเวอรแฟคเตอร  ไฟฟา  เคร่ืองวัดแบบบริดจออสซิลโลสโคป  
มิเตอรแบบดิจิตอล 

 
5571102 ไฟฟาสําหรับชาง       2(1-2) 
  Electric for Technicians 

ความรูเบ้ืองตนท่ัวไปเกี่ยวกับไฟฟา  แหลงกําเนิดไฟฟา  ไฟฟากระแสตรง 
และสลับ   หนวยวัดทางไฟฟา  กฎและทฤษฎีตาง ๆ ทางไฟฟาและวงจรไฟฟา  
วงจรไฟฟาภายในบาน  วงจรไฟฟาและการเดินสาย  ระเบียบในการเดินสาย  
เคร่ืองมือและอุปกรณในการเดินสายไฟฟาภายในบานและภายนอกอาคาร  
แมเหล็กไฟฟา  วงจรแมเหล็กและหมอแปลงไฟฟา  ฝกหัดการเดินสายไฟฟา  การ
พันหมอแปลงไฟฟา  การตอเคร่ืองไฟฟาชนิดตาง ๆ 

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

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวางเบ้ืองตน  และไฟฟา
กําลังท่ีใชกับเคร่ืองพิมพ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตอระบบแสงสวาง  ระบบควบคุมเบ้ืองตน  รวมถึง
การตอมอเตอรใชงานในเคร่ืองพิมพ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5571104 งานไฟฟาเบ้ืองตน       2(1-2) 
  Basic Electricity 

ทฤษฎีเ บ้ืองตนทางไฟฟา   เค ร่ืองมืออุปกรณ ท่ีใชในงานไฟฟา   ฝก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินสาย  และวงจรไฟฟา  การบํารุงรักษาและตรวจซอม
อุปกรณไฟฟาภายในบาน 

 
5571105 ไฟฟาภายในอาคาร       2(2-0) 
  Electrical Interior Wiring 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา   ขนาดของสาย อัตราการทดกระแส
มาตรฐานของขนาดสายไฟฟาท่ีใชภายในบาน  วงจรไฟฟากระแสตรง  ตัวตานทาน  
ตัวนํากระแสไฟฟาศักดาไฟฟา  ความตางศักยและแรงเคล่ือนไฟฟา  กฎของโอหม  
กําลังไฟฟา  การคิดคาไฟฟาภายในบาน  กฎของเคอรซอฟ  วงจรไฟฟากระแสสลับ  
วงจรไฟฟายกเดียวและสามยก  (Single Phase and Ploy Phase Circuit) วงจร
แมเหล็ก  หลักการของหมอแปลงไฟฟา  เคร่ืองกลไฟฟา  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับ 

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

กฎของโอหม  การตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ กฎของเคอรซอฟ  การ
เหนี่ยวนําแมดหล็กไฟฟา  พลังงานในสนามแมเหล็กไฟฟา  แรงเคล่ือนไฟฟา
เหนี่ยวนํา  ไฟฟาสลับ 1 เฟส 3  เฟส  คุณสมบัติของตัวตานทาน  ขดลวดเหนี่ยวนํา
และตัวเก็บประจุ  ในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ  คารีแอคเตนซ อิมพีแตนซ 
แอทมิแตนซ เพาเวอร แฟคเตอร และการแกเพาเวอรแฟคเตอร  การวิเคราะหเทอรเน
เตอรแบบเฟสเดียวและสามเฟส 
 ปฏิบัติการตอวงจรแบบแผงฝกวัดความตานทาน  แรงดันไฟฟา  หาคารีแอค
แตนซ  อิมพแตนซและแอทมิแตนซของวงจร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5571201 เคร่ืองใชไฟฟา 1        3(2-2) 
  Electrical Appliances 1 

เคร่ืองใชไฟฟาประเภทใหความรอนในหลักการทํางาน  สวนประกอบวงจร
และตรวจสอบหาขอบกพรอง เคร่ืองใชไฟฟาประเภทใชแมเหล็กไฟฟาในหลักการ
ทํางาน และสวนประกอบและวิธีการตรวจแกไขขอบกพรอง  เคร่ืองไฟฟาประเภท
มอเตอรท้ังเฟสเดียวและสามเฟส  เคร่ืองใชไฟฟาประเภทใหสัญญาณและเคร่ืองกล
แบบตาง ๆ  ปฏิบัติการตรวจเช็คและซอมแซมแกไขเคร่ืองใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 

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

ระบบไฟฟาในเครื่องจักรตาง ๆ ไดแก  เคร่ืองกลึง ไส เจียระไน มิลล่ิง  เตา
อบ  เคร่ืองมือพิเศษและอ่ืน ๆ  เคร่ืองจักรไฟฟาท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตาง   

ปฏิบัติการตรวจ  แกไข  ดัดแปลง  และติดต้ังสายอุปกรณปองกันและ
ควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟาในอุตสาหกรรม 

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

ชนิด ขนาดของสายไฟฟาและสายเคเบิลแบบตาง ๆ  สวิตซ  ฟวสเซอร   
เบรกเกอรเตาเสียบ  สวิตสเกียรแบบตาง ๆ   หลอดกําเนิดแสงแบบตาง ๆ  หลอดมีไส  
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุกาซ การใหแสงสวาง   การคํานวณเกี่ยวกับแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุมการกอสราง  การติดต้ังไฟฟา  โดยคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมไฟฟา 

ปฏิบัติการประกอบวงจรไฟฟาบนแผงประลองแบบตาง  ๆ            ของวงจร
ตาง ๆ    แผงสวิตสและเคร่ืองมือปองกันวงจรไฟฟา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5571204 งานวางแบบและติดตั้งไฟฟา      3(2-2) 

Electrical Lay-out Installations 
  งานประมาณการวางแผนงานกอสรางไฟฟา  ไดแก  ระบบแสงสวางใน

อาคาร โคมถนน โคมสะพาน  สวิตซบอรด ระบบไฟฟาในเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  
และโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบไฟฟากําลัง ระบบแรงสูง  งานตั้งหมอแปลง 

  ปฏิบัติงานติดต้ัง  วัสดุอุปกรณงานกอสรางไฟฟา   เคร่ืองมือ   เคร่ืองทุนแรง   
วางแผนงานกอสรางและติดต้ังไฟฟา  

 
5571205 การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 1      3(2-2) 
 Interior  Electrical  Installations 
  ศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเดินสายภายในอาคาร  

เคร่ืองวัดและอุปกรณในการตรวจสอบ  การคํานวณสายแยกและสายประธาน 
  ปฏิบัติการฝกทักษะในการเดินสายแบบตาง ๆ ภายในอาคารโดยการติดต้ัง

ไฟฟาและเดินสายลอยและสายรอยทอ 
 
5571301 เคร่ืองกลไฟฟา 1                   2(1-2) 
 Electrical Machinery 1 
  โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาชนิดตาง ๆ การหา

คุณสมบัติและการหาประสิทธิภาพในการใชงาน  การเขียนวงจรเทียบเทากับหมอ
แปลง  ศึกษาถึงโครงสรางคุณลักษณะของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพันหมอแปลงเพื่อการทดสอบ  และนําไปใชงาน
เฉพาะอยาง  การทดสอบเพ่ือหาคา Parameter  ของหมอแปลงไฟฟา  การพันอารมา
เจอร  การพันขดลวด  ฟลดและการประลองเก่ียวกับการหาคุณลักษณะของเคร่ืองกล
ไฟฟากระแสตรง  รวมถึงการควบคุมเคร่ืองกลดวย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5571302 หมอแปลงไฟฟา 1       3(2-2) 
  Transformers 1 

สวนประกอบและโครงสรางหมอแปลงเฟสเดียว   และสามเฟสแบบออตโต
และบบออดินาร่ี  การนําไปใชงาน   การออกแบบ   การทดสอบแกนและคุณสมบัติ
ของหมอแปลง 
 ปฏิบัติการพันขดลวด  การใสแกน  การอบอาบฉนวนวานิช  การหาข้ัว  การ
ตอการทดสอบหมอแปลง 

 
5571303 มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1      3(2-2) 
  Motors  and Generators 1 

การพัน  การตอขดลวด    เคร่ืองกําเนิดและมอเตอรตาง ๆ    ในไฟตรง 
หลักการทํางาน  สมการและการหาคาคุณสมบัติ    การทดสอบการนําไฟใชงาน  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัน  การตอขดลวดของเคร่ืองกําเนิดและมอเตอรท้ังในสวนท่ี
หมุนและสวนท่ีอยูกับท่ี 
 

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

ศึกษาเก่ียวกับการอินติเกรด 2  ช้ันและแบบ 3  ช้ัน  และการนําไปใชงาน
เกี่ยวกับไฟฟา  กฎและหนวยวัดของเวคเตอรและสเกลาร Dot Matrix และ  tripple  
Product  เปนตน การอนุพันธและการอินติเกรดเวคเตอร  ศึกษาเกี่ยวกับสมการ  First 
order differential  และ Second order differential  ท่ีมีคาคงท่ี  หลักของ  D  operator  
และการนําไปใชงานเกี่ยวกับไฟฟา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572102 เทคโนโลยีไฟฟา 1       2(2-0) 
  Electrical Technology 1 

สนามไฟฟา ศักยและความตางศักยไฟฟา   ความเขมไฟฟาในตัวนํา  ศึกษา
เกี่ยวกับแคพีซีเตอร  ไดอิเล็กตริก   คาของประจุในแคเพซีเดอรท่ีมีรูปรางตาง ๆ  กัน  
เชน   คาของประจุในแผนขนาน  รูปทรงกระบอก   ตัวนําขนานกัน  เปนตน   ศึกษา
เกี่ยวกับการเก็บประจุคายประจุ  และคาคงท่ีของ R-C Time 

ศึกษาเกี่ยวกับสนามแมเหล็ก  และแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของอํานาจ
แมเหล็ก  แรงดันแมเหล็ก   และ B.H  Curve  รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
แมเหล็กไฟฟาในเร่ืองแอมแปร-เทอน  และการนําไปใช 

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

ศึกษาหนวยและเคร่ืองมือวัด   การชีลด   ความเที่ยงตรง   การวัดแรงดัน
กระแสกําลังงาน  การวัดอิมพีแดนซ  ความถ่ี   ทรานสดิวเซอร   การวัดทางแมเหล็ก   
การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข   สัญญาณรบกวน    เทคนิคในการทําใหอัตราสวน
สัญญาณรบกวนดีข้ึน และปฏิบัติงานตามรายวิชา 

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

ทฤษฎีของลาพลาซ การอนุพันธและการอินติเกรด ทฤษฎีเกี่ยวกับ  Shift  
Periodie  and stop functions  การเปล่ียนกลับของลาพลาซ  การนําหลักของลาพลาซ
ไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572105 กฎหมายและมาตราฐานทางไฟฟา               2(2-0) 
  Electrical Rules and Regulations 

กฎหมายแรงงาน    มาตรฐานการติดต้ังไฟฟา   และมาตรฐานผลิตภัณฑทาง 
อุตสาหกรรม    พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม    กฎเกณฑการเดินสาย  การติดต้ัง
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง    การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยและกฎเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา 

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

ทฤษฎีวงจรไฟฟา  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  โครงสราง  
สัญลักษณ  คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R,L และ C ในวงจรไฟฟากระแสตรง 
ไทมคอนสแตนท  การวิเคราะหวงจรแมเหล็กไฟฟา   การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับ  คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R, L, C  และทรานสฟอรมเมอรใน
วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรแรโซแนนซ  ควอลิตี้แฟกเตอร    แบนดวิดธ    การ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับโปลีเฟส  สัญญาณไฟฟาท่ีไมเปนรูปไซน   และฮาร
โมนิคฟงกช่ันและกราฟของสัญญาณไฟฟา  พารามิเตอรของสัญญาณพัลซ    การ
แปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลิเนียรดิฟเฟอเรนซีเอเตอรและอินดิเกรเตอร 

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

แบบจําลองทางคณิตศาสตร  ฟงกช่ันมาตรฐาน  เรขาคณิตของเสนและ
ระนาบสมการเชิงเสน  พีชคณิตของเวกเตอร พีชคณิตของเมตริกซ  ตัวเลขเชิงซอน  
ลําดับและอนุกรมลิมิตของฟงกช่ัน  ฟงกช่ันของตัวแปรจํานวนจริง  อนุพันธและ
วิธีการหาอนุพันธ   การอินติเกรด  วิธีการหาอินติเกรด   และวิธีการหาอินทิกรัล   ท้ัง
โดยวิธีวิเคราะหและโดยวิธีเชิงตัวเลข 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572108 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขั้นพื้นฐานสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2) 
  Basic Electricity and Electronics for Educational Technology 

ศึกษาความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ติดต้ังวงจรไฟฟาสําหรับ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  การประยุกตใชงานตาง ๆ 

   ฝกติดต้ังวงจรไฟฟาและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานสําหรับงาน 
เทคโนโลยีการศึกษาท่ัวไป 

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

การวางแผนแบบสรางตูสวิตชบอรด ไดแก เมนสวิตชบอรด สวิตชบอรด
ยอย สวิตชบอรดควบคุมอัตโนมัติ  ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ เชน ระบบ
ปองกันนิรภัยแบบตาง ๆ งานประมาณการและวางแผนกอสรางไฟฟาในงานตาง ๆ  
 ปฏิบัติการติดต้ังเมนสวิตชบอรด งานเดินสายเมน สายเคเบิล งานจายโหลด 
ท้ังงานเดินสายลอยใชเข็มขัด และงานเดินสายรอยทอชนิดตาง ๆ  

 
5572202 การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร      3(2-2) 
  Exterior Electrical Installations 

โรงตนกําลังและระบบสงกําลังภายในประเทศ  การคํานวณกระแสแรงดัน
ตก  ขนาดสาย  ฟวส  และระบบกลไกปองกันการลัดวงจร  และควบคุมความ
ปลอดภัยตาง ๆ สวิตซ  แรงสูงท่ีใชในสถานีจายกําลังไฟฟาตามลักษณะงาน  
ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย  การปกเสาพาดสาย  การติดตั้งหมอแปลงและ
อุปกรณ  ควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถวยพวง 

 
5572203 การติดตั้งไฟฟา        2(1-2) 
  Electrical Installation 

การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรม    การติดตั้งภายนอก
อาคาร คุณสมบัติและการใชงานของอุปกรณชนิดตาง ๆ  สวิตซเกียรรีเลยปองกัน  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

เคร่ืองกลไฟฟา  อุปกรณปองกันฟาผา   อุปกรณปองกันการลัดวงจร   การวางแผน   
สรางตูสวิตซบอรด  การวางแผนการเดินสาย  การปกเสาพาดสาย  การติดต้ังหมอ
แปลงไฟฟาและปฏิบัติงานตามรายวิชา 

 
5572204 ปฏิบัติการไฟฟาอุสาหกรรม      2(1-2) 
  Electrical Industrial Laboratory 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม  ดวย
อุปกรณการติดต้ัง  ไดแก  ทอรอยสายไฟฟา  รางเดินสายไฟฟา  ทางเดินบัส การ
เลือกอุปกรณปองกัน  การติดต้ังเคร่ืองจักรกลไฟฟา  การออกแบบเพ่ือการติดต้ังให
ไดมาตรฐาน 
 

5572205 การสองสวางและการใชงาน      3(2-2) 
  Illumination and Applications 

แหลงกําเนิดแสง  สเปกตรัมของแสง  คุณสมบัติของแสง  พลังงานและ
ความเย็นของแสง  การสองสวาง  หลอดไฟฟาท่ีใชแสงสวางชนิดตาง ๆ   การ
คํานวณและออกแบบในการติดต้ังหลอดไฟฟาภายในอาคารสําหรับท่ีอยูอาศัยใน
รานคาธุรกิจตาง ๆ  โรงงานอุตสาหกรรม    การคํานวณและออกแบบติดตั้งหลอด
ไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับสนามกีฬา ถนน  สะพาน  และสถานท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ  
และการประมาณราคาในการติดต้ังระบบแสงสวาง 

 
5572206 ไฟฟาอุตสาหกรรม       2(1-2) 
  Industrial Electricity 

ไฟฟา Single phase และ Three phase การเดินวงจรไฟฟาแสงสวาง   การ
เดินวงจรไฟฟากําลัง  ระบบควบคุมความปลอดภัย  วงจรอิเล็กทรอนิกส     การ
ทดลองใชเคร่ืองมือไฟฟาชนิดตาง ๆ  เพื่อการตรวจสอบและการหาคาการใชงาน
เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาและการบํารุงรักษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572207 ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Industrial Electricity 

ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบ
ไฟฟา แสงสวาง  มอเตอรและอุปกรณควบคุมมอเตอร  การติดต้ังสวิตซควบคุม
ความปลอดภัย  การซอมแซมอุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5572301 เคร่ืองกลไฟฟา 2                  2(1-2) 
  Electrical Machinery 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ     มอเตอรไฟฟากระแสตรง
และ  กระแสสลับท้ังยกเดียวและหลายยก  การติดต้ัง  ตรวจซอมมอเตอรและเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาตาง ๆ  การติดต้ังระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภัย  ฝกพัน
อาเมเจอร  มอเตอร  และตอระบบควบคุมมอเตอร  เคร่ืองกําเนิด 

 
 

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

 เปนการประลองและการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาคุณภาพของอุปกรณ
ไฟฟา  หรือเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ    ตามมาตรฐานสากล เชน หลักการและวิธีการ
ทดสอบหาคุณภาพของบัลลาสไฟฟาอ่ืน ๆ  ท่ีประเทศหรือกลุมประเทศตาง ๆ 
กําหนดไวเปนมาตรฐาน การเขียนรายงานผลการทดสอบและประลอง 

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

ชนิดโครงสรางการทํางานและการตอ   เพื่อใชหมอแปลง 1 เฟส   และ 3 
เฟสแบบเดลตาโอเพนเดลตา  และแบบวาย  ชนิดและการทํางานของเคร่ืองกําเนิด
และมอเตอรไฟฟาแบบตาง ๆ   การตอและกลับทางเมน   และควบคุมความเร็วของ
มอเตอรไฟตรง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

 หลักการทํางานโครงสราง  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสลับแบบ 1 เฟส  และ 3  เฟส  
สมการกระแสและแรงดันของไลนและเฟส   เม่ือตอแบบสตารและเดลตาขณะ
สมดุลและไมสมดุล 

หลักการทํางาน  โครงสรางและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟาสลับ 1 เฟส  
และแบบสปลิทเฟสคาปาซิเตอร ซีพัลช่ัน เชดเดดโปล ยูนิเวอรแซลและมอเตอร 3 
เฟสสไควรัลเคซ  แบบวางไรเตอร   ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ  ความถ่ีและ
ข้ัวแมเหล็ก ความเร็ว  ซิงโครนัสและสลิป 

อุปกรณและการควบคุมการเร่ิมตน การจํากัดกระแส ควบคุมทิศทาง 
ควบคุมกระแส  ควบคุมความเร็วมอเตอรแบบตาง ๆ และแบบวงจรสําหรับควบคุม
แตละแบบงานปฏิบัติการ 

- หาข้ัวและตอหมอแปลงแบบตาง ๆ 
- เดินเคร่ืองและควบคุมการจายไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
- ตอและควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆท้ังเฟสเดียวและ 3 เฟส 
- ตรวจสอบและเช็คเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟาสลับแบบตาง ๆ  

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

ออกแบบและพันมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับแบบตาง ๆ   ช้ันท
มอเตอร ซีรีสมอเตอรและคอมเปานดมอเตอร   ทดสอบหาคุณลักษณะตาง ๆ    ของ
เคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 

ออกแบบ  สรางและตอหมอแปลงเฟสเดียว-สามเฟส    หมอแปลงแบบ
พิเศษและประลองหาคา  Parameter  ของหมอไฟฟาและตรวจสอบเช็คเคร่ืองกําเนิด
และมอเตอรไฟฟาสลับแบบตาง ๆ  ท้ัง 1 เฟส และ 3 เฟส 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572305 การควบคุมมอเตอรไฟฟา 1      3(2-2) 
  Motor Control 1 

อุปกรณปองกันมอเตอ   เชน   สวิตซกดปุม   สวิตซรีเลย   การปองกัน
กระแสเกินกําหนดและไฟร่ัว  การปองกันไฟตกและไฟสูง   มิลิตสวิตซ หลอด
สัญญาณ   สวิตซรีเลยตั้งเวลา  สวิตซรีเลยชวยการสตารทมอเตอรแบบตาง ๆ   ใน
การเปล่ียนทิศทาง การเปล่ียนความเร็ว   การซิงโครนัสมอเตอ  ร การควบคุม
มอเตอรเปนโปรแกรม    และการประกอบอุปกรณปองกันมอเตอร 

 
5572306 มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 2      3(2-2) 
  Motor and Generators 2 

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเคร่ืองกําเนิดและมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับเฟสเดียวหลักของการสปลิทเฟส   รวมถึงการใชแคแปซิเตอรชวยในการ
สตารทของมอเตอรขนาดตาง ๆ   หลักการของรีพูลช่ันมอเตอ  ร และซิงโครนัส
มอเตอรขนาดเล็กสําหรับงานเฉพาะอยาง ปฏิบัติการพัสเตเตอร  และอารเมอเจอร
แบบตาง ๆ   ของเคร่ืองกําเนิดและมอเตอรไฟฟาสลับเฟสเดียว   การทดสอบกําลัง
และคุณสมบัติเฉพาะ 

 
5572401 การผลิตกําลังไฟฟา       2(2-0) 
  Electrical Power Generating 

แหลงกําเนิดของไฟฟา    การเปล่ียนรูปพลังงานตาง   ๆ  มาเปนพลังงาน
ไฟฟา ประเภทของโรงงานไฟฟา  หลักการและการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟ  
หลักการ  และการทํางานของหมอแปลงไฟฟา   สถานีจายไฟฟายอย         การ
ควบคุมการผลิต    และการจายพลังงานไฟฟา   อุปกรณไฟฟา    และอุปกรณท่ีใชใน
การปองกันไฟฟาท่ีใชในโรงตนกําลัง 

 
 
 
 



 200 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5572402 การสงและจายไฟฟา 1       2(2-0) 
  Distribution and Transmission Line 1 

การสงและจายไฟฟากําลัง    รวมท้ังการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณในการติดต้ัง
และเดินสายภายในระบบสงกําลังไฟฟาแรงดันขนาดปานกลางและแรงดันสูง    การ
คํานวณคาอินดัคเตอรคาปาซิแดนซ  และคาพารามิเตอรอ่ืน ๆ  ของสายสงท้ังแบบ   
Shot Medium and  Long Transmission line     การหาความสัมพันธระหวางกระแส
และแรงดันท้ังตนทางและปลายทาง การเขียนรีแอดแตนซไดอะแกรม   การ
คํานวณหาโหลดของซิงแมติคคอลฟอลท  และอ่ืน ๆ 

 

5572403 วงจรเน็ทเวิรค        2(2-0) 
  Electrical Network 

วงจรไฟฟากระแส   การแกสมการไฟฟาดวย Matrixs  form fo mesh 
current   และ  node  การแกปญหาวงจรไฟฟาเฟสเดียวและหลายเฟส  วงจรฟลเตอร  
วงจรบริดจ  ทฤษฎีเทเวนินนอรตันและอ่ืน ๆ 

 

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

ศึกษาระบบไฟฟากําลัง     การผลิตไฟฟา          ระบบสงและจําหนายพลัง
ไฟฟา พารามิเตอรของสายสงไฟฟา   ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสใน
สายสงพลังงาน ไฟฟา การกอสรางสายจําหนายพลังงานไฟฟาไปสูทองถ่ิน  สาย
เคเบิลใตดิน  รีแอกซแตนซไดอะแกรม  ระบบเปอรยนูิต 
 

5572501 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 1    2(1-2) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1 

ทฤษฎีความรอน   ความรอนกับอุณหภูมิ         ความรอนจําเพาะ ความรอน
แฝง การเปล่ียนแปลงสถานะของสสารเน่ืองจากอุณหภูมิและความดัน หลักการสง
ถายความรอนหลักการทําความเย็น ระบบทําความเย็น น้ํายาเคร่ืองเย็น อุปกรณใน 
การทําความเย็น ระบบไฟฟาในเคร่ืองเย็น   ตูเย็น   เคร่ืองปรับอากาศ ฝกหัดติดตั้ง    
บํารุงรักษา   การตรวจซอม  การประจุน้ํายาตูและเคร่ืองปรับอากาศ 
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5572502 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 2    3(2-2) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 2 

สวนประกอบเคร่ืองทําความเย็น   หนาท่ี   ชนิดของแตละสวน   เชน  
คอมเพรสเซอรคอนเดนเซอร  อีแวปโปเรเตอร  แอคเชนช่ันวาว  ดรายเออร   การ
ทํางานของระบบตูเย็น ถังน้ําเย็น   ตูแชแข็ง   ตูทํานํ้าแข็ง 
 

5572503 เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ     3(2-2) 
  Aircondition and Refrigerations  

การทํางานของเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต  เคร่ืองปรับอากาศในบาน  
ตูเย็น ทําแวคคัม (Vacuum)  เพื่อเติมน้ํายาและซอมแซม   ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรการ
ทํางานของเคร่ืองเย็นชนิดตาง ๆ    เทอรโมไดนามิกเกี่ยวกับเคร่ืองทําความเย็น 

 
5572801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟา 1     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Electricity 1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น 
ๆ 

 
5572802 การฝกประสบการณวิชาชีพไฟฟา 1     3(250) 
  Field Experience in Electricity 1 

ฝกงานเกี่ยวกับการติดตั้ง  ดูแล  ควบคุมตรวจซอมเคร่ืองอุปกรณไฟฟา   
และ/หรือ ตั้ง  โครงการศึกษาคนควาพิเศษทางดานไฟฟา   เชน   การนําเอาไฟฟามา
ประยุกตสรางงานท่ีแปลกใหม หรือความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถ
นํามาใชงานได   โดยมีอาจารยหรือผูมีความรูความสามารถทางดานไฟฟาเปนท่ี
ปรึกษาควบคุม  การรายงานผลอาจกระทําในขณะท่ีดําเนินการหรือหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ 
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5573101 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Electrical Technology 

ทบทวนความรู เ บ้ืองตนทางฟสิกสทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรงการ
วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีตาง ๆ     แมเหล็กไฟฟาและวงจรแปลงไฟฟาและการใช
งาน ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวงจรไฟฟากระแสสลับ  การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับ ท้ังชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส  เคร่ืองจักรกลไฟฟาและการควบคุม
เคร่ืองมือชนิดตาง ๆ    ทฤษฎีการติดต้ังระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร 

 

5573102 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3      3(3-0) 
  Electric Circuits Analysis 3 

ความรูพื้นฐาน นิยาม หนวย วงจรตัวตานทาน แหลงกําเนิดพึ่งพิง วิธีการ
วิเคราะหทฤษฎีวงจรขาย   องคประกอบสะสมพลังงาน  วงจร R-C  และ  R-L  วงจร
อันดับสองเฟสเซอรและการกระตุนไซนูซอยด การวิเคราะหในสถานะอยูตัวไฟสลับ 
กําลังงานในสถานะอยูตัวไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถ่ีเชิงซอนและฟงกช่ัน  วงจร
ขาย ผลตอบสนองความถ่ี  อนุกรมฟูเรียร   และการแปลงฟูเรียร    การแปลงลาปลาซ 

5573103 เทคโนโลยีไฟฟา 2       3(2-2) 
  Electrical Technology 

ศึกษาสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา  แรงที่เกิดข้ึนจากการกระทําของอํานาจ
แมเหล็ก เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง-กระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา การนําไปใช
งานและปฏิบัติงานตามรายวิชา 

5573104 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา      3(3-0) 
  Electrical Engineering Mathematics 

ฟงกช่ันของตัวแปรเชิงซอน สมการอนุพันธอันดับหนึ่งประเภทตาง ๆ   
สมการเชิงเสนทุกอันดับ ท้ังวิธีใชสมการชวยและวิธีใชตัวดําเนินการและการ
ประยุกตผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต ฟงกช่ันเชิงฉาก  การแปลงลาปลาซและผล
ประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแกสมการอนุพันธยอย อนุกรมฟูเรียร  ความสัมพันธ
ระหวางการแปลงฟูเรียร และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะหเมตริกซ การหาคําตอบ
ของสมการคล่ืน สมการของการนําความรอนและการแพรการประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
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5573105 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา       3(3-0) 
  Electromagnetics Engineering 

ทบทวนการวิเคราะหเวกเตอร  กฎของคูลอมปและความเขมสนามไฟฟา   
ความหนาแนนฟลักซไฟฟา   กฎของเกาสและไดเวอรเจนซ   พลังงานและศักยไฟฟา   
ตัวนํา ไดอิเล็กตริก    และความจุไฟฟา   สมการของปวซซองและของลาปลาซ   
สนามแมเหล็กสถิต  แรงกระทําในสนามแมเหล็ก  สารแมเหล็กและความเหน่ียวนํา  
สนามท่ีเปล่ียนแปลงกับเวลา   และสมการของแมกซเวลล 

 
5573106 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2) 
  Electricity  and Electronics  for Educational Technology 

 ศึกษาอุปกรณและวงจรไฟฟาทางอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอนเพื่อประยุกตใช
งานกับอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม ๆ 

   ฝกติดต้ังวงจรไฟฟาและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอนข้ึน 
 
5573201 ไฟฟาในงานอุตสาหกรรม      2(1-2) 
  Industrial Electricity 

ศึกษาไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส การเดินวงจรไฟฟาแสงสวาง การเดิน
วงจรไฟฟากําลัง   ระบบควบคุมความปลอดภัย   วงจรอิเล็กทรอนิกส   การทดลอง
ใชเคร่ืองมือไฟฟาชนิดตาง ๆ   เพื่อการตรวจสอบและการหาคาการใชงานเกี่ยวกับ
หมอแปลงไฟฟาและการบํารุงรักษา 

 
5573202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา     3(2-2) 
  Digital Electronics for Education 

ความรูเกี่ยวกับดิจิตอล   และไมโครอิเล็กทรอนิกส    ตรรกศาสตรสําหรับ
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรดิจิตอล การประยุกตดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการศึกษา 

   ฝกปฏิบัติการออกแบบวงจร 
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5573301 การควบคุมมอเตอรไฟฟา 2      3(2-2) 
  Motor Control 2 

เวคเตอรไดอะแกรม และ Circle Diagram   ของมอเตอร   คุณสมบัติของ
มอเตอรท่ีแสดงดวย Curve วงจรเปรียบเทียบ Equivalent Circuit   คาสูญเสียและ
ประสิทธิภาพของมอเตอร   ตารางเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร   ลักษณะการพัน
ขดลวดของมอเตอร 

ปฏิบัติการทดสอบมอเตอร   การควบคุม   และเรียนโปรแกรมการควบคุม
รีเลย หลักการและวิธีการเทคนิคแตละอยาง 

 
5573302  งานกลไกควบคุมมอเตอร      2(1-2) 
  Motor Control 

งานสตารทมอเตอรแบบกรงกระรอก 3 เฟส   งานติดอุปกรณท่ีจําเปน
เฉพาะงานไดแก   งานควบคุมระดับน้ําและแรงดันน้ําของปมน้ํา   งานควบคุม
แรงดันลมและน้ํามัน งานควบคุมอุณหภูมิรอนและเย็น   งานควบคุมระยะทาง 
น้ําหนัก   งานติดตั้งอุปกรณและกลไกปองกันมอเตอร  เชน ไฟร่ัว  กระแสเกิน  
แรงดันและอุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม 

       
5573303 มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3      3(2-2) 
  Motors and Generators 3 

การพันการตอขดลวดเคร่ืองกําเนิด   และมอเตอรแบบตาง ๆ   ในไฟฟา
สลับสามเฟส   หลักการทํางาน  สมการ  และการคํานวณคาในคุณสมบัติเฉพาะ  
แบบการทดสอบคุณสมบัติ 

ปฏิบัติการพันสเตเตอรแบบตาง ๆ  ของเครื่องกําเนิดไฟฟาสลับ  และ
มอเตอรไฟฟาสามเฟส   การทดสอบหาคุณสมบัติ 
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5573304 เคร่ืองกลไฟฟา 3                  2(1-2) 
   Electrical Machinery 3 

หลักการและการเกิดแรงเคล่ือนไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตาง ๆ   
ชนิดของการพันอาเมเจอร   การหาตําแหนงแปรงถาน    การคํานวณแรงเคล่ือนในอา
เมเจอร  อาเมเจอรรีแอคช่ัน  การคํานวณแอมแปร-เทอนในเมนโปลและอินเตอรโปล     
การเดินเคร่ือง  การตอขนานเคร่ืองและการทดสอบหาสมบัติของเยนเนอรเรเตอร  
หลักการเร่ิมเดิน การควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ   และ
การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร 

โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา   วงจรเทียบเทาเพส
เซอรไดอะแกรม  การตอและการขนานหมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส   การหา
เวคเตอรกรุปและการทดสอบหมอแปลง  เชน   ชอรทเซอรกิตเทสและ   โอเพนเซอร
กิตเทส   เปนตน 

 
5573305 ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟา 2      2(1-2)  

  Electrical Workshop 2 
ปฏิบัติการพันมอเตอรกระแสสลับหลายความเร็ว ทดสอบเกี่ยวกับการหา

คุณสมบัติของเครื่องกล  เชน  การทดสอบเพ่ือหาวงจรสมบูรณของอินดัคช่ัน
มอเตอร    การหาแรงมา การทดสอบเชิงโครนัสมอเตอร   เชน    การหามุมของการ
จายโหลด  การทดสอบหาคาอินพิแดนซและคาอ่ืน ๆ 

ปฏิบัติและการประลองเก่ียวกับการหาคา  Parameter  ของเคร่ืองกลไฟฟา
ตาง ๆ  ท่ีครอบคลุมเนื้อหาในภาคทฤษฎี  Parameter 

 
5573306 เคร่ืองกลไฟฟา        3(2-2) 
  Electrical Machinery 

การเปล่ียนรูปพลังงานกล   แมเหล็กไฟฟา  ลักษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร
ไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  หลักการเปล่ียนรูปพลังงาน  การควบคุมความเร็ว  การ
ควบคุมคาตาง ๆ   การทดสอบประสิทธิภาพหมอแปลงไฟฟาและปฏิบัติในรายวิชา 
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5573307 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา      3(3-0) 
  Electromechanical Conversion 

ระบบแม เหล็ก  วงจรแม เหล็ก   วงจรแม เหล็กไฟฟาและธรรมชาติ   
พฤติกรรมของระบบแมเหล็ก   พลังงานในสนามแมเหล็ก  ฟลักซแมเหล็ก   การ
สูญเสียในแกนเหล็ก สารแมเหล็กและสารแมเหล็กถาวร  หมอแปลงอุดมคติ  วงจร
สมมูลเชิงเสนของหมอแปลงแบบสองขด   สมรรถนะของหมอแปลง  การสรางหมอ
แปลงกําลังสูง   องคประกอบในการออกแบบหมอแปลง  วงจรสมมูลสําหรับระบบ
แมเหล็กเชิงซอน   หมอแปลงสําหรับหลายเฟส หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟารูป
ทรงกระบอก  เง่ือนไขแรงบิดคงท่ี  เคร่ืองจักรกลไฟฟา  รูปทรงกระบอก เง่ือนไข
แรงบิดคงท่ีเคร่ืองจักรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส    เคร่ืองจักรกลชนิดมีข้ัวมากกวา 
2 ข้ัว   การสรางเคร่ืองจักรกลแมเหล็กไฟฟา 

 
5573308 วิศวกรรมระบบควบคุม       3(3-0) 
  Control Systems Engineering 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม     แบบจําลองทางคณิตศาสตร    
การแปลงลาปลาซ    ทรานสเฟอรฟงก ช่ัน     ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ    
คุณสมบัติของกระบวนการ   การควบคุมแบบปอนกลับ  เสถียรภาพของระบบ
ควบคุม   การเลือกและการปรับเครื่องควบคุม  เสนทางรากของระบบควบคุม  การ
วิเคราะหผลการตอบสนอง   ความถ่ี  การชดเชยระบบควบคุม    การควบคุม
กระบวนการ  เวลาเฉล่ียและกระบวนการตอบสนองยอนกลับ  ระบบควบคุมแบบ
หลายวงจร      การควบคุมแบบปอนลวงหนา        การควบคุมสัดสวนการไหล   การ
ควบคุมแบบปรับตัว   การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเขาและหลายตัว
แปรออก   การควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5573309 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา      3(3-0) 
  Electric Drives 

การพัฒนาการขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา  โมเมนตตาง ๆ     ของการ
ขับเคล่ือน ลักษณะการทํางาน  วิธีการหยุดมอเตอร     พลังงานท่ีใชในการหยุดและ
การเร่ิมเดินเคร่ือง  การคํานวณการเคล่ือนท่ี  การหมุนของมอเตอรโดยวิธีวิเคราะห
และวิธีคาพิกัดของมอเตอร ชนิดของมอเตอรท่ีใชขับเคล่ือนท่ีสําคัญ  วงจรควบคุม
และวิธีการควบคุมมอเตอรขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ๆ  วงจรควบคุมและวิธีการควบคุม
มอเตอรขับเคล่ือน   การคํานวณการใชงานของมอเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5573401 วิศวกรรมระบบผลิตกําลังไฟฟา      3(3-0) 
  Power System Engineering 

การเปล่ียนรูปพลังงานตาง ๆ  ระบบผลิตไฟฟาเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบ
การจายและการสงไฟฟาเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ  การออกแบบตรวจสอบ
และบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณไฟฟาในระบบแบบตาง ๆ   การควบคุมและการปองกัน
ในระบบผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ 

 
5573402 โรงตนกําลังและสถานียอย      3(3-0) 
  Electric Power Plant and Substation 

การทํานายโหลด  การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต  โรง
จักรไฟฟาชนิดตาง ๆ  ไดแก ดีเซล  ไอน้ํา  กังหัน  กาซและความรอนรวม  นิวเคลียร  
พลังน้ํา การออกแบบโรงจักรไฟฟา   การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาพลังน้ํา
และไอน้ํา   อุปกรณหลักของโรงจักร    อุปกรณควบคุมและการเช่ือมตอโรงจักร   
อุปกรณปองกันโรงจักร เศรษฐศาสตรของโรงจักรพลังงานทดแทน 

 
 
 
 
 



 208 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5573403 ทฤษฎีโครงขายไฟฟา       3(3-0) 
  Network Theory 

คําจํากัดความ  นิยาม การคํานวณโครงขายวงจรไฟฟา  สัญญาณและฟงกช่ัน   
การวิเคราะหวงจร First Order และ Second Order   ตัวแปรสถานะวงจรไฟฟากําลัง
หนึ่งเฟส และสามเฟส   การคํานวณโดยใชระบบ Per Unit  การหาความสัมพันธ
ระหวางแรงดันและกระแสในระบบสง-จาย Two-Port Network   การจําลอง
วงจรไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

 

5573404 ระบบไฟฟากําลัง       3(3-0) 
  Electrical Power Systems 

แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา  โครงสรางของระบบไฟฟา    ลักษณะของ
โหลด ระบบสายสงอิมพีแดนซ  การควบคุมแรงดัน  การสูญเสียในโครงขาย    การ
สรางสายสงมาตรฐานของอุปกรณและความปลอดภัย    วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง     
ศึกษาโหลด สวนประกอบสมมาตร    การลัดวงจรแบบสมมาตร   และแบบ
อสมมาตร  เสถียรภาพ       การปองกัน   การวิเคราะหระบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

 
5573501 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 3    3(2-2) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems 3 

วัฏจักรของเคร่ืองเย็น  องคประกอบของจุดเคร่ืองเย็น   คุณสมบัติของน้ํา  
เทอรโมไดนามิกสของระบบเคร่ืองเย็น  ไดอะแกรม  HP  โหลดความรอน   หองเย็น   
และคอนเดนเซอร   ระบบติดต้ังหองเย็น 

ปฏิกิริยาตรวจวงจร  การทํางาน  การควบคุม  การทํางานของเคร่ือง   การ
เติมน้ํายา งานซอม  งานบริการตาง ๆ   ของตูเย็น   ตูแชแข็งและหองเย็นแบบตาง ๆ 

 
5573502 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 4    3(2-2) 
  Refrigeration and Air Conditioning Systems 4 

ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ   อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา   การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ   ความรอน    การใช 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

ไซโครเมตริกชารจ   การคํานวณชนิดพัดลม   ทอสงลม  ทอสงน้ํา   การควบคุมและ
บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ  หลักการของเคร่ืองทํา
ความเย็นขนาดใหญ   การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม 

ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทํางานของเคร่ืองเย็นท่ีครอบคลุมในเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี  การติดต้ัง   การถอดประกอบ   ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา 

  
5573503 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 5    2(1-2) 
  Refrigeration and  air-Conditioning  Systems 5 

ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ  อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา  การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ   ความรอน   การใช
ไซโครเมตริกชารจ  การคํานวณชนิดพัดลม  ทอสงลม  ทอสงน้ํา  การควบคุมและ
บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ  หลักการของเคร่ืองทํา
ความเย็นขนาดใหญ  การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม 
 ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทํางานของเคร่ืองเย็นท่ีครอบคลุมในเนื้อหา 
ภาคทฤษฎี  การติดต้ัง  การถอดประกอบ   ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา 
 

5574101 เทคโนโลยีไฟฟา 3       3(2-2) 
  Electrical Technology 3 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา   หมอแปลงไฟฟา   เคร่ืองเช่ือมแบบหมอแปลง   ระบบ
สงกําลังสามสาย   สองสายและการทํางาน   ช้ินสวนและขอขัดของของมอเตอรชนิด
ตาง ๆ  ระบบควบคุมเคร่ืองมือดวยไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   ความปลอดภัย   
ตลอดจนการทํางานและวงจรของเคร่ืองปรับอากาศ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574102 วิศวกรรมวัสดุไฟฟา       3(3-0) 
  Electrical Engineering Material 

ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของของแข็ง   การหาลักษณะโครงสรางของวัสดุ   
การเตรียมวัสดุ  คุณสมบัติเชิงกล  คุณสมบัติทางความรอน  ไฟฟา  แมเหล็กและ
ความนําไฟฟายวดยิ่งของวัสดุ 

 
5574103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม     3(2-2) 
  Industrial Control and Measurement 

หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม  การวัดแรง  การวัดความเร็ว  การ
วัดกําลัง อุปกรณทรานสดิวเซอร  การวัดอุณหภูมิและเคร่ือง  วัดอุณหภูมิ   การวัด
ความดัน   การวัดระดับ   การวัดอัตราการไหล   การวิเคราะหหลักการและวิธีการ
ควบคุม   กระบวนการทางอุตสาหกรรม  ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติ
ตามรายวิชา 

 
5574104 พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไฟฟา                3(2-2) 
  Laws and Industrial Product Standards 

ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม       ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ของประเทศไทยและตางประเทศ         ขอกําหนดการติดต้ังและเดินสายไฟฟาของ
การไฟฟา ขอกําหนดดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานดานไฟฟา   และปฏิบัติการ
ทดสอบอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
5574110 การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟา    3(3-0) 
  Electrical Quality Management 

ประวัติความเปนมาของการบริหารคุณภาพ     บทบาทของการบริหาร
คุณภาพกับงานไฟฟาอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริหารคุณภาพ   ระบบ
การบริหารคุณภาพ  ISO, QS, TQM และอ่ืน ๆ   ท่ีมีความสําคัญ   วิธีการรับรอง
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574111 การบริหารโครงการทางไฟฟา      3(3-0) 

Project  Management  in Electric 
 การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริหารโครงการ  เทคนิค
ในการวางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟา  โดยวิธีแผนภูมิแกนต  ซีพีเอ็ม   เพิท  
การวิเคราะหการทํางานที่ประหยัดเวลาและการนําไปประยุกตใชในงานไฟฟา 
 

5574201 วิศวกรรมสองสวาง       3(3-0) 
  llumination Engineering 

พฤติกรรมของแสง  การกําเนิดแสง  กฎการสองสวาง  การวัดการสองสวาง  
แหลงกําเนิดแสงและองคประกอบ  การเลือกใชงาน   ชนิดและหนาท่ีของดวงโคม  
การออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร และการออกแบบแสงสวางภายนอก
อาคาร 

 
5574202 การออกแบบระบบไฟฟา       3(3-0) 
  Electrical System Design 

ชนิดของระบบไฟฟา  หลักการออกแบบอุปกรณไฟฟา  สัญลักษณและ
วงจรระบบแสงสวางสําหรับอาคาร  มอเตอรและการควบคุม  การออกแบบระบบ
ไฟฟาสําหรับท่ีพักอาศัย  ธุรกิจการคา  เปนตน 

 
5574203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟา    3(2-2) 
  Electrical Design and Estimation 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัย   มาตรฐานการติดตั้ง     การเลือก
อุปกรณไฟฟา  การออกแบบระบบแสง   ระบบไฟฟากําลังในโรงงานอุตสาหกรรม   
การคิดคาแรงงาน   การประมาณราคาและการปฏิบัติงานตามรายวิชา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
5574301 วงจรควบคุมอัตโนมัติ       2(1-2) 

Automatic Control Circuits 
  หลักการและวิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองจักรแบบอัตโนมัติ

เชิงอุตสาหกรรมของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรควบคุมแรงดัน  ควบคุม
กระแสไฟ ควบคุมแสง  ควบคุมความเร็วตามกําหนดงานผลิต  ควบคุมความรอน  
ควบคุมความเย็น แรงอัดหรือแรงดัน  ระยะทางในเชิงงานเพ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรม 

  งานประกอบวงจรและวิเคราะหหรือวิจัย เพื่อหาผลทางคุณสมบัติทาง
เทคนิค   เพ่ือปรับปรุงใหวงจรมีประสิทธิภาพใหใชกับภาวะอากาศในเมืองไทยไดดี
จากวงจรตาง  ๆ   ข า งตนพรอมกับการ เส ริม ทักษะในการใช เ ค ร่ืองวั ดทาง
อิเล็กทรอนิกสใหมีความคลองตัวยิ่งข้ึนในเชิงตรวจสอบคุณภาพของวงจร 

 
5574302 เคร่ืองกลไฟฟา 5                   2(1-2) 
 Electrical Machines 5 
  ทบทวนการทํางานของอินดัคชั่นมอเตอรท้ังชนิดเฟสเดียวและสามเฟส     

ศึกษาคุณสมบัติของอินดัคช่ันมอเตอรท้ังแบบสไควเรล เคจ  และแบบวาลวโรเตอร  
ทอรก  เซอรเกิล  ไดอะแกรม วิธีการสตารทมอเตอรกระแสสลับแบบตาง ๆ  การตอ
โหลด   การคํานวณหาโหลดแองเกิลและซิงโครนัสอิมพีแดนซ  ศึกษาคุณสมบัติของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับขณะมีโหลดและไมมีโหลดการใชงาน 

 
5574303 การประลองไฟฟา 2       2(1-2) 

Electrical Laboratory 
  ประลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของรายวิชาเคร่ืองกลไฟฟา 3 (5573304) และ

เคร่ืองกลไฟฟา 5 (5574302) 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574304 ระบบควบคุมแบบปอนกลับ      3(3-0) 
 Feedback Control Systems 
  คําจํากัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ      การแทนระบบและการ

จําลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา   การวิเคราะหเสถียรภาพ 1 : Routh Hurwitz 
Criterion   การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงความถ่ี    การวิเคราะหเสถียรภาพจาก
โดเมนความถ่ี  การสรางและวิเคราะหทางเดินราก 

 
5574401 วิเคราะหระบบกําลัง 1                    2(2-0) 
 Power System Analysis 1 
  สายสงและคาพารามิเตอร   การจําลองแบบระบบการวิเคราะหการไหลของ

โหลด การควบคุมกําลังรีแอคทีฟและแรงดัน  การควบคุมกําลังงานและความถ่ี     
วิธีการทํางานของอุปกรณในระบบกําลัง  สมบัติของโหลดไดอะแกรมเสนเดียวและ
ระบบตอหนวย  การรักษาแรงดันและระบบการตอลงดิน 

 
5574402 วิเคราะหระบบกําลัง 2       2(2-0) 
 Power System Analysis  
  สวนประกอบซิมเมตริคอลและการวิเคราะหการลัดวงจร   การวิเคราะห

เสถียรภาพคล่ืนเดิน  ทางความเช่ือถือไดในระบบกําลัง   การวิเคราะหระบบกําลัง
โดยดิจิตอลเทคนิค 

 
5574403 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง                    3(3-0) 
 High Voltage Engineering 
  ความหมายของวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง   การดิสชารจในกาซ  ในฉนวน

เหลว   ในฉนวนแข็ง  ในสารไดอิเล็กตริกผสม   การสรางไฟฟาแรงดันสูง   การวัด
ไฟฟาแรงดันสูง อุปกรณไฟฟาแรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟาแรงสูง    แรงดันเกิน
และการประสานการฉนวน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574404 ประลองวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง      2(0-4) 
  High Voltage Engineering Laboratory 
  ประลองการดิสชารจในกาซ  ในฉนวนเหลว  ในฉนวนแข็ง   ในสารไดอิ

เล็กตริกผสม   การสรางไฟฟาแรงดันสูง   การวัดไฟฟาแรงสูง  อุปกรณไฟฟาแรงสูง   
การทดสอบฉนวนไฟฟาแรงสูง   แรงดันเกินและการประสานการฉนวน 

 
5574405 การปองกันระบบไฟฟา       3(3-0) 
  Power System Protection 

ปญหาท่ัวไปในระบบ   ระบบการปองกันเม่ือลัดวงจร   การกําหนดคารีแอค
แตนซ  หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร ฟวส รีเลย  การปองกันระบบจาย  
ระบบสงและเคร่ืองมืออุปกรณปองกันจากฟาผา  แรงดันเกิน  กระแสวิ่งไหลลงดิน
และลัดวงจร 

 
5574501 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 6    2(2-0) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 6 

ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ   อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา   การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ  ความรอน  การใช
ไซโครเมตริกชารจ  การคํานวณชนิดพัดลม  ทอสงลม  ทอสงน้ํา  การควบคุมและ
การบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ 

 
5574502 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 7    3(2-2) 
  Refrigeration and Air-Conditioning Systems 7 
   เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญท้ังระบบเย็น  การระบายความรอนวงจรไฟฟา  

ไดแก  เคร่ืองเซิลเลอร งานใชเคร่ืองระบายความรอนแบบ Cooling Tower  วิธี
ควบคุมแรงดัน  การเติมนํ้ายา   ติดต้ังบริการตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574503 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศภายในบาน   3(2-2) 
  Home Refrigeration and Air-Conditioning Systems  

ศึกษาวัฏจักรเคร่ืองทําความเย็น   คุณสมบัติของสารทําความเย็น  เทอรโม
ไดนามิส  ของระบบเครื่องทําความเย็น   หลักการทําความเย็นและปรับอากาศ    
อุปกรณควบคุมทางกลและทางไฟฟา   ระบบไฟฟาในเครื่องทําความเย็น   ปรับ
อากาศและปฏิบัติตามรายวิชา 

 
5574504 ระบบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2)  
  Industrial Refrigeration and Air-Conditioning Systems  

ศึกษาการทํางานของเคร่ืองทําความเย็นในอุตสาหกรรม  เชน  ตูแชแข็ง  
หองเย็น เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ  การติดต้ัง  การควบคุม   การบํารุงรักษา   การ
ตรวจซอมและปฏิบัติตามรายวิชา 

 
5574601 คอมพิวเตอรในงานไฟฟา                 3(2-2) 
 Computer Application 
  วิวัฒนาการและประวัติของ  โครงสราง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

เทคนิคการเก็บขอมูล  การติดตอหนวยปอนขอมูล  การแสดงผลจากการเก็บขอมูล  
ภาษา   คําส่ัง การเขียนโปรแกรม   การนําคอมพิวเตอรไปใชในงานควบคุม
อุตสาหกรรม 

 
5574602 การออกแบบระบบดิจิตอล      3(3-0) 
 Digital Systems Design 
  ระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลลีน   การวิเคราะหและออกแบบวงจร

รวม วิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ   โครงการตรรกะและการประยุกตใชงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574603 ไมโครโปรเซสเซอร       3(2-2) 
 Microprocessor 
  โครงสรางของคอมพิวเตอร   สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร  คําส่ัง  

การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี   ตารางเวลา การตอหนวยความจําชิพ   คําส่ังของ
ไมโครคอนโทรลเลอร  

  การประยุกตใชงาน    การเขียนโปรแกรมควบคุม    ออกแบบระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร   และปฏิบัติงานตามรายวิชา 

 

5574604 โปรแกรมคอมพิวเตอร       3(2-2) 
 Computer Programming 
  ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร    ภาษาคอมพิวเตอร     การเขียน

โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง   ภาษาใดภาษาหนึ่ง   เนนภาษาเบสิก   โดยศึกษาใน
เร่ืองคําส่ัง    ตัวแปร       ฟงกช่ันตาง ๆ   การเขียนโฟลวชารท   และฝกการเขียน
โปรแกรมในปญหาตาง ๆ    เชน   การเรียงลําดับขอมูล  การหาขอมูล ฯลฯ    การ
เขียนโปรแกรมการจัดการ   จนสามารถใชคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกัน
ได 

 

5574605 การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป     3(2-2) 
 Software Package 
  โครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง เชน    ระบบ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวิรคชีต เวิรด โปรเซสเซอรและโปรแกรมท่ีใชงานเฉพาะ
ดานการศึกษา 

 

5574701 อิเล็กทรอนิกสกําลัง       3(2-2) 
 Power Electronics 
  ศึกษาเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร    สเตรนเกจ   อุปกรณโฟโตอิเล็กตริก   การ

ใชงานทางอุตสาหกรรมของอุปกรณแอคตีฟไทรีสเตอร เพาเวอรทรานซีสเตอร        
บทบาทของอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับการนําไปใชเพ่ือปองกันการทํางานผิดพลาดของ
ระบบไฟฟา   วงจรรีเลย  คุณสมบัติและการวิเคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ   
การขยายในยานและแบบตาง ๆ  เซอรโจและคอนเวอรดเตอรแบบตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574702 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส       3(2-2) 
 Electronics Engineering 
  ลักษณะคุณสมบัติของกระแสแรงดันของส่ิงประดิษฐอิเล็กทรอนิกส   วงจร

อิเล็กทรอนิกส    การไบแอสวงจรการขยายและการควบคุม   วงจรตอบสนองเชิง
ความถ่ี วงจรขยายสัญญาณปอนกลับ ออป-แอมป    การประยุกตใชวงจรกรอง
สัญญาณหลายข้ัน  แหลงกําเนิดสัญญาณ  วงจรเชิงเลขและปฏิบัติงานตามรายวิชา 

 
5574703 การออกแบบวงจรพัลสและสวิตชิ่ง     3(2-2) 
 Pulse and Switching Circuit Design 
  สัญญลักษณแบบตาง ๆ    ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณตาง ๆ   หลักการ

อิเล็กทรอนิกสสวิตช่ิง   หลักการเวฟฟอรม  เยนเนอรเรเตอรทริกเกอร่ิง  และซิงโคร
ไนซ่ิง ศึกษาหลักการและการทํางานของวงจรพัลสแบบตาง ๆ   และการนําไปใช
งาน 

 
5574901 งานคนควาพิเศษทางชางไฟฟาวิทยุและเคร่ืองทําความเย็น   2(1-2) 
 Special Project 
  ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากประสบการณท่ีผานมาเพื่อวิจัยคนควาออกแบบทํา

หุนจําลอง  ทําอุปกรณประกอบการสอน  โดยการกําหนดโครงการดําเนินการเปน
งานสําเร็จรูปแลวรายงานผลงาน    อธิบายลําดับข้ันในการทํางาน    ประมาณการ
วัสดุอุปกรณและราคา โดยใหศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมภายใตการแนะนํา
ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
5574902 ประดิษฐกรรมไฟฟา       2(1-2) 
 Electrical Project 
  ออกแบบและสรางช้ินงานพิเศษท่ีเกี่ยวของกัน    ท้ังทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติสามารถนําไปใชงานและพัฒนางานดานการเรียนการสอน  พรอมท้ัง
เขียนรายงานลําดับข้ันการออกแบบและการทํางานของอุปกรณท่ีผลิตข้ึน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5574903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม    3(2-2) 
 Industrial Electrical Technology Project 
  ศึกษาคนควา   งานวิจัยเพ่ือสรางช้ินงาน   ในหัวขอเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับไฟฟา

ภายใตการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
 
5574904 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม     1(0-3) 
 Seminar in Industrial Electricity Technology 
  การบรรยายและอภิปรายเร่ืองท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
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หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส  
(558) 

 

 
  หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.  พื้นฐานท่ัวไป               (558-1--) 
  2.  ระบบเสียง            (558-2--) 
  3.  ระบบภาพ              (558-3--) 

4.  ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (558-4--) 
  5.  ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม     (558-5--) 
  6.  เคร่ืองมือวัด                                                                            (558-6--) 
  7.  ระบบคอมพิวเตอร                                                                           (558-7--) 
  8.  การฝกงาน        (558-8--) 
  9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย      (558-9--) 
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หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส (558) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 
งานอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 1 
งานอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 
อิเล็กทรอนิกส 1 
วงจรอิเล็กทรอนิกส 1 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 
ชางวิทยุ 
เคร่ืองรับวิทยุ 
เคร่ืองรับโทรทัศน 1 
เทปบันทึกภาพ 
เคร่ืองรับโทรทัศน 2 
เคร่ืองสงวิทยุ 
คอมพิวเตอร 1 
ดิจิตอลเทคโนโลยี 1 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1 
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส 
การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกส 2 
อิเล็กทรอนิกส 3 
วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ 
อิเล็กทรอนิกสในงานกล 
งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง 1 
เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง 2 
ระบบเสียง 
การบันทึกเสียง 
การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ 
เทคโนโลยีวีดิโอ 1 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 5 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2 
สายสงและสายอากาศ 1 
สายสงและสายอากาศ 2 
การเช่ือมโยงและการส่ือสารทางสัญญาณ 
ระบบโทรคมนาคม 
ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 
เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 1 
วงจรพัลส 
วงจรพัลสและสวิทช่ิง 
คอมพิวเตอร 2 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2 
ดิจิตอลเทคโนโลยี 2 
ระบบคอมพิวเตอร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
ทฤษฎีโครงขายไฟฟา 
หลักการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 
เทคโนโลยีวีดิโอ 2 
เพาเวอรอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมควบคุม 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
การส่ือสารและอิเล็กทรอนิกสทางอุตสาหกรรม 
กฎหมายขอบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีทางการส่ือสาร 
วิศวกรรมสายอากาศ 
หลักการส่ือสาร 
โครงขายการส่ือสารและสายสง 
ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 
เคร่ืองวัดโทรคมนาคม 
ปฏิบัติการเคร่ืองวัดโทรคมนาคม 
วิศวกรรมโทรศัพท 
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
ไมโครโปรเซสเซอร 1 
ไมโครโปรเซสเซอร 2 
เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร  

3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2)  
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5583706 
5583707 
5583708 
5583709 

 เทคโนโลยีเคร่ืองใชสํานักงาน 
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  

 การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป 
โปรแกรมภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
คอมพิวเตอรและโครงสรางขอมูล 
สวิทช่ิงและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก 
ปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร 
ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ 
อุปกรณสถานะของแข็ง 
ออปโต-อิเล็กทรอนิกส 
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีโทรทัศน 2 
เทคโนโลยีไอซี 
วิศวกรรมไมโครเวฟ 
การส่ือสารดาวเทียม 
การส่ือสารขอมูล 
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
การส่ือสารใยแสง 
ไมโครโปรเซสเซอร 3 
ระบบไมโครคอมพิวเตอร 
การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร 
เครือขายไมโครคอมพิวเตอร 
การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร 
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป  

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) 

 



 224 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5584904 
5584905 
5584906 
5584907 

 

 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส 
โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส  (558) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5581101 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส                   2(1-2) 
  Electronics Drafting 
   ศึกษาและฝกเขียนสัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกส      การออกแบบลายปร๊ินท      

การเขียนและอานแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส  การใชวัสดุอุปกรณอารตเวอรคประ
กอบการเขียนแบบ   การเขียนแบบเพื่อทําฟลมสําหรับซิลคสกรีน  การยอ   การขยาย  
และการเก็บรักษาแบบ 

 
5581102 งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 1                  2(1-2) 
  Basic Electronics 1 

ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวนประกอบ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส        ตัว
ตานทานคอนเด็นเซอรและตัวเหนี่ยวนํา  หลอดสุญญากาศ  สารอุปกรณ  สารกึ่ง
ตัวนํา     หลักการขยายเสียงและเคร่ืองรับวิทยุแบบตาง ๆ       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสอยางงาย   การติดต้ังและการควบคุมระบบเสียง 

 
5581103 งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2                   3(2-2) 
  Basic Electronics 2 

ความหมายของวิชาอิเล็กทรอนิกส  ตัวตานทาน  ตัวเหนี่ยวนําและ       
คอนเดนเซอร  การกระจายอิเล็กตรอน  หลอดสุญญากาศ  และหลอดทาง
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ     ความรูเกี่ยวกับทรานซีสเตอร  ไอซี     หลักการขยายเสียง     
หลักการของเคร่ืองรับเคร่ืองสงวิทยุ    วงจรเคร่ืองขยายเสียงและวิทยุแบบตาง ๆ    
ฝกหัดสรางเคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองรับวิทยุ วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีสนใจ หัดติดต้ัง
เคร่ืองขยายเสียงบนเวทีและหองประชุม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5581104 อิเล็กทรอนิกส 1                              3(2-2) 
  Electronics 1 

ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวนํา    ตัวตานทาง    ฉนวน    สารกึ่งตัวนํา      โครงสราง
สัญลักษณคุณสมบัติ   การใชงาน   แบบ  และชนิดของตัวตานทาง       ตัวเก็บประจุ     
ตัวเหนี่ยวนําคุณสมบัติฟสิกส ของอุปกรณสารกึ่งตัวนําไดโอด   และทรานซิสเตอร
แบบตาง ๆ  การใหไบแอส  และการทํางานของทรานซิสเตอร  แบบคอมมอนตาง ๆ  
กราฟแสดงคุณลักษณะ    คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ท่ีบอกไวในคูมือของ
ไดโอด          ทรานซิสเตอร และเอฟอีที  ศึกษาไอซีแบบตาง ๆ ท้ังแบบดิจิตอล และ
ลิดเนียรไอซี  ไอซีออปแอมป  ถึงชนิดและการประยุกตใชงาน 

   งานปฏิบัติ   การตอวงจร  วัดและทดสอบตัวเซมิคอนดักเตอรไดโอด   วงจร 
  เรคติไพเออรแบบตาง ๆ  พรอมฟลเตอร  โยใชออสซิลโลสโคป และมัลติมิเตอร 
   การตอวงจร  การใหไปแอสประกอบวงจร  วัด  อานคา   ทดสอบวงจรขยาย 
  ทรานซิสเตอร เอฟอี ทีไอซี แบบตาง ๆ   ปฏิบัติการกับวงจรออปแอมป     สรางวงจร 
  กําเนิดความถ่ี และวงจรเคร่ืองขยายสัญญาณ 
 
5581105 วงจรอิเล็กทรอนิกส 1                                2(1-2) 
  Electronics 1 
   การใหไบอัส     การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก   เฟทวงจรขยาย 
    สัญญาณหลายภาค  วงจรขยายกําลัง วงจรแปลรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟมัลติเว็บเตอร 
  บลอคกิ้งออสซิลเลเตอรวงจรกําเนิดสัญญาณไทมเบส             วิธีการซิงโครไนเซช่ัน   
    ทรานซีสเตอรในงานความถ่ีสูงวงจรขยายกําลังแบบกวาง วงจรขยายจูน          อันจูน         

วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล  วงจรออกแอมปและลิเนียรไอซี 
ความหมายของดิจิตอล   ระบบเลขฐานสอง    ลอจิกเกท   วงจรเขาและ    

ถอดรหัส Digital Multiplexing  วงจรบวก-ลบ  วงจรเปรียบเทียบ  วงจรสรางพัลช   
วงจร Flip-Flop วงจรนับ Shift Register Micro Processor    ตลอดจนการนํา Digital 
Electronic ไปใชงานดานตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5581106 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1                  1(0-3) 
  Electronics Laboratory 1 

ศึกษาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรานซีสเตอร      และส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
อ่ืน ๆ   โดยเนนลักษณะสมบัติของวงจร  การใชงานในวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
และมุงพัฒนาทักษะ  เทคนิคในการจัดและการใชเคร่ืองมือวัดชนิดตาง ๆ       เชน 

คุณสมบัติของวงจรทรานซีสเตอร  วงจรขยายทรานซีสเตอรพื้นฐาน   วงจร
เช่ือมตอหลายภาค  วงจรขยายกําลัง  วงจรตรรก  วงจรออฟแอมป  วงจรเฟท     การ
ทํางานของ  SCR    การทํางานของ UJT 

 
5581201 ชางวิทยุ                                    2(1-2) 
  Radio Technology 

การทํางานของภาคตาง ๆ ในเคร่ืองรับและเคร่ืองสงวิทยุ       ในระบบเอเอ็ม
และเอฟเอ็ม    ท้ังเคร่ืองหลอดและทรานซีสเตอร    หลักในการตรวจซอม   การ   
ปรับแตง    ฝกหัดประกอบและซอมแกวิทยุ 

 
5581202 เคร่ืองรับวิทยุ                                3(2-2) 
  Radio Receiver  

ทฤษฎีการกระจายคล่ืน    ยานความถ่ีท่ีใชในการรับสง  หลักการรับ และ   
สงวิทยุแบบตาง ๆ  วงจรการทํางาน  การสราง   การปรับแตง   ตลอดจนการซอม  
แกไขดัดแปลงเคร่ืองรับวิทยุเอเอ็ม  เอฟเอ็ม     เอฟเอ็มสเตริโอมัลติเพล็กซ          
และวิทยาโทรคมนาคมเบ้ืองตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5581301 เคร่ืองรับโทรทัศน 1                        3(2-2) 
  Television 1     

หลักการสง และรับโทรทัศน  หลักการของเคร่ืองรับขาวดํา      หนาท่ีการ
ทํางานของวงจรในภาคตาง ๆ  เชน  วงจรอารเอฟ  จูนเนอร  วีดิโอไอเอฟ  วีดิโอ
แอมปลิไฟเออร  หลอดภาพ  ภาคเสียง  ภาคสวิฟ  ภาคซ้ิงค  เอเอฟซี  เอจีซี วงจรไฟ
สูงพิเศษ  เคร่ืองกําเนิด   สัญญาณทดสอบ   เคร่ืองสวีป   และมารคเกอร  การวัดแรง
เคล่ือน และรูปสัญญาณ    การปรับจูน และการซอม 

 
5581302 เทปบันทึกภาพ                                3(2-2) 
  Video Tape       
   หลักการและทฤษฎีการทํางานของเทปบันทึกภาพ     การบันทึกภาพระบบ 

ตาง ๆ   หนาท่ีและการทํางานของแตละภาค  การวิเคราะหขอบกพรอง      และการ
ตรวจซอมปฏิบัติการ  การตรวจสอบสัญญาณในภาคตาง ๆ  วิเคราะหขอบกพรอง
และตรวจซอม 

 
5581303 เคร่ืองรับโทรทัศน 2                                3(2-2) 
  Television 2 

หลักการและระบบการรับสงโทรทัศน  วงจรและการทํางานของภาคตาง ๆ 
ของเคร่ืองรับโทรทัศนสี  เคร่ืองวัดและทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน  การใชเคร่ือง
กําเนิดภาพสี และการปรับภาพ  การวัดและการตรวจสอบรูปสัญญาณ  การซอม
และการปรับแตง  การติดต้ังเสาอากาศ  หลักการของเทปบันทึกภาพ  กลองถายภาพ  
กลองโทรทัศน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5581501 เคร่ืองสงวิทยุ                                        3(2-2) 
  Radio Transmitter 
   คุณสมบัติการกระจายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา    ยานความถ่ีในการกระจายเสียง 
  หลักการเคร่ืองรับสงวิทยุมอคคูเลช่ันตาง ๆ      หนาท่ีและการทํางานของวงจรภาค 

ตาง ๆ  ในเคร่ืองสงวิทยุแบบเอเอ็ม   เอฟเอ็ม      เอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ    
ปฏิบัติการสราง ซอม  วัด  ทดสอบ  ปรับแตง  วงจรในภาคตาง ๆ ของเคร่ืองสงวิทยุ
เอเอ็ม และเอฟเอ็ม   การติดต้ังสายสงสายอากาศ และเสาอากาศ 

 
5581701 คอมพิวเตอร 1                                   2(1-2) 
  Computer 1       
   ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร  ชนิดของคอมพิวเตอร    ระบบ 
  คอมพิวเตอร HARDWARE  SOFTWARE และ PEOPLEWARE   โครงสรางทาง  

HARDWARE เบ้ืองตนของคอมพิวเตอร    เชน     CPU     หนวยความจํา    อุปกรณ 
I/O   ไดแก   คียบอรด   จอภาพ    เคร่ืองอานและเขียน    จานแมเหล็กเคร่ืองพิมพ
ของคอมพิวเตอร  เปนตน 

   ขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร      การวิเคราะหงานและ 
    การเขียนผังการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
5581702 ดิจิตอลเทคโนโลยี 1                           2(1-2) 
  Digital Technology 1 

ศึกษารูปราง และสัญลักษณแบบตาง ๆ     ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
ตาง ๆ   หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิทช่ิง       หลักการเวฟฟอรม  เยนเนอรเรเตอร    
ทริกเกอร่ิง  และซิงโครไนซ่ิง       ศึกษาหลักการและการทํางานของวงจรพัลสแบบ
ตาง ๆ    และการนําไปใชงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5581703 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1                             3(2-2) 
  Digital Electronics 1 

ระบบตัวเลข  เลขฐาน 2   เลขฐาน 8   เลขฐาน 10   เลขฐาน 16  การบวก ลบ 
คูณ  หาร และการเปล่ียนแปลงฐานเลข    รหัสตาง ๆ    เชน  รหัสไบนารีเกรย  BCD  
เปนตน  ลิจิกเกทพื้นฐาน  เชน  INVERTER AND OR 

   หลักการพีชคณิตบบูลลีน     ตารางตรรก (Truth table)    การออกแบบวงจร 
  คอมบิเนช่ันลอจิก   ลอจิกเกท NAND และ NOR  การออกแบบวงจรลอจิก    โดยใช  
    NAND และ NOR เกท    โดยทฤษฎีเดอมอรแกนลอจิกเกทชนิด  EXCLUSIVE OR:  
    EXCLUSIVE NOR  ไอซีวงจร         เกทแบบตาง ๆ  เชน  TTL  RTL  DTL  CMOS   

และการประยุกตใชงาน   ผังคารโนห  การออกแบบวงจร  โยใชผนังคารโนห 
   
5581704 คอมพิวเตอรเบื้องตน                                2(1-2) 
  Basic Computer   
   ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร   ชนิดของคอมพิวเตอร    ระบบ 
  คอมพิวเตอร  Hard Ware Soft และ  People Ware   โครงสราง  Hard Ware  เบ่ืองตน 
  ของคอมพิวเตอร    เชน  C.P.U.    หนวยความจํา      อุปกรณ  I/O    ไดแก   คียบอรด    

จอภาพเคร่ืองอานและเขียน  จานแมเหล็ก  เคร่ืองพิมพของคอมพิวเตอร  เปนตน 
   ขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร     การวิเคราะหงานและ 
  การเขียนผังการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
5581705 การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส                              3(3-0) 
  Electronic Organization Management 
   วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดต้ังองคการ     และการบริหารงาน   

หลักการท่ัวไปในการจัดและการบริหารงาน  วิธีการบริหาร การแกปญหาการ
บริหารงาน   วางแผนโรงงานและกระบวนการผลิต       ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
โรงงาน  และการนําไปประยุกตใชในงานอิเล็กทรอนิกส 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5581706 การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส                            3(3-0) 
  Research Management in Electronic 

การวางพื้นฐานแนวความคิดในการวิเคราะหและวิจัยอิเล็กทรอนิกส  โดย
เทคนิค  วิธีแผนภูมิแกนต, ซีพีเอ็ม, เพิท       ระเบียบวิธีการวิจัย   ในการวางแผนการ
วิเคราะหและควบคุมงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส  และการนําไปประยุกตใชในงาน
อิเล็กทรอนิกส 

 

5582101 อิเล็กทรอนิกส 2                           3(2-2) 
  Electronics 2    

ความหมาย ระบบตัวเลข ลอจิกเกท  วงจรเขา และถอดโคด Digital 
Multiplexing  วงจรคณิตศาสตร    (บวก, ลบ)  วงจรสราง Pulse  การแสดงผล  
Flip-Flop วงจรนับ Shift Register, Microcomputer ตลอดจนการนํา Digital 
Electronic  ไปใชในงานดานตาง ๆ      

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเกทแบบตาง ๆ โดยตอวงจรวัดระดับสัญญาณ  
ทดลองสรางวงจรเพื่อประโยชนในงานอยางใดอยางหนึ่ง 

 

5582102 อิเล็กทรอนิกส 3                              3(2-2) 
  Electronics 3    

หลักการ  แผนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  ไดแก    แหลงจาย
กระแสคงที่  แหลงจายแรงดันคงท่ี  วงจรขยายสัญญาณระดับต่ํา (Small signal 
amplifier)    วงจรขยายกําลังแบบตาง ๆ  วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน  วงจร
ขยายดิฟเฟอเรนเชียล  วงจรสวิตซ      วงจรสมิททริกเกอร    วงจรมัลติไวเบรเตอรช
นิดตาง ๆ       วงจรออสซิลเลชั่น  วงจรจูนออสติลเลชั่น  วงจรกลับเฟสและวงจร
เล่ือนความถ่ี  

   การไบแอสทรานซีสเตอรแบบเอฟอีทีและการนําไปใชงาน   โครงสรางและ 
คุณสมบัติของทรานซีสเตอรแบบยูเจที   และพียูที   และการนําไปใช  วงจรออสซิล
เลช่ันวงจรส่ือสารและการมอดูเลช่ันแบบตาง ๆ     
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582103 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                            3(2-2) 
  Electronics Circuit Analysis 

กฎเบ้ืองตนของการวิเคราะหวงจร  วงจรทรานเซียน    การเปล่ียนแปลง  
ลักษณะของรูปคล่ืนชนิดตาง ๆ  อิมพิเดนซฟงกชัน  และทฤษฎีของเนทเวอรก   
พารามิเตอรแบบสองสวน   การวิเคราะหไซนนูซอยดอลในสภาวะคงท่ี     การพล็อก
ชวงกวางของความถ่ี กําลังงานของอินพุทของทรานสฟอรเมอร และการสูญเสียของ
ทางอินเวอรช่ัน      การวิเคราะหรูปคล่ืน 

 
5582104 เทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ                            2(1-2) 
  Printed Circuit Technology        

เคร่ืองมือ  และอุปกรณในการทําแผนพิมพ       การออกแบบลายปร๊ินทจาก
วงจรเทคนิคการทําซิลคสกรีนบนแผนพิมพ  การกัดปร๊ินท  และการเตรียมแผน  
ปร๊ินทเพื่อติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 
5582105 อิเล็กทรอนิกสในงานกล                             2(1-2) 
  Electronics in Auto Mechanics 

วงจรจุดระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ   การสรางและทดลองวงจร 
จุดระเบิด      วงจรเคร่ืองปองกันขโมยในรถยนต    ระบบการทํางานของช้ินสวนใน
รถยนตดวยอิเล็กทรอนิกสไฟฟาในรถยนต             ท่ีควบคุมการทํางานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทดสอบเคร่ืองยนตดวยเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 

  
5582106 งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                          2(1-2) 
  Electronics and Electronic Appliance Repairs 

หลักการตรวจซอมอุปกรณไฟฟาท่ัวไป  การซอมอุปกรณไฟฟาภายใน   
บานงาน   ตรวจซอมระบบไฟฟาในเคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส        
การบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเคร่ืองจักรตาง ๆ   ฝกหัดซอมอุปกรณไฟฟาภายใน
บานและระบบควบคุมเคร่ืองจักรตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582107 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2                               1(0-3) 
  Electronics Laboratory 2      
   ศึกษาในภาคปฏิบัติ   เกี่ยวกับวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสในระดับสูงข้ึน  

ตลอดจนการใชงานในระบบแอนนาลอก  และดิจิตอล    เชน    แอคตีฟฟลเตอร      
วงจรชมิททริกเกอร      แอปปริจูดโมดิวเลชั่น     แอปปริจูดดีเทคช่ัน       ฟรีเควนซี
โมดิวเลชั่น ฟลิป-ฟลอป และเคาวเตอร    วงจรกําเนิดสัญญาณความถ่ีวิทยุ    
การประยุกต SCR   A/D และ D/A  ฯลฯ 

 

5582201 เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง 1                               3(2-2) 
  Audio Technology 1            
   ประวัติความเปนมาและการพัฒนาเคร่ืองขยายเสียงแบบตาง ๆ    การทํางาน 

ของระบบเสียงแบบตาง ๆ  ขอดี  และขอเสียของเคร่ืองขยายเสียงแตละแบบ   การ
สรางแหลงจายไฟและการสรางประกอบเคร่ืองขยายเสียงและการปรับแตง  เทคนิค
การประกอบ   และติดต้ังวงจรเคร่ืองขยายเสียงระบบลําโพง     ตลอดจนการศึกษา
เคร่ืองเลนและบันทึกเสียงระบบแมคคานิคของเทป 

 

5582202 เทคโนโลยีเคร่ืองเสียง 2                               3(2-2) 
  Audio Technology 2            

ทฤษฎีเสียง  เชน การกระจาย  การไดยิน  การจัดอุปกรณเกี่ยวกับการ   ขยาย
เสียง   เชน  ไมโครโฟน  ลําโพง  สหสัญญาณ  การลดเสียงรบกวน  เคร่ือง  ขยาย
เสียง  ฯลฯ  การจัดระบบเสียง  เชน  ระบบเสียงสาธารณะ  เสียงตามสาย  หอง
ประชุม  หองบันทึกเสียง 

ใหมีการคํานวณปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับเคร่ืองขยายเสียงและอุปกรณ      
ตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับทฤษฎี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582203 ระบบเสียง                                        3(2-2) 
  Audio System                

ทฤษฎีคล่ืนเสียง     หนวยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดและ
วงจรของเคร่ืองเสียง   และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสียง       ระบบกระจายเสียง
สาธารณะระบบเสียงในหองประชุม 

 
5582204 การบันทึกเสียง                                     3(2-2) 
  Recording                     
   การบันทึกเสียงระบบตาง ๆ     หลักการและการทํางานของเทปบันทึกเสียง 
  เคร่ืองเลนแผนเสียง  หองบันทึกเสียง  อุปกรณลดเสียงรบกวน  วิเคราะหขอบกพรอง 
  และการตรวจสอบ 

ปฏิบัติการวัด และตรวจสอบสัญญาณในภาคตาง ๆ     วิเคราะหขอบกพรอง
และตรวจซอมเคร่ืองบันทึกเสียง 

 
5582205 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ                          2(1-2) 
  Studio Service and Management 

การจัดเคร่ืองมือ ใหเหมาะสมกับงานการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม       
การจําแนกประเภทและวิธีใชโสตทัศนูปกรณ  เชน  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง และโสต 

    ทัศนูปกรณ   หลักการเลือกและออกแบบอุปกรณโสตอ่ืน ๆ    ความเขาใจของการใช 
    เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ 
 
5582301 เทคโนโลยีวีดโิอ 1                             3(2-2) 
  Video Technology 1            

         8ระบบของการสงโทรทัศนขาว-ดํา        ศึกษารายละเอียดของบล็อคไดอะแกรม 
และสวนวงจรสําคัญในเคร่ืองรับโทรทัศน และศึกษาถึงระบบวงจรโคลสเซอรกิตทีวี   
กลองลิมอนอเตอร่ิงและระบบสตูดิโอ    โดยจะเนนถึงคาเซ็ทเทปแบบระบบสี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582401 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1                               3(2-2) 
  Industrial Electronics 1            
   ระบบอนาลอกและวงจรเชิงเสน วงจร OP-AMP ไปใชในงานอุตสาหกรรม  

การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล        และดิจิตอลเปนอนาลอก  การเปล่ียน
กระแสเปนแรงดัน    การเปล่ียนแปลงความถ่ีเปนแรงดัน และแรงดันเปนความถ่ี             
ดิจิตอลโวลทมอเตอร  การเทียบปรับสเกลวัด 

ทรานสดิวเซอรในทางอุตสาหกรรม    เชน    ตัวตรวจจับแสง     อุณหภูมิ
แรงดันความถ่ี  เปนตน 

การขยายกําลัง    การออกแบบแหลงจายกระแสและแหลงจายแรงดัน     
หลักการทางเทคนิคในงานวางแผนแบบ   และออกแบบกลไกทางอิเล็กทรอนิกส                
เพื่องาน อุตสาหกรรม         จากการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อหาขอมูลตาง ๆ     
เชน    ควบคุมอุณหภูมิ    ควบคุมแสงสวาง   ควบคุมสวิตชอัตโนมัติ   กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส  ปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 

 
5582402 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2                            3(2-2) 
  Industrial Electronics 2      

ช้ินสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชกับงานกําลังสูง  หลักการและ
ลักษณะสมบัติของส่ิงประดิษฐกึ่งตัวนําประเภท Thyristor   เชน   SCR    DIAC   
และ  TRIAC  เปนตน  การกระตุน SCR และ TRIAC  การใช  SCR ในวงจรเรียง  
กระแสแบบเฟสเดี่ยวและสามเฟส  ท้ังแบบวายและเดลตา 

   การใช  Thyristor  เปน  Inventer  และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582403 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3                            3(2-2) 
  Industrial Electronics 3      

วงจรเพาเวอรซัพพลายแบบตาง ๆ     วงจรทริกเกอร่ิง         สําหรับเคร่ือง          
ไพริสเตอร  วงจรควบคุมเฟสและวงจรสวิตช   การควบคุม    การแปลงไฟสําหรับ
ระบบเพาเวอรเร็กคูเรช่ัน  ศึกษาการทํางานของไทริสเตอรในระบบไฟตรง  เชน  
วงจรสวิตซออฟ  วงจรและเทคนิคการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ  
ซ่ึงจะใชควบคุมแสง   ความเร็ว  ความดัน  อุณหภูมิ  และอ่ืน ๆ  

 
5582404 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4                               2(1-2) 
  Industrial Electronics 4  

            อุปกรณท่ีใชในงานอุตสากรรมประเภทความรอน  แสงสวาง  พลังงาน      
ความเร็ว  กระแสไฟฟา   แรงเคล่ือนไฟฟา   เคมี   อุปกรณไฟฟา   อุปกรณเคร่ืองกล
นิวแมติกทางอิเล็กทรอนิกส   ระบบควบคุมการทํางาน    เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร
ทางอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมโดยวิธีการฟตแบคคอนโทรลท่ีใชอุตสาหกรรม   
ตาง ๆ   ในภาคปฏิบัติ 

 
5582405 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 5                            2(1-2) 
  Industrial Electronics 5      
   ศึกษาการทํางานและคุณสมบัติของซีเนอรไดโอด      และเพาเวอรไดโอด 

เพาเวอรทรานซีสเตอร  วงจรแปลงไฟฟา  วงจรฟลเตอร  และวงจรเร็กกูเลเตอร  
ขยายแบบตาง ๆ   และคลาสการทํางาน  ตลอดจนวงจรฟตแบค    ศึกษาการทํางาน
ของวงจรออสซีลเลเตอรและมัลติไวเบรเตอร  โครงสรางและการทํางานแบบไทริ
สเตอรแบบตาง ๆ เชน  SCR   UJT  PUT  DIAC  TRIAC  ฯลฯ   ศึกษาการ
ใชงานแบบเฟสคอนโทรล ในเร่ืองความเร็ว  แสงสวาง และอ่ืน ๆ 

ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับวงจรแบบตาง ๆ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎี 
และเปนพิเศษเกี่ยวกับวงจรเพาเวอรไดโอด  วงจรทรานซีลเตอรและไทรีสเตอร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582406 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1                                3(2-2) 
  Automatic Control Systems 1   

ความหมายของการควบคุมอัตโนมัติ    การควบคุมหลัก      การลูปปดวงจร 
และเปดวงจรระบบควบคุมลูปปดวงจรโดยอัตโนมัติ      อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชใน
ระบบควบคุม  อุปกรณในการวัดและตรวจจับ           และพลังงานท่ีใชไปเทนซิโอ
มิเตอรทรานสคิวเซอร  ทัคโคมิเตอรและทัคโคเจเนอรเรเตอรโฟธนเซล    และเซส
อ่ืน ๆ  อุปกรณเกี่ยวกับความรอน  วงจรลูปปดวงจรขยายดวยหลอดกาซรานซิสเตอร   
ไทราตอนและเอสซีอาร หลอดเรคติไฟเจอรบรรจุปรอทควบคุมดวยกริด 

   วงจรขยายแมเหล็ก  นิวแมติก และไฮดรอลิกส    วงจรมอเตอรไฟฟาและ 
มอเตอรแบบตาง ๆ ท่ีใชในระบบควบคุมอัตโนมัติ       และสงพลังงานควบคุม  
(Remote Control)  หองศูนยกลางการควบคุมเปรียบเทียบไฮดรอลิกส  นิวแมติก 
และระบบไฟฟา   การสงพลังงานควบคุมดวยนิวแมติก  วิธีไฟฟาและการสงดวย
ระบบอ่ืน ๆ 

 
5582407 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2                                3(2-2) 
  Automatic Control Systems 2   
   ตําแหนงระบบควบคุมการทํางาน  เทอรโมแมคานิคแบบงาย ๆ     ข้ันตอน 

การทํางานของอินพุทการปอนกลับสําหรับแคมพและวิธีทดสอบ 
ระบบควบคุมความเร็ว   การควบคุมดวยวิธีการงาย ๆ   ควบคุมเวอดเลีย

วนารด  การใชการปอนกลับ   การควบคุมแนนอนในการควบคุม  วิธีการเปล่ียน
กําลัง   กรรมวิธีควบคุมงานและสวนควบคุม  ผลตอบสนองเกี่ยวกับความจุและ
ความตานทาน 

ตัวควบคุมระบบนิวแมติก  ตัวควบคุมระบบไฟฟา   ตัวแปลงจากระบบ   
ไฟฟาไปหานิวแมติก  ตัวควบคุมดวยไฮดรอลิกส  อัตราขยายตัวควบคุม ความถ่ี   
ตอบสนองของตัวควบคุมและกรรมวิธี  ระบบควบคุมท่ียุงยาก  เทคนิคดิจิตอลและ 
คอมพิวเตอร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

อุปกรณท่ีใชควบคุมเคร่ืองจักและกําลังท่ีตองการ      การทํางานของ        ไฮดรอ
ลิกส  เคร่ืองระบบอัตโนมัติรวมกับการต้ังตําแหนง เคร่ืองควบคุมเคร่ือง     มือกลให
ทํางานตามแบบระบบ  วัดตําแหนงควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

 
5582501 สายสงและสายอากาศ 1                                2(1-2) 
  Transmission and Antenna 1    

หลักการเบื้องตนของสายอากาศ     รูปแบบการกระจายคล่ืนจากสายอากาศ
ชนิดตาง ๆ    คุณสมบัติเฉพาะตัวของสายอากาศแบบตาง ๆ  เนนหนักในเร่ืองของ
การสงคล่ืนดวยสายสงแบบตาง ๆ  และสายอากาศชนิดตาง ๆ      ศึกษาเกี่ยวกับ
สายอากาศของเคร่ืองรับวิทยุ  ทีวี  และอุปกรณในการตั้งสายอากาศ    เทคนิคและ
กรรมวิธีตาง ๆ ในการติดต้ังสายอากาศ  และต้ังเสาของสายอากาศ 

 
5582502 สายสงและสายอากาศ 2                                3(2-2) 
  Transmission and Antenna 2    
   คล่ืนแมเหล็กไฟฟา และการกระจายคล่ืน การผสมคล่ืนแบบตาง ๆ หลักการ 

ของสายสงชนิดลักษณะและคุณลักษณะของสายสงมาตรฐาน  การใชงานของ
สายอากาศชนิดตาง ๆ   คุณสมบัติของการใชงาน  และวิธีทดสอบ 

ปฏิบัติการติดต้ังสายอากาศและเสาอากาศ   การใชเคร่ืองมือวัดทดสอบ 
ตลอดจนการแกไขปรับปรุงระบบสายอากาศ 

 
5582503 การเชื่อมโยงและการส่ือสารทางสัญญาณ                           3(2-2) 
  Interface System and Signal Communication 
   การเช่ือมตออุปกรณเพอริเฟอรัส  เชน  คียบอรด LEDTTY   เคร่ืองอานเทป
  กระดาษสเต็ปมอเตอร  ซีอารที  เทปคาสเซท  ฟลอปบ้ีดิสค 
   วงจรเปล่ียน  D/A และ A/D  ทฤษฎี Sampling  การเปล่ียนแบบ  Successive  
    approximation  แบบ Integration  และแบบ  direct comparison 

ระบบบัสมาตรฐาน    เชน   S-100,  6800,   IEEE-488, RS-232, RS-422       
การตรวจสอบหาจุดบกพรองในวงจร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5582504 ระบบโทรคมนาคม                                2(1-2) 
  Communication System          
   ระบบโทรศัพท  สายเคเบิล  ตูสาขาอัตโนมัติ      การนําอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 

และไมโครคอมพิวเตอรมาใชในงานโทรศัพท  รวมถึงการซอมแซมและบํารุงรักษา 
   ระบบโทรเลข  รหัส   การสงโทรเลขแบบตาง ๆ  วิธีการสง   ขายการส่ือสาร 
  ลักษณะของสัญญาณ  ระบบสง  ระบบการสงขาวสาร 
   ระบบโทรพิมพ  หลักการเบ้ืองตนของโทรพิมพ  ชนิดของชุมสาย    การจัด 

ขาย   การส่ือสาร  การแปล-ถอดรหัส  ลักษณะของสัญญาณ การใชคอมพิวเตอร  
ควบคุมในงานชุมสาย  โทรพิมพ 

    

5582505 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม                             3(2-2) 
  Telecommunication             

การส่ือสารแบบตาง ๆ     การจัดระบบส่ือสารในประเทศไทย       หลักการ
ทํางานของโทรเลข  โทรศัพท  โทรพิมพ  Telex,  Radar  และอุปกรณท่ีสําคัญ 

   ปฏิบัติการเดินสาย และติดต้ังโทรศัพทภายใน  ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 
ของเคร่ืองรับโทรศัพท  ติดต้ัง  และซอมระบบอินเตอรคอม 

 

5582601 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 1                     3(2-2) 
  Electronic Measurement 1    

การวัด  หนวยของการวัด  ความเท่ียงตรง       และความแมนยําในการวัด     
การเก็บขอมูลในการวัด  คาเฉล่ีย 

D’Arsonval Galvanometer  โวลทมิเตอร  แอมมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัลติ
มิเตอร และการออกแบบ  Electrodynamic  Electronic  Phase  Meter  วงจรบริดจ
แบบตาง ๆ    และการวัดอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ 

   หลักการของเคร่ืองมือวัดความถ่ีแบบตาง ๆ    การวัดความถ่ีดวยวงจร   
Resonant   ออสซิลโลสโคป  ดิพมิเตอร 

   ออสซิลโลสโคป  การใชออสซิลโลสโคปวัดขนาดของสัญญาณรูปตาง ๆ    
การวัดความถ่ี  การวัดมุมเฟส 

   การใช Transducer  ในการวัดคาตาง ๆ    และเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 
อ่ืน ๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582701 วงจรพัลส                                         3(2-2) 
  Pulse Circuits                
   ศึกษารูปรางของสัญญาณแบบตาง ๆ       ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ     

เชน  วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร   อินดิเกรเตอร   คลิปเปอร   แคลมปเปอร  หลักการ 
ของอิเล็กทรอนิกสสวิทช่ิง  หลักการเวฟฟอรม   เยเนอรเรเตอรแบบตาง ๆ วงจรสวีป  
เยเนอรเรเตอร  การทริกและการซิงโครไนซ  หลักการและการทํางานของวงจรพัลส
แบบตาง ๆ     การนําไปใชงาน  รวมท้ังเคร่ืองมือวัดและทดสอบท่ีเกี่ยวของ 

   ปฏิบัติการวงจรแปลงรูปสัญญาณ  วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบตาง ๆ  วงจร 
สวีปเยเนอรเรเตอร    วิธีการทริกและซิลโครไนซประกอบวงจร  วัดคาตาง ๆ    
บันทึก    สรุปรายงาน         ตลอดจนคํานวณสรางวงจรเบ้ืองตนเพื่อการทดลอง
เคร่ืองวัดและทดสอบท่ีเกี่ยวของ 

  
5582702 วงจรพัลสและสวิทชิ่ง                                  3(2-2) 
  Pulse Circuits and Switching  

ศึกษารูปรางของสัญญาณแบบตาง ๆ       ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ    
เชน   วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร   อินดิเกรเตอร   คลิปเปอร   แคลมปเปอร  หลักการ
ของอิเล็กทรอนิกสสวิทช่ิง    หลักการเวฟฟอรม  เยเนอรเรเตอร    มัลติไวเบรเตอร
แบบตาง ๆ   วงจรสวีปเยเนอรเรเตอร  การทริกและการซิงโครไนซ  หลักการและ
การทํางานของวงจรพัลสแบบตาง ๆ   การนําไปใช 

 
5582703 คอมพิวเตอร 2                                       3(2-2) 
  Computer 2    
   ศึกษาโครงสรางของคอมพิวเตอรท่ีใชในการประมวลผลขอมูลท่ีใชกัน 

แพรหลายโดยละเอียด  อยางนอยหนึ่งระบบ  และใหสามารถซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
ในระบบนั้นไดเปนอยางดี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582704 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2                                    3(2-2) 
  Digital Electronics 2         

คุณสมบัติของไอซีดิจิตอล  เทคนิคการเช่ือมโยง สัญญาณไอซี  วงจร       
คอมบิเนช่ัน  และตัวอยางการประยุกตหนวยความจํา  โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร         
แอสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร   แอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร    (Monostable 
Multivibrator   Astable    Multivibrator)  อุปกรณโปรแกรมและการประยุกตใน
ระบบดิจิตอล      การวิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ (Sequential Circuit)  การ
ทดลองการทํางานของไอซีท่ีสอดคลองกับทฤษฎี   สรางโครงงานทางดิจิตอลอยาง
งาย 1-2 โครงงาน  โดยทําอุปกรณท่ีไดศึกษาจากทฤษฎีมาประยุกตทดสอบการ
ทํางาน 

 
5582705 ดิจิตอลเทคโนโลยี 2                                  3(2-2) 
  Digital  Technology 2         
   ไบสเตเบิล โมโนสเตเบิล  มัลติไวเบรเตอร   และการใชลอจิกเกททาสเตอร  
    สเลฟลิปฟลอป  อาร เอส  และ เจ เค   ดาตาแลทซ   เอชทริกเกอร่ิง  ไดอาร่ีเคานเตอร   
    ซิงโครนัสและเอสซิงโครนัส  บี ซี ดี เคานเตอร   วงจรชีพรีจีสเตอร  และ  

พาราแรลเอ็นทรี   การเล่ือนขอมูลซายและขวา  ริงเคานเตอร  รหัสและดีเพลย บี ซี ดี     
เดซีมอลไชนารี   เอทูดี  และดีทูเอคคอนเวทเตอร   ดจิิโวลทมิเตอร   ดาตาบีเล็กเตอร  
การจัดงานและระบบในตัวคอมพิวเตอร   วงจรอลิทเมตริก  ระบบอินพุท-เอาทพุท  
ระบบความจําควบคุม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5582706 ระบบคอมพิวเตอร                                   3(2-2) 
  Computer System             
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5582404  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 
              ศึกษาโครงสรางของคอมพิวเตอรท่ีใชในการประมวลผลขอมูลท่ีใชกันแพร 

หลาย   โดยละเอียด  อยางนอยหนึ่งระบบ      และใหสามารถซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
ระบบนั้นไดเปนอยางดี  ศึกษาโปรแกรมจัดการท่ีใชกันอยางแพรหลายอยางนอย
หนึ่งระบบ   สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีท่ีใชในโปรแกรมจัดการนั้น
ไดเปนอยางดี  และสามารถใช Utility Program  ในการตรวจสอบขอบกพรองท้ัง 
Hardware และ Software 

 
5582801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 1                    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Electronics 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผู เ รียน        กอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   
การพัฒนาตัวผูเรียนมีความรู    เจตคติ   แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ  

 
5582802 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส 1                            3(250) 
  Field Experience in Electronics 1 

ฝกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในแหลงวิทยาการ      สถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน  หรือทําโครงการพิเศษ  ซ่ึงคิดเทียบช่ัวโมง
ทํางานไดไมนอยกวาการฝกงาน 

 
 
 
 
 



 243 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5583101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                             3(2-2) 
  Electronics Circuit Design         

การออกแบบวงจรรวมชนิดโรลิทิคแบบตาง ๆ  เปนวงจรขยายดิฟเฟอรเรน
เชียล จากความถ่ีต่ํา  ความถ่ีสูง  การออกแบบวงจรที่มีสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิเปน
ศูนยวงจรเล่ือนระดับแรงดัน  วงจรแรงดันอางอิง  วงจรควบคุมแรงดัน  วงจรขยาย
ชวงความถ่ีกวาง  การออกแบบวงจรโดยใชออปแอมป  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน    
วงจรคูณ  วงจรกําเนิดความถ่ี  เฟสลอกลูปและการใชงาน   การเปล่ียนสัญญาณ   
อนาลอกเปนดิจิตอล  การเปล่ียนสัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก    วงจรดิจิตอลที่ใช 
ทีทีแอล  ซีมอสและไอไอแอล    วงจรแอลเอสไอ  และวงจรวีแอลเอสไอ     

 
5583102 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส                          3(3-0) 
  Electronics Engineering Mathematics 
   ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน     สมการอนุพันธอันดับหนึ่ง   ประเภทตาง ๆ  

พรอมท้ังการประยุกต     ความมีอยูและความเปนหนึ่งของผลเฉลย     สมการเชิงเสน
ทุกอันดับ  ท้ังวิธีใชสมการชวย และวิธีใชตัวดําเนินการและการประยุกต  ผลเฉลยใน
รูปของอนุกรมอนันต  ฟงกชันเชิงฉาก   การแปลงลาปลาซและผลประสาน  วิธีเชิง
ตัวเลขในการแกสมการอนุพันธยอย   อนุกรมฟูเรียร     ความสัมพันธระหวางการ
แปลงฟูเรียร และการแปลงลาปลาซ  การวิเคราะหเมตริกซ    การหาคําตอบของ
สมการคล่ืน   สมการของการนําความรอนและการแพร  การประยุกตทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

 
5583103 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                                3(3-0) 
  Electronics Circuit Analysis 
   วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก  วงจรขยายปอนกลับออสซิลเลเตอร  

วงจรขยายกําลัง     วงจรปรับแรงดันคงท่ี     การวิเคราะหในขอบขายของความถ่ีและ 
ขอบขายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ   ออกแบบ และชดเชยระบบควบคุม   การแทน 
สเตกสเตสในระบบควบคุม    
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583104 สนามแมเหล็กไฟฟา                                        3(3-0) 
  Electromagnetics Field              
   ประจุและสสาร  สนามไฟฟา  ประจุเดี่ยวกับไดโพลในสนามไฟฟา  กฎของ 

เกาส   ศักยไฟฟา  ความจุไฟฟา  ไดอิเล็กตริก    กระแสกับความตานทาน    แรงขับ 
เคล่ือน คล่ืนไฟฟา  สนามแมเหล็ก  กฎของแอมแปร  กฎของฟาราเดย  การเหนี่ยวนํา     
คุณสมบัติการเปนแมเหล็กของสสาร  การแกวงทางแมเหล็กไฟฟา   สมการของ
แมกซเวลล    การนําคล่ืนการแพรคล่ืน  เวกเตอรของพอยติง 

 
5583105 ทฤษฎีโครงขายไฟฟา                                      3(3-0) 
  Network Theory                      
   ทฤษฎีโครงขายไฟฟา   การวิเคราะหคุณลักษณะของโครงขายไฟฟา  วงจร 

รีโซแนนซโครงขายไฟฟาแบบฟอสเตอร  และแบบดาวเออร  โครงขายไฟฟาแบบ
บริดจ วงจรกรองความถ่ีคล่ืน  อิพีแดนซแมทชิง 

 
5583106 หลักการเคร่ืองจักรกลไฟฟา                                  3(2-2) 
  Principle of Electrical Machine     
   หลักการของหมอแปลงไฟฟา     เฟสเซอรไดอะแกรมและวงจรสมดุลของ 
    หมอแปลง    การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสามเฟส    ออโตทรานสฟอรมเมอร   

หลักการของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง   การกําเนิดแรงเคล่ือน  อิเล็กโทรแมกเนติก 
ทอรค  คุณสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและมอเตอรแบบตาง ๆ  หลักการของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับ    การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา   การทํางานของซิงโครนัส
มอเตอร   หลักการทํางานของมอเตอรชนิดเหนี่ยวนําแบบ 1 เฟส  และ 3 เฟส    
คุณสมบัติของมอเตอรชนิดเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ  วิธีการเร่ิมเดินและการนําไปใช 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583301 เทคโนโลยีวีดิโอ 2                                                 3(2-2) 
  Vedio Technology 2                  
   ระบบการรับสงโทรทัศนในระบบ  CCIR, N.T.S.C, SECAM     หลักการ 

บันทึกสัญญาณเสียง  สัญญาณภาพ  สัญญาณสีในระบบตาง ๆ  ศึกษาการบันทึก 
ภาพในระบบ   V.S.H.   การแกไขสัญญาณรบกวน   ระบบการทํางานทางกล   การ 
ควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอรในเคร่ืองบันทึกภาพ   พัฒนาการของหัว
บันทึกภาพ   และการประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรมาควบคุมระบบตาง ๆ ใน
เคร่ืองเลน   วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในเคร่ืองเลน และการปรับแตงภาพตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ   ฝกปฏิบัติการใช Trouble Shooting ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
5583401 เพาเวอรอิเล็กทรอนิกส                               3(2-2) 
  Power Electronics                   

คุณสมบัติของสวิทชิงไดโอด  ทรานซิสเตอร ฯลฯ  วิเคราะหวงจรไดโอด
ดวยรีแอคตีฟโหลด   วิเคราะหวงจรท่ีใชเปนดีซี  การเปล่ียนดีซีเปนเอซี   การเปล่ียน
เอซีเปน ดีซี   การทํางานของเอสซีอาร   ไทรแอค   การนําไปใชงานตัวอยาง
วงจรไฟฟากําลังสูงท่ีใชอิเล็กทรอนิกส 

 
5583402 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม                          2(1-2) 
  Industrial Electronics Technology   

หลักการทํางานและวิธีการวิเคราะหอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ท้ังแบบอะ
นาล็อก  และดิจิตอล    อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง   การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กํ า ลัง  การใช อุปกรณ อิ เ ล็กทรอนิกสในเค ร่ืองขยายเ ชิง เสน   เค ร่ืองมือวัด
ทรานสดิวเซอร      และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม                           3(2-2) 
  Industrial Electronics              

อุปกรณโซลิตสเตทท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ
ตรวจจับแสง    วงจรหนวยเวลาและการใชงาน   วงจรเรคติไฟเออรหลายเฟสชนิดโว
ลิดสเตท  วงจรควบคุมแรงดัน   การประยุกตใชงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร
แมกเนติก  แอมปลิไฟเออร  วงจรรวม  วงจรดิจิตอล  การควบคุมแบบลําดับ        
การควบคุมเชิงตัวเลข 

 
5583407 วิศวกรรมควบคุม                                        3(3-0) 
  Control Engineering                 
   ทฤษฎีการปอนกลับท่ัวไป   ทรานสเฟอรฟงกช่ัน          เซอรโวแมคแคนิซึม   
  วิเคราะหและสรางระบบควบคุมเชิงเสนโดยใชเฮอร-วิทซ-รูท  ไนควิสท โบด   และ 

 รูท-โลคัส      เทคนิคเฟสเพลน    และอธิบายฟงกช่ันทางเทคนิคสําหรับการควบคุม 
ระบบไมเปนเสนตรง  แนะนําระบบควบคุมท่ีทันสมัย 

 
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                             3(2-2) 
  Automatic Control Systems           

การควบคุมอัตโนมัติ   หลักการควบคุม    การลูปปดวงจรและเปดวงจร     
ระบบควบคุมลูปปดวงจรโดยอัตโนมัติ    อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในระบบควบคุม   
อุปกรณในการ วัดและตรวจจับ   การวัดแรง   การวัดความเร็ว   การวัดกําลัง   
อุปกรณทรานสดิวเซอรชนิดตาง ๆ    การวัดอุณหภูมิ และเคร่ืองวัดอุณหภูมิ    การวัด
ความดัน    การวัดระดับ   การวัดอัตราการไหล  การวิเคราะห  วิธีการควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583501 การส่ือสารและอิเล็กทรอนิกสทางอุตสาหกรรม                2(1-2) 
  Electronics for Communication and Industrial Application 
   หลักการทํางานของโทรเลข  ทรศัพท    เคร่ืองติดตอภายใน   วิทยุรับสงเทป 

เรดาร บทบาทของอิเล็กทรอนิกสในทางอุตสาหกรรม  สารกึ่งตัวนําใหม   I.C., 
Digital  สารก่ึงตัวนําชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาใชในวงการอุตสาหกรรม    ระบบควบคุม   
และเครื่องวัดตาง ๆ ในทางอุตสาหกรรม  ฝกตอโทรศัพท  เคร่ืองติดตอภายใน  วิทยุ
รับสง  การควบคุมดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 

 
5583503 กฎหมายขอบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส                          2(2-0) 
  Rules and Regulations in Radio and Electronics  
   กฎหมายวิทยุสากล  และมาตรฐานเคร่ืองมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญ 

กฎหมายและพระราชบัญญัติวิทยุแหงประเทศไทย      ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการใช 
วิทยุ    โทรคมนาคม  และอิเล็กทรอนิกส     ระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาต  การใช 
ความถ่ีวิทยุ   และวิทยุสมัครเลน 

 
5583504 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร                            3(3-0) 
  Communication Technology            
   ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางคล่ืนวิทยุ     หลักการรับและสงสัญญาณของ 

ระบบโทรเลข โทรศัพท  โทรสาร  เรดารและไมโครเวฟ  ศึกษาการทํางานของวงจร 
สรางความถ่ี  การสงและการรับสัญญาณของระบบตาง ๆ     

 
5583505 วิศวกรรมสายอากาศ                                  3(3-0) 
  Antenna Engineering                 
   หลักการเบื้องตนของสายอากาศ  สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร    การ       
    ออกแบบสายอากาศ และการวัดคุณสมบัติของสายอากาศ  กระจายคล่ืนวิทยุ  การ 

กระจายคล่ืนวิทยุตามผิวพื้นดินในช้ันบรรยากาศตาง ๆ  เชน ช้ันโทรโปสเฟยร  ช้ัน 
แอทโมสเฟยร    และช้ันไอโอโนสเฟยร  เปนตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583506 หลักการส่ือสาร                                       3(3-0) 
  Principle of Communication          
   วิวัฒนาการของการส่ือสารความหมายของขอมูล    คล่ืนรบกวน    และคล่ืน 
    แทรกแซง  หลักการมอดูเลชันและการสงแบบตาง ๆ วงจรและหลักการทํางานของ 

เคร่ืองรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายนฟรีเควนซและเฟสมอดูเลชัน   ก า รลด เ สี ย ง 
รบกวนพัลสมอดูเลชัน  ระบบรหัสการแพรกระจายคล่ืนวิทยุผานบรรยากาศ   
ระบบส่ือสารผานดาวเทียม  การส่ือสารดวยแสงระบบการส่ือสารตาง ๆ  เชน 
โทรศัพท  โทรเลข  โทรพิมพ  โทรสาร  ฯลฯ 

 
5583507 โครงขายการส่ือสารและสายสง                           3(3-0) 
  Communication Networks and Transmission Lines 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสายสง  การใชสมการท่ัวไปของสายสง  คล่ืน กระแส      
แรงดันในสาย   การสะทอนกลับ   คาเอสดับบลิวอาร  สมิทชารท  อิมพิแดนซ        
แมซิงอิมเมจ  และอินเตอรเรทีฟพารามิเตอร  วงจรกรองความถ่ี  อิควอไลเซอร และ
วงจรลดทอนสัญญาณ 

 
5583508 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม                           1(0-3) 
  Communication Laboratory            

การปฏิบัติการวงจรการมอดูเลทและวงจรการดีมอดูเลท    วงจรเขารหัส 
สัญญาณทางการส่ือสาร พรอมกับวงจรการรวมสัญญาณชนิดตาง ๆ ท่ีใชในงาน    
ส่ือสารแบบตาง ๆ  เชน  โทรศัพท  โทรเลข  โทรพิมพ  โทรสาร  ฯลฯ 

 
5583509 เคร่ืองวัดโทรคมนาคม                                3(3-0) 
  Communication Measurement          

ทบทวนหนวยวัดระดับตาง ๆ วิธีการคํานวณหาคาความผิดพลาดจากการวัด 
และการประมาณการ  โครงสรางพื้นฐานของแอมมิเตอร  วัตตมิเตอร      โดยเนนใน 
เร่ืองของการแปลงสัญญาณ  สําหรับเคร่ืองวัดไฟฟาส่ือสาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583510 ปฏิบัติการเคร่ืองวัดโทรคมนาคม                           1(0-3) 
  Communication Measurement Laboratory 

ภาคปฏิบัติการหาคาความผิดพลาดจากการวัดและการประมาณการ
โครงสรางพื้นฐานของแอมมิเตอร  วัตตมิเตอร   โดยเนนในเร่ืองของการแปลง
สัญญาณ       สําหรับเคร่ืองวัดไฟฟาส่ือสาร 

 

5583511 วิศวกรรมโทรศัพท                                      3(3-0) 
  Telephone Engineering               

แนะนําเกี่ยวกับระบบโทรศัพท  เทคนิคการใหสัญญาณและสวิทช่ิง    
ทฤษฎีทราฟ-ฟก  ขายวงจรโทรศัพท  ระบบสวิทช่ิงแบบกล  ไฟฟา  ระบบสวิทช่ิงซ่ึง
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร  ระบบตูโทรศัพทสาขาเทเลค  แนะนําเกี่ยวกับการส่ือสาร
โดยใชแสง 

 

5583701 คอมพิวเตอรในงานไฟฟา                  2(1-2) 
  Computer Application 

ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีไดวิวัฒนาการจนถึงปจจุบัน  โครงสราง
และหลักการทํางานของคอมพิวเตอร   หนวยตาง ๆ  ในคอมพิวเตอร  เทคนิคการเก็บ
ขอมูล การติดตอหนวยปอนขอมูล   การแสดงผลจากการเก็บขอมูล   ภาษาท่ีใช 
คําส่ังและหลักการเขียนโปรแกรม  การนําเอาคอมพิวเตอรไปใชในดานตาง ๆ  เชน  
การใชคอมพิวเตอรควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน  

 

5583702 โปรแกรมคอมพิวเตอร 1                                3(2-2) 
  Computer Programming 1              

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ภาษาคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง   เนนภาษาเบสิก  โดยศึกษาในเร่ืองคําส่ัง      
ตัวแปร  ฟงกชันตาง ๆ     การเขียนโฟวชารท และฝกการเขียนโปรแกรมในปญหา
ตาง ๆ   เชน    การเรียงลําดับขอมูล  การหาขอมูล ฯลฯ   การเขียนโปรแกรมการ
จัดการ  จนสามารถใชคอมพิวเตอรในการควบคุมเคร่ืองจักรทางอุตสาหกรรม และ
สามารถสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกันได 

 



 250 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583703 ไมโครโปรเซสเซอร 1                            3(2-2) 
  Microprocessor 1                    

ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางหนวยความจํา ขนาดของคําใน
หนวยความจํา  แอดเดรสของหนวยความจํา  การแปล content  ของคําใน
หนวยความจํา   การแปลรหัสขอมูลฐาน 2  รหัสตัวอักขระ  รหัสคําส่ังรีจิสเตอรของ
ซีพียู   การใชงาน  รีจิสเตอรของซีพียู   หนวยกระทํา   คณิตศาสตรและลอจิก  หนวย
ควบคุม   แฟลคสถานะ   การเอ็กซีค้ิวคําส่ัง   ตารางเวลาของคําส่ัง  ROM และ RAM     
การสงขอมูลภายในระบบ  ไมโครคอมพิวเตอร  INPUT/OUTPUT   การโปรแกรม   
INPUT/OUTPUT  การอินเตอรรัพท INPUT/OUTPUT  การตอบสนอง  การ
อินเตอรรัพระบบ  DMA  ระบบบัส  การสงขอมูลแบบอนุกรม    พื้นฐานโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลี   การอางแอดเดรสของหนวยความจําแบบอิมพลาย  แบบไดเรค  
แบสแตค  การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค  การอางแอดเดรสแบบอินเตอร  ชุดคําส่ัง
ของซีพียู 

 
5583704 ไมโครโปรเซสเซอร 2                            3(2-2) 
  Microprocessor 2                    

โครงสรางทาง Hardware  ของซีพียู   สถาปตยกรรมของระบบโครงสราง
ภายในของซีพียู  รูปแบบ  คําส่ัง   การเอ็กซีค้ิวคําส่ังของซีพียู  การเขียนโปรแกรม
การคํานวณ การคูณเลขรหัส    BCD     การหารเลขฐาน 2   ชุดคําส่ังของซีพียู    
การอางแอดเดรสของ   ระบบ INPUT/OUTPUT  การสงคําแบบขนานและอนุกรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5583705 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร                      3(2-2) 
  Microprocessor Technology         

โครงสร า ง ขอ ง ตั ว ไมโครโปร เซส เซอร  และชนิ ดต า ง  ๆ  ของ
ไมโครโปรเซสเซอร ศึกษาซีพียู  บัส  รีจีสเตอร  และสนองความจํา  ไซเก้ิลและ
คิวตี้    ศึกษาวิธีการเขียนโฟลวชารท     และโปรแกรมสําหรับไมโครคอมพิวเตอร
และการใชงาน         เทคนิคการ   อินเตอรเฟส และอุปกรณการเฟอริรัลไดรฟ 

 
 5583706 เทคโนโลยีเคร่ืองใชสํานักงาน                           3(2-2) 
  Office Machines Technology                    

ทฤษฎีการทํางานของเคร่ืองคํานวณของเคร่ืองคํานวณ      เคร่ืองถายเอกสาร
แบบตาง ๆ   เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ  บล็อกไดอะแกรมการทํางาน  
การบํารุงรักษา และการแกไขเม่ือเกิดขัดของ 

 
5583707 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก                           3(2-2) 
  Basic Programming                    

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาเบสิก    คําส่ังในภาคปฏิบัติการทันทีทันใด    
การเขียนโปรแกรม  การอานและการแสดงผลขอมูล         การบันทึกและอานขอมูล
จากแฟมขอมูล  การกําหนดเง่ือนไข  วงรอบ  การเรียงลําดับ  การคนหา  การลบ  
การแกไขขอมูล และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน 

  
5583708 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล                           3(2-2) 
  Pascal Programming                    

โครงสรางของโปรแกรมภาษาปาสคาล  การเขียนโปรแกรมคําส่ัง
อินพุทเอาทพุท  ลูปโปรซีเยอร  ตัวแปร  ฟงกช่ัน ดิซิช่ันเมคกิ้ง อะเรยมิติเดียวและ
หลายมิติ   ตัวแปรบูลลีน  ตัวแปรแรคคอรด  การสรางแฟมขอมูลแบบตาง ๆ  และ
เทคนิคการออกแบบรายงาน 
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5583709 การเขียนโปรแกรมภาษาซี                           3(2-2) 
  C   Programming                    

หลักการและโครงสรางของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช    
ควบคุมถึงฟงกช่ันตาง ๆ   ตัวแปร  โครงสรางการควบคุมอะเรยและพอยนเตอร 

 
5583710 การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป                          3(2-2) 
  Software Package                 
   โครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ  เชน  ระบบฐาน 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวอรคชีต  เวอรดโปรเซสเซอร 
 
5583711 โปรแกรมภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ                               3(2-2) 
  Other High-Level Language Programming                  
   หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะคําส่ัง   และการเขียนโปรแกรมคําส่ังภาษา 
  ระดับสูงอ่ืน ๆ  
 
5583712 โปรแกรมคอมพิวเตอร 2                                    3(2-2) 
  Computer Programming 2                 
   การออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกตกับปญหาทางคณิตศาสตร   และ        
  วิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง  เชน  Visual basic, Visual C หรือภาษาอ่ืน ๆ  
 
5583713 คอมพิวเตอรและโครงสรางขอมูล                           3(3-0) 
  Introduction to Computer and Data Processing                 

คอมพิวเตอรในงานไฟฟา  โครงสราง  ภาษา  และการประมวลผลคําส่ัง       
การอางแอดเดรส  การแทนโครงสรางขอมูล  ภาษาแอสแซมบลี  โครงสรางขอมูล 
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5583715 สวิทชิ่งและการออกแบบวงจรดิจิตอลลอจิก                  3(3-0) 
  Switching Theory and Digital Logic Design 

พีชคณิตสวิทช่ิง  การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรเกท    พีชคณิตบูลลีน      
การลดทอนวงจรคอมบิเนช่ันใหนอยท่ีสุด   การวิเคราะหและสังเคราะหวงจร           
ซีเควนเชียล 

 
5583718 ปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร                              1(0-3) 
  Micro Computer Laboratory       

ศึกษาปฏิบัติการดานฮารดแวรและซอฟทแวร   ท่ีเกี่ยวของกับระบบ  
คอมพิวเตอร  รหัสคําส่ังของไมโครโปรเซสเซอร     ภาษาแอสแซมบลี    วิธีอางถึง
ตําแหนง      หนวยความจําอินพุท-เอาทพุท    อินเทอรเฟส   โปรแกรมควบคุมระบบ
โปรแกรมภาษา แอสแซมบลี  ภาษาระดับสูง  เชน  การรับสงขอมูล  การบวกและ
ลบเลขฐานสอง   คําส่ังยอยและโปรแกรมวงจรปด    สะแตกและโปรแกรมยอย       
การเวียนขอมูลและการคูณเลขฐาน 2   ระบบ Input/Output   การเขียนโปรแกรมดวย
ภาษามาโครแอสแซมบลี   การเขียนโปรแกรมดวยภาษาสูง  ฯลฯ 

 
5584101 ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ                              3(3-0) 
  Feedback Control System          
   ระบบควบคุมเชิงเสน  วงจรควบคุมอัตโนมัติแบบเปดและแบบปด   สมการ 
  พื้นฐานของระบบทรานสเฟอรฟงกชัน    ซิกแนลไดอะแกรมและซีโรพลอต  วิธีการ 
  รูทโลคัสโบตไดอะแกรม  นิโครชารท   เสถียรภาพของระบบเฟสมารจิน เกนมารจิน 
  วิธีการชดเชยแบบเฟสนําและเฟสตาม   การวิเคราะหการทํางานของท้ังระบบในยาน 
  ทรานเชียน  และยานสภาวะอยูตัว 
 
 
 
 
 



 254 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5584102 อุปกรณสถานะของแข็ง                                   3(2-2) 
  Solid State Devices                        

ทบทวนฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา  อุปกรณทางดานสวิทชและอุปกรณ
เกี่ยวกับรอยตอพีเอ็นตาง ๆ   ส่ิงประดิษฐเลเซอรและเฟเซอรอิเล็กทรอ-ออปติก-   
เอฟเฟค  อคูสโค-ออปติกเอฟเฟค ไฟเบอรออปติก  อินทิเกรต-ออปติก  แมก
เนติกบับเบิลและส่ิงประดิษฐชารจคัปเปล 

 
5584103 ออปโต-อิเล็กทรอนิกส                                      3(2-2) 
  Opto - Electronics                 

หนวยท่ีใชในการวัดแสง   ออปติคอลไฟเบอรเวฟไกด   แหลงกําเนิดแสง
และอุปกรณรับแสงแบบสารก่ึงตัวนํา  ผลึกเหลว  วงจรตาง ๆ ของอุปกรณสงและรับ
แสง   ระบบส่ือสารแบบออปติก  วงจรรวมออปติก 

 
5584104 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส                          3(2-2) 
  Noise in Electronics System                 

สัญญาณรบกวน  การปองกันการรบกวนในตัวนํา    ผลท่ีแสดงเปนตัวเก็บ
ประจุ  และตัวเหนี่ยวนําของตัวนําไฟฟา   ผลของสนามแมเหล็ก  ตัวประกอบการ
ปองกันสัญญาณรบกวน  การปองกันสัญญาณรบกวนแบบไขวสายและแบบอ่ืน ๆ    
การกราวดของระบบอิเล็กทรอนิกส  การปองกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ    การแยกวงจรโดยใชทรานสฟอรมเมอร  การเช่ือมโยงโดยใชอุปกรณทาง
ออปโต   การปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก  ชนิดของเคเบิลและตัวเช่ือม  การ
สมดุล  การเช่ือมตอของอุปกรณประเภทแพสซีส    การปองกันการสึกกรอนของ
หนาสัมผัส    การออกแบบวงจรแผนพิมพ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน 2                                      3(2-2) 
  Television Technology 2            

หลักการทํางานของเคร่ืองรับโทรทัศน    พัฒนาการของเคร่ืองรับท่ีเกี่ยวกับ
การรับสัญญาณ  การมอดและดีมอด  สัญญาณสี  การสแกนนิ่ง  การทํางานของ  
ระบบไฟแบบสวิทช่ิง  การควบคุมระบบการทํางานโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร     
หลักการวิเคราะหอาการเสียของภาคตาง ๆ  และการปรับแตงวงจร      ฝกปฏิบัติ  
การใช Trouble Shooting   ในการแกปญหา 

 
5584405 เทคโนโลยีไอซี                                            3(2-2) 
  Integrated Circuit Technology     

การปลูกผลึก  การเตรียมแวนผลึก   กระบวนการเอพิแทกเชียล    ฮอซิเดชัน
การแพรซึม  การฝงไอออนซีวีดี    การระเหยโลหะในสุญญากาศและการสปตเตอร 
ลิโทกราฟ  การปรับปรุงแตงผิว  การประกอบการแพคเกจ/อุปกรณและ
สวนประกอบของไอซี    เชน  ตัวตานทาน   คาปาซิเตอรไดโอด  เปนตน  ไอซีมอส  
และไอซีไอโพลาร  ทรานซิสเตอร 

 
5584502 วิศวกรรมไมโครเวฟ                                       3(3-0) 
  Microwave Engineering             

ทฤษฎีไมโครเวฟ  เวฟไกดและแควิตี้  ผลท่ีเกิดจากสเป   ชารจไคลสตรอน
การเปรียบเทียบระหวางสายสงกับทอไมโครเวฟ   การสั่นของพลาสมาพาราเมตริก
แอมปลิไฟเออร    การกําเนิดและการขยายคล่ืนไมโครเวฟท่ีเกิดในรอยตอในเนื้อ
ของสาร กึ่งตัวนําระบบไมโครเวฟ การเลือกเสนทางไมโครเวฟ  สถานีทวนสัญญาณ   
การคํานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
5584503 การส่ือสารดาวเทียม                                       3(3-0) 
  Satellite Communications           

ศึกษาระบบการส่ือสารดาวเทียมเบ้ืองตน    ศึกษาเร่ืองวงโคจรของดาวเทียม
โครงสรางของยานอวกาศ  ศึกษาเร่ืองการออกแบบรับ-สงสัญญาณ    ท้ัง UP-LINK  
และ DOWN-LINK  ศึกษาเทคนิคการผสมสัญญาณ  การรวมสัญญาณ 
(Multiplexing)  การเขา- ถอดรหัสของสัญญาณขอมูล  และศึกษาการออกแบบ
สถานีดาวเทียมพื้นดินและการจัดโครงขายของการส่ือสารทางดาวเทียม 

   
5584504 การส่ือสารขอมูล                                             3(3-0) 
  Data Communication                 

ศึกษาเกี่ยวกับ Physical Level  ในเร่ืองของ Signal, Noise, SN  และ         
คุณสมบัติของ Gain Hit,  Phase Jitters,  Dropout,     ศึกษาเทคนิคการทดสอบ
สัญญาณความถ่ีเสียง (Voice Band) โดยอางอิงคุณสมบัติของ CCITT Series M.      
ศึกษาเกี่ยวกับ  Data Link Level  เร่ืองของ Data Modem,   เทคนิคการ Modulation 
ในแบบ Digital  ชนิดตาง ๆ   เทคนิคการเขา  ถอดรหัส  สัญญาณขอมูล,  เทคนิคการ
รวมสัญญาณ  อางคุณสมบัติ CITT   Series V.    ศึกษาเกี่ยวกับ  Protocol Level  ของ
รูปแบบการรับ-สงขอมูลแบบตาง ๆ  รูปของ  Packet Mode.,       รวมท้ังศึกษาระบบ
ชุมสาย ท้ัง Circuit Switching, Message Switching Packet Switching,  อางอิง      
คุณสมบัติตาม  CITT Series X. 

 
5584505 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                              3(3-0) 
  Digital Signal Processing          

ศึกษาเร่ืองสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital),  ทฤษฎีของ Z-Transforms,  
และ  Furrier Transforms, Discrete Transforms  Fast Furrier Transfor  โครงสราง
ของ   Digital Filter, การออกแบบ Digital Filter,  และการประยุกตใชงานของ 
Digital Signal Processing เชน  Speech , Image Processing และดาน 
Telecommunications 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
5584506 การส่ือสารใยแสง                                         3(3-0) 
  Optic Fiber Communication          

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการส่ือสารใยแสง  การแพรกระจายแสง  ตนกําเนิด
แสง ท่ีใชในระบบส่ือสารใยแสง  คุณสมบัติของใยแสง  การมัลติเพล็กซ่ิงและ   
ดีมัลติเพล็กซ่ิง และการใชงาน  หนวยท่ีใชวัดแสงไฟเบอรออปติก  แหลงกําเนิด
แสง และอุปกรณรับแสงแบบสารกึ่งตัวนํา  ผลึกเหลว  วงจรตาง ๆ ของอุปกรณรับ
และสง 

 
5584701 ไมโครโปรเซสเซอร 3                                     3(2-2) 
  Microprocessor 3                   

โครงสรางของคอมพิวเตอร  สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร       
ชุดคําส่ัง   การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี  ไทมม่ิงไดอะแกรม  การเช่ือมตอ
หนวยความจํา  อินพุท-เอาทพุท  ชิพสนับสนุนระบบไมโครคอนโทรลเลอร และการ
ประยุกตใชงาน 

 

5584702 ระบบไมโครคอมพิวเตอร                                    3(2-2) 
  Microcomputer System 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ;  5582706  ระบบคอมพิวเตอร 
  (หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน) 

ฮ า ร ด แ ว ร ข อ ง ไมโครคอม พิ ว เ ตอ ร   โปรแกรมควบ คุม ร ะบบ
ไมโครคอมพิวเตอร  การเช่ือมโยงกับอุปกรณรายรอบ  การเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบเวลาจริง   และโปรแกรมการประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรควบคุมเคร่ืองจักร  
และเคร่ืองมือวัดท่ีใชในงานอุตสาหกรรมและงานปฏิบัติวิจัย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5584704 การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร                          3(2-2) 
  Microprocessor Application        

ทรานสดิวเซอร   และตัวตรวจจับแบบตาง ๆ   การประยุกตและใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอรดานควบคุมระบบการทํางานตาง ๆ  เชน  ควบคุมการทํางาน  
ระบบจักรกล  ระบบโทรศัพท  ระบบส่ือสาร  และอ่ืน ๆ 

 

5584705 เครือขายไมโครคอมพิวเตอร                                   3(2-2) 
  Microcomputer Network           

ศึกษาโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ISO/OSI  
MODEL,   โปรโตคอล  เชน  Ethernet,  Token bus,  Token ring   และโปรโตคอล
สําหรับการประยุกตใชงานดาน Transaction processing, Distributed data processing    
ออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร 

 
5584706 การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร                           3(2-2) 
  Microcomputer Design               

สถาปตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร     โดยใชไมโครโปรเซสเซอรท่ีเปน
ปจจุบัน  วงจรท่ีใชกับไมโครโปรเซสเซอร  ระบบสัญญาณนาฬิกา  ระบบบัส      
การอางแอดเดรส  การเขียน/อาน  หนวยความจํา   RAM, ROM   การส่ือสารแบบ
ขนาน  อนุกรม พอรทแบบขนานดีเอ็มเอ (DMA)  และการอินเตอรรัพท 

 
5584903 ปญหาพิเศษทางอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป                          3(2-2) 
  Special Problem in Electronics                 
   ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส 
  ท่ัวไป และเร่ืองท่ีสนใจ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5584904 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร                          3(2-2) 
  Special Problem in Computers                 
   ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส 
  คอมพิวเตอรและเร่ืองท่ีสนใจ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 
5584905 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม                          3(2-2) 
  Special Problem in Industrial Electronics 
   ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส 
  อุตสาหกรรม  และเร่ืองท่ีสนใจตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 
5584906 การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส                          3(2-2) 
  Research and Development in Electronics 

ทฤษฎีหลักการวิจัยท่ัวไปและการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D)  วิจัยและพัฒนา
อุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม   เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม   เพื่อความยั่งยืนและ          
พึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม 

 
5584907 โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม                          3(2-2) 
  Special Project in Communication Technology 

ศึกษาคนควาในเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ  โดยเสนอผลงาน  รายงาน หรือ     
ผลการวิจัย  ภายใตการอนุมัติและควบคุมจากโปรแกรมวิชา 
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หมูวิชาเคร่ืองกล 
 (559) 

 
 
 หมูวิชาเคร่ืองกล ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  พื้นฐานทางเคร่ืองกล       (559-1--) 
 2.  เคร่ืองยนตหนัก       (559-2--) 
 3.  เคร่ืองยนตเล็กและจกัรยานยนต     (559-3--) 
 4.   ระบบเคร่ืองลาง การสงกําลัง และตัวถังรถยนต     (559-4--) 
 5.   เทคโนโลยีเคร่ืองกลและยานยนต ไฟฟารถยนต เคร่ืองปรับอากาศ (559-5--) 
 6.            (559-6--) 
 7.            (559-7--) 
 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ       (559-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย    (559-9--) 
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หมูวิชาเครื่องกล  (559) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5591101 - วัสดุชางยนต                          2(2-0) 
5591102 - งานชางยนตท่ัวไป                      2(1-2) 
5591201 - เคร่ืองยนตแกสโซลีน            3(2-2) 
5591202 - ปฏิบัติการซอมเคร่ืองยนตหนัก 2(1-2) 
5591301 - เคร่ืองยนตเล็กและจักรยานยนต       2(1-2) 
5591302 - จักรยานยนต 1     2(1-2) 
5591401 - ระบบเคร่ืองลาง                  2(1-2) 
5591402 - ระบบสงกําลัง                 2(1-2) 
5592201 - การซอมใหญเคร่ืองยนตแกสโซลีน      3(2-2) 
5592202 - เคร่ืองยนตดีเซล                      3(2-2) 
5592301 - เคร่ืองยนตเล็ก                       2(1-2) 
5592401 - การซอมตัวถังรถยนต 2(1-2) 
5592501 - เทคโนโลยีเกี่ยวกับเคร่ืองกล       2(1-2) 
5592601 - ระบบไฟฟาในรถยนต 1        3(2-2) 
5592602 - เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต 2(1-2) 
5592701 - ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1 3(3-0) 
5592702 - เทอรโมไดนามิกส          3(3-0) 
5592801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคร่ืองกล 1 2(90) 
5592802 - การฝกประสบการณวิชาชีพเคร่ืองกล 1  3(250) 
5593101 - เคร่ืองมือกลในงานชางยนต        3(2-2) 
5593102 - การขับรถยนต  2(1-2) 
5593103 - ระบบจราจรและการขับรถยนต               3(2-2) 
5593104 - การหลอล่ืน                    3(3-0) 
5593201 - การซอมและการทดสอบเคร่ืองยนตดีเซล 1 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5593202 - เคร่ืองยนต LPG 3(2-2) 
5593301 - เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ  2(1-2) 
5593302 - จักรยานยนต 2             3(2-2) 
5593303 - เคร่ืองกลการเกษตร                 2(1-2) 
5593304 - เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก 3(2-2) 
5593401 - การพนสีรถยนต             3(2-2) 
5593402 - เทคโนโลยีตัวถังรถยนต     2(1-2) 
5593501 - ยานยนตวเิคราะห 2(1-2) 
5593602 - การทําความเยน็และปรับอากาศ 3(2-2) 
5593604 - ระบบไฟฟาในรถยนต 2 2(1-2) 
5593701 - พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0) 
5593702 - พื้นฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0) 
5593703 - การออกแบบเคร่ืองกล 1 3(3-0) 
5593704 - ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 2 3(2-2) 
5593705 - เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม 3(3-0) 
5593706 - กลศาสตรของของไหล 3(3-0) 
5593707 - การถายเทความรอน 3(3-0) 
5593708 - ช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 3(3-0) 
5593709 - การวัดและเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5593710 - การทําความเยน็ 3(2-2) 
5593711 - ไฮดรอลิกส 3(3-0) 
5593712 - นิวแมตกิส 3(3-0) 
5593713 - การเขียนแบบวิศวกรรม 1 3(2-2) 
5593714 - คณิตศาสตรชางยนต 3(3-0) 
5593901 - การทดลองวิเคราะหงานสงกําลังและเคร่ืองลางรถยนต 2(1-2) 
5594101 - การออกแบบยานยนต 3(2-2) 
5594102 - การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5594103 - การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 2(2-0) 
5594104 - ธุรกิจยานยนต 3(3-0) 
5594105 - เคร่ืองมือพิเศษ 3(2-2) 
5594107 - การควบคุมมลพิษทางเคร่ืองกล 3(3-0) 
5594109 - การจัดการงานเทคโนโลยีเคร่ืองกล 3(2-2) 
5594110 - การควบคุมคุณภาพทางเคร่ืองกล 3(3-0) 
5594201 - เคร่ืองมือวัดเคร่ืองยนตดีเซล 2(0-4) 
5594202 - เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 3(2-2) 
5594203 - เคร่ืองจักรพลังน้ําและไอน้ํา 3(2-2) 
5594205 - การซอมและทดสอบเคร่ืองยนตดีเซล 2 3(2-2) 
5594301 - การเขียนและอานแบบเคร่ืองยนตเล็ก 3(2-2) 
5594302 - งานทดลองรถจักรยานยนต 2(1-2) 
5594401 - การออกแบบติดต้ังเคร่ืองยนต 3(2-2) 
5594402 - ระบบเคร่ืองลางและการสงกําลัง 3(2-2) 
5594403 - พลาสติกและไฟเบอรกลาส 2(1-2) 
5594404 - ไฟเบอรกลาส 3(2-2) 
5594405 - พลาสติก 3(2-2) 
5594501 - การทําโมลดและผลิตช้ินงาน 3(2-2) 
5594502 - การสงผานความรอน 3(2-2) 
5594503 - พลังงานหมุนเวียน 3(3-0) 
5594504 - เช้ือเพลิงและการเผาไหม 3(3-0) 
5594506 - เทคโนโลยีการสงถายกําลัง 2(1-2) 
5594507 - การทดลองทางวิศวกรรม 2(1-2) 
5594508 - วิศวกรรมยานยนต 3(2-2) 
5594509 - พลังงานแสงอาทิตย 3(3-0) 
5594510 - การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 
5594601 - ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5594701 - วิศวกรรมยานยนต 3(3-0) 
5594702 - การออกแบบเคร่ืองกล 2 3(3-0) 
5594703 - การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0) 
5594704 - กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0) 
5594705 - ตนกําลังโรงจักร 3(3-0) 
5594706 - พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0) 
5594707 - การปรับอากาศ 3(2-2) 
5594708 - การประลองทางไฮดรอลิกสและนิวแมตกิส 1(0-3) 
5594709 - การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3) 
5594710 - การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3) 
5594711 - การเขียนแบบวิศวกรรม 2 3(2-2) 
5594901 - การทดลองวิเคราะหเคร่ืองยนต 2(1-2) 
5594902 - งานคนควาทางชางยนต 2(1-2) 
5594903 - งานปฏิบัติสวนบุคคล 3(2-2) 
5594904 

 
- โครงการพิเศษเทคโนโลยีเคร่ืองกล 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเคร่ืองกล (559) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

   
5591101 วัสดุชางยนต                           

Automotive Materials                       
    2(2-0) 

 วัสดุท่ีใชในการซอมเคร่ืองยนตและรถยนต เชน กาว ประเก็น นอตสกรู 
สายพาน ฉนวน ตัวนํา ทอท้ังท่ีเปนโลหะและอโลหะ พลาสติก กระจก ยาง หัวเทียน 
แบร่ิง ทอยาง ยางเทียม ยางธรรมชาติ ซีล และสายไฟฟาในรถยนต ฯลฯ   

   
5591102 งานชางยนตท่ัวไป                       

General Auto-Mechanics                     
  2(1-2) 

 ประวัติความเปนมาของเคร่ืองยนต หลักการทํางานของเคร่ืองยนตสอง
จังหวะ และส่ีจังหวะ ท้ังเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล โครงสรางและหนาท่ีการ
ทํางานของสวนประกอบหลักตาง ๆ รวมท้ังระบบตาง ๆ ในเคร่ืองยนตแกสโซลีน
และดีเซล ความรูเร่ืองหลักการกวาง ๆ ของเคร่ืองยนตสันดาปภายในประเภทอ่ืน ๆ 
ความรูเร่ืองเคร่ืองลางของรถยนตข้ันพื้นฐาน รวมท้ังการบริการเบ้ืองตน ศึกษา
เคร่ืองกลท่ีใชงานเฉพาะอยางในชนบท เชน เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองเรือหางยาว 
เคร่ืองจักรกลท่ีใชในการเกษตร รวมท้ังการติดต้ังปรับแตง วินจิฉัยขอขัดของ และ
การ     แกไข 

   
5591201 เคร่ืองยนตแกสโซลีน                    

Gasoline Engines                         
  3(2-2) 

 การติดต้ังและการปรับแตงเคร่ืองยนต การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ตาง ๆ ของเคร่ืองยนต เชน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง และระบบอ่ืน ๆ 
การถอดประกอบเคร่ืองยนตเพื่อวินิจฉัยการสึกหรอของช้ินสวนตาง ๆ ตาม
ขอกําหนดของบริษัท 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5591202 ปฏิบตัิการซอมเครื่องยนตหนัก              
Overhaul Engines                          

    2(1-2) 

 งานบริการฝาสูบ ล้ิน กลไกของล้ิน ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ เพลาขอเหวีย่ง 
การปรับแตงแบร่ิง การเปล่ียนซีล การบริการระบบตาง ๆ ทุกระบบในเครื่องยนต 
ระบบจุดระเบิด ระบบเช้ือเพลิง ระบบหลอล่ืน ระบบหลอเย็น ฯลฯ  

   
5591301 เคร่ืองยนตเล็กและจักรยานยนต          

Small Gas Engines and Motorcycles     
    2(1-2) 

 ระบบตาง ๆ  ของเคร่ืองยนตเล็ก   การนําเคร่ืองยนตเล็กไปประยุตกใชกับงาน
ท่ัว ๆ ไป เชน เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก เคร่ืองเรือหางยาว เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ือง   
ตัดหญา  เคร่ืองผสมคอนกรีต  เคร่ืองฉุดระหัด  เปนตน            

   
5591302 จักรยานยนต  1       

Motorcycles 1                      
   2(1-2) 

 ระบบการทํางานของรถจักรยานยนตชนดิ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ หนาท่ีการ
ทํางานของช้ินสวนตาง ๆ การถอดประกอบเคร่ืองยนต การเดินวงจรสายไฟ ระบบ   
สงกําลัง เกียร คลัตซ และโซ การติดเคร่ืองและการปรับแตงเคร่ืองยนต ระบบเช้ือเพลิง 
ระบบจุดระเบิด การวดัหาคาเฉพาะ Clearance ตาง ๆ การซอมจักรยานยนตตาม   
ขอกําหนดของบริษัท ผูผลิต 

   
5591401 ระบบเคร่ืองลาง         

Suspension System                
    2(1-2) 

 งานบริการระบบหามลอ งานเจียระไนจานเบรก งานอัดผาเบรก งานบริการ
ระบบกันสะเทือน แหนบ สปริง โชคอัพ ซอรฟเบอร ระบบรองรับ ระบบบังคับเล้ียว 
การปรับแตงมุมลอ การถวงลอ                
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5591402 ระบบสงกําลัง                         
Transmission System                        

    2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับคลัตช ระบบเกียร เพลากลาง ขอตอ เฟองทาย 
Torque Converter เกียรชุด Overdrive gear, Automatic gear  

   
5592201 การซอมใหญเคร่ืองยนตแกสโซลีน           

Overhaul Gasoline Engines                          
    3(2-2) 

 การวินิจฉัยเพื่อยกเคร่ืองซอมใหญ การพิจารณาช้ินสวนของเคร่ืองยนตท่ี
จําเปนตองเปล่ียนใหม การวิเคราะหสาเหตุการสึกหรอหรือการชํารุดของช้ินสวน การ
ซอมใหญเคร่ืองยนต และการถอดประกอบเคร่ืองยนตตามขอกําหนด การตรวจเช็ค
แหวน ลูกสูบ เพลา ขอเหวี่ยง ฝาสูบ ล้ิน ปลอกนําล้ิน และการผาตัดบาวาลว 

  
5592202 เคร่ืองยนตดีเซล                                                                                                     3(2-2) 

Diesel Engines 
             ลักษณะของเคร่ืองยนตดีเซลหมุนเร็ว ลักษณะของหองเผาไหม  กลวัตรของ
เคร่ืองยนตดีเซล วิเคราะหการทํางานของชิ้นสวน การถอดประกอบและการบริการ 
ซอมหัวฉีด การทดสอบหัวฉีด การทดสอบปมหัวฉีด 

   
5592301 เคร่ืองยนตเล็ก                        

Small Gas Engines                          
    2(1-2) 

 การใชงานและการบํารุงรักษาพรอมท้ังตรวจสอบ ถอดประกอบและซอมแซม   
เกี่ยวกับเครื่องยนตเล็กตาง ๆ เชน เคร่ืองปนไฟ เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองเรือ 
หางยาว เคร่ืองฉุดระหัด ฯลฯ เคร่ืองยนตเล็กประเภท 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ท้ังแกส  
โซลีนและดีเซล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5592401 การซอมตัวถังรถยนต                    
Body Repair                                 

    2(1-2) 

 ศึกษาเร่ืองสี ตัวละลายชนิดตาง ๆ การเคาะ ตัด เช่ือม เสริม ขัด และพนสี การ
ทําข้ันสําเร็จ รวมท้ังการซอมและตกแตงภายในตัวรถ               

ปฏิบัติการซอมตัวถังและโครงรถท่ีไดรับความเสียหาย หรือผุกรอน ตลอดจน
การข้ีนรูปตัวถังหรือโครงรถ โดยใชเคร่ืองมือเคาะตัวถังรถ การเช่ือมโดยอาศัยหลักการ
โลหะ หดตัว ขยายตัว การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณพนสีท่ีถูกตอง การพนสีโดย 
ใชเทคนิคข้ันพื้นฐานและการตบแตงสีหลังการพน 

   
5592501 เทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองกล              

Mechanical Technology                        
    2(1-2) 

 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี ชนิดสวนประกอบและการทํางานของ   
เคร่ืองกลชนิดตาง ๆ ท่ีไดพัฒนาทางเทคโนโลยีแลว เชน เคร่ืองยนต รถยนต เคร่ือง   
สูบน้ํา เคร่ืองตอกําลัง เคร่ืองกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองกลท่ีใชในการเกษตร
และปฏิบัติการทดลองสราง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองกลท่ีใชอยูในปจจุบัน   
ใหดียิ่งข้ึน 

   
5592601 ระบบไฟฟาในรถยนต 1                  

Automotive Electricity Systems 1             
    3(2-2) 

 การตรวจสภาพแบตเตอร่ีดวยเคร่ืองมือวัด การบํารุงรักษาแบตเตอร่ี วงจรการ
ชารจไฟในระบบ DC และระบบ AC  การปรับแตงอัตราการชารจไฟวงจรแสงสวาง 
การเดินวงจร อุปกรณเคร่ืองไฟฟาในรถยนต การใชเคร่ืองมือตรวจอุปกรณไฟฟาท่ีใช
ในรถยนต  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5592602 เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต           
Aircondition in Motorcars                   

   2(1-2) 

 
 
 

ศึกษาหนาท่ีสวนประกอบและหลักการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใน 
รถยนต พรอมท้ังการติดต้ัง การชารจน้ํายา การแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษา     

5592701 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1           
Hydraulics and Pneumatics 1                 

    3(3-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับระบบตาง ๆ ทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส เชน ระบบสราง
แรงดันน้ํามัน ระบบรองรับน้ําหนกั ระบบเบรก สวนประกอบของอุปกรณท่ีใชใน
ระบบและการคํานวณเบ้ืองตนทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

   
5592702 เทอรโมไดนามิกส                  

Thermodynamics                              
    3(3-0) 

 ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ ปริมาณความรอน 
พลังงานภายใน พลังงานศักย พลังงานจลน เอนทาลป เอนโทรป กฎขอท่ีหนึ่งและกฎ
ขอ    ท่ีสอง   ของอุณหพลศาสตร วัฏจักรตาง ๆ และการคํานวณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ท่ีมีผลโดยตรงตอเครื่องยนตสันดาปภายใน 

   
5592801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเคร่ืองกล 1 

Preparation for Professional Experience in Mechanics 1 
      2(90) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
กระทําใน  สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5592802 การฝกประสบการณวิชาชีพเคร่ืองกล 1   
Field Experience in Mechanics 1    

    3(250) 

 การฝกงานภายนอกสถาบันหรือภายในสถาบัน   เปนเวลาไมนอยกวา 250 
ช่ัวโมงฝกระหวางภาคเรียนท่ี 2 ของปท่ี 2 การฝกงานเพ่ือหาประสบการณจริง โดยมี
อาจารยนิเทศและเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีใหการฝกงานรวมกันประเมิน 

   
5593101 เคร่ืองมือกลในงานชางยนต           

Automotive Machine Tools                  
    3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบัติการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองมือกล เคร่ืองเจียระไนล้ิน เคร่ือง
ควานกระบอกสูบ เคร่ืองอัดผาเบรก เคร่ืองเจียระไนจานเบรก เคร่ืองตัดบาล้ิน เคร่ือง
ถวงลอ เคร่ืองต้ังศูนยลอและเคร่ืองอัดไฮดรอลิกส ฯลฯ 

   
5593102 การขับรถยนต                     

Driver Education                            
    2(1-2) 

 ฝกหัดการขับรถยนตและจักรยานยนต ศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจร สัญลักษณ
จราจรตาง ๆ เกี่ยวกับกฎจราจร      

   
5593103 ระบบจราจรและการขับรถยนต         

Traffic System and Driving                  
    3(2-2) 

 ฝกขับรถยนตประเภทรถนั่ง รถบรรทุกขนาดเล็กและรถจักรยานยนต การ
เรียนรูกฎจราจร กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงเกี่ยวกับการจราจรในเมืองและนอก
เมือง ฝกขับ     รถยนตใหถูกตองตามกฎจราจร และตามท่ีเคร่ืองหมายจราจรกําหนดไว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5593104 การหลอล่ืน                       
Lubrication                                 

    3(3-0) 

 ศึกษาคุณสมบัติของส่ิงหลอล่ืนความเสียดทานแบบแหงและเปยก การหลอล่ืน
โดยใชฟลมของของเหลวบางและหนา ความหนืดและตัวแปรของความหนืดของ
น้ํามันหลอล่ืน ทฤษฎีของไฮโดรสแตติกและไฮโดรไดนามิกส การนําทฤษฎีไปใชใน
งานแบร่ิงและระบบหลอล่ืน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสารหลอล่ืน โลหะท่ีใช
ทําลูกปน (Bearing) การวิเคราะหฟลมน้ํามันลักษณะตาง ๆ  

   
5593201 การซอมและการทดสอบเคร่ืองยนตดีเซล 1 

Diesel Engines Maintenance 1              
    3(2-2) 

 ช้ินสวนและการทํางานของเครื่องยนตดีเซล การถอดประกอบ การจัดตาม   
ขอกําหนดของบริษัท การซอมใหญเคร่ืองยนตดีเซล การทดสอบหัวฉีด การศึกษาการ
ทํางานของปมแบบตาง ๆ การใชงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองยนตดีเซลรอบต่ําและ
รอบสูง 

   
5593202 เคร่ืองยนต LPG                    

LPG Engines                              
    3(2-2) 

 ศึกษาโครงสรางและการทํางานของรถยนต LPG และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองยนตท่ีใชน้ํามันเบนซินกับเคร่ืองยนตท่ีใช LPG การ
ใชและการซอมบํารุงช้ินสวนท่ีสําคัญของรถยนตท่ีใช LPG รวมท้ังการติดต้ังดัดแปลง
เกี่ยวกับรถยนต LPG การคํานวณเกี่ยวกับ Thermal effect 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5593301 เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ      
Pumps and Air Compressor                 

   2(1-2) 

 เคร่ืองสูบน้ําแบบตาง ๆ การติดต้ังปมน้ําและการบํารุงรักษา การคํานวณหัวน้ํา
แบบตาง ๆ หัวความเร็ว หัวสงและหัวไดนามิก กําลังของปม ความเสียดทานของทอ 
หัวตอ การศึกษาเคร่ืองอัดลมแบบตาง ๆ การใชและการบํารุงรักษาทอลม ถังเก็บและ
ระบบควบคุม 

   
5593302 จักรยานยนต 2                        

Motorcycles 2                            
    3(2-2) 

 ศึกษาการถอดประกอบแฮนเด้ิล คอรถ ตะเกียบหนา ตะเกียบหลัง โชคอัพและ   
แขนเหวีย่ง การปรับแตความแข็งของสปริงโชคอัพ การทดสอบโชคอัพและแขนเหวี่ยง    
การเปล่ียนและซอมสปริงหนา-หลัง ลูกปนลอ บูช ปลอกบูช ช้ินสวนระบบกันสะเทือน   
การศึกษาชนดิของลอและยาง ระบบเบรก ดรัมเบรก การซอมระบบเบรก งานทดสอบ   
การทรงตัว มุมลอและสมรรถภาพในการเบรก ฯลฯ 

   
5593303 เคร่ืองกลการเกษตร                    

Agricultural Mechanics             
   2(1-2) 

 ศึกษาการใชงานและการซอมแซมเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลการเกษตร เชน เคร่ือง
สูบน้ํา อุปกรณเกีย่วกับทอ ขอตอ ประตูน้าํ การทําเกลียวทอ การเดินทอน้ํา รถเกษตรกร 
รถไถเดินตาม เคร่ืองกลการเกษตร เชน เคร่ืองดํานา เคร่ืองเกี่ยวขาว เคร่ืองนวดขาว  

   
5593304 เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก                  

Small Mechanics                  
   3(2-2) 

 การทํางานของเคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก ตลอดจนการบํารุงรักษา การซอมแซม 
ไดแก จักรเย็บผาอุตสาหกรรม เคร่ืองกลไฮดรอลิกส เคร่ืองใชสํานักงาน เชน เคร่ือง
พิมพดีด เคร่ืองโรเนียว เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองพิมพโรเนียว เคร่ืองผสมคอนกรีต 
เคร่ืองบดอาหาร ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5593401 การพนสีรถยนต                              
Body Spray              

3(2-2) 

 ศึกษาคุณสมบัติของสีชนิดตาง ๆ เคร่ืองมือท่ีใชในงานพนสี การตีข้ึนรูป   
ช้ินงาน การตัดปะผุ การเตรียมพื้นงาน การพนสีพื้น หลักการผสมสีและแลคเกอร การ
พนสีจริง การขัดสี และเทคนิคการตกแตง                            

   
5593402 เทคโนโลยีตัวถังรถยนต                  

Auto Body Technology               
2(1-2) 

 ศึกษาการออกแบบตัวถังรถยนต การทดสอบของรถยนตในอุโมงคลม การ
ตกแตงตัวถังรถยนต เพื่อลดแรงฉุดของอากาศ การใชเทคนิคในการเคาะหรือดึงตัวถัง
รถยนตใหเหมือนสภาพเดิม เคมีของเนื้อสี เทคนิคการผสมสี การพนสีรถยนต การ
ปองกันการเกดิสนิม และการรักษาสีรถยนต การเย็บเบาะรถยนตและการตกแตงภายใน
รถยนต 

   
5593501 ยานยนตวิเคราะห                   

Vehicle Analysis                    
2(1-2) 

 ชนิดและประเภทของยานยนตท่ีใชกันอยู ท่ัวไปในปจจุบัน เพื่อใหทราบ   
รายละเอียดและเขาใจถึงลักษณะเฉพาะ ประโยชน คุณคาทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  เปรียบเทียบขอดีขอเสีย  และแนวโนมท่ีจะเปนไปไดในอนาคต             

   
5593602 การทําความเยน็และปรับอากาศ          

Refrigeration and Aircondition     
3(2-2) 

 ศึกษาหลักการเบ้ืองตนสําหรับการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น ระบบ
การทําความเย็นแบบตาง ๆ คุณสมบัติของสารทําความเย็น โครงสรางของหองเย็นและ
หองแชแข็ง   เคร่ืองปรับอากาศชนิดตาง ๆ   การวิเคราะหและการศึกษาระบบการทํา
ความเย็น   การคํานวณ  ภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ 
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รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5593604 ระบบไฟฟาในรถยนต 2          
Automotive Electricity Systems 2   

2(1-2) 

 ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัตกิารในระบบไฟฟาแสงสวาง ไฟฟาสัญญาณ ระบบ
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส มอเตอรสตารท เยนเนอเรเตอร อัลเตอรเนเตอร ระบบควบคุม  
ไฟชารจ   คุณสมบัติของสารก่ึงตัวนํา และการนํามาใชงานในระบบรถยนต 

   

5593701 พื้นฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Fundamental  Engineering  Mathematics 

3(3-0) 

  ลิมิตของฟงกชัน  การหาอนุพันธ  อินทิกรัลของอนุพันธ  สมการอนุพันธ
อันดับหนึ่ง     สมการอนุพันธอันดับสอบ     เรขาคณิควิเคราะห   3   มิติ     อนุพันธยอย 
อินทิเกรตหลายช้ัน 

5593702 
 

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
Fundamental Engineering Machanics 

3(3-0) 

ศึกษาการวัด   กฎเกณฑและปริมาณสําคัญทางกลศาสตร  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ   
กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน    พลังงาน     กฎการคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม   
สมบัติของสสาร   ความเครียด   และความยืดหยุนของวัตถุ   ทฤษฎีจลนของกาซ   
อุณหพลศาสตร   เบ้ืองตน  การสงผานความรอน ความรอนและประจุไฟฟา  กฎของ   
คูลอมป   สนามและศักดาไฟฟา   สนามแมเหล็ก วงจรไฟฟาและกฎของโอหม 

 
5593703 การออกแบบเคร่ืองกล 1              

Machine Design 1                    
 3(3-0) 

 พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองกล คุณสมบัติของวัสดุในเชิงประยุกตเกี่ยวกับ   
ความเคน ความเครียด โมดูลัส พิกัดความปลอดภัยของวัสดุ ช้ินสวนของเคร่ืองจักรกล
ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีรอยตอ  สลักเกลียว หมุดย้ํา ล่ิม สลัก สปริง เปนตน                
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5593704 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 2           
Hydraulics and Pneumatics 2         

3(2-2) 

 ศึกษาเกีย่วกับช้ินสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส พรอมท้ังศึกษา   
วิธีการทํางาน วิธีการตอวงจร ศึกษาวงจรตาง ๆ การวิเคราะหวงจร การวิเคราะห   
การทํางาน การออกแบบวงจร                               

   
5593705 เทอรโมไดนามิกสวิศวกรรม           

Engineering Thermodynamics         
3(3-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร กฎขอท่ีหนึง่และกฎขอท่ีสองอุณ
หพลศาสตร พลังงานและความสัมพันธของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของ
สสาร  การอานคาจากตารางเอนทาลปและเอนโทรป กระบวนการตาง ๆ ทาง   อุณหพล
ศาสตร กลจักรความรอนและเคร่ืองทําความเย็น 

   
5593706 กลศาสตรของของไหล                   

Fluid Mechanics                      
3(3-0) 

 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงานสําหรับของไหล   
สมการโมเมนตัมของการไหล การไหลแบบอัดตัวไมไดภายในทอ การวัดอัตราการไหล   
การสูญเสียพลังงานภายในทอปมและกังหนัน้ํา สมการเบื้องตนสําหรับการไหลแบบอัด
ตัวได 

   
5593707 การถายเทความรอน           

Heat Transfer                       
3(3-0) 

 การถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี วัสดุฉนวน ตัวนํา   
ความรอน สภาพการนําความรอนและการวัดอุณหภูมิ การพาความรอนในลักษณะ   
ตาง ๆ   การแลกเปล่ียนความรอนท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม                                          
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5593708 ชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล             
Machine Element                     

    3(3-0) 

 ศึกษาลักษณะของสวนประกอบ หนาท่ีและการทํางานขององคประกอบของ
เคร่ืองจักร Bearing, Clutches, Coupling, สายพาน โซ เฟอง (Belts, Chains Gears) และ 
Irregular motion devices, Connections and Joints, Pistons ล้ินประเภทตาง ๆ เชน ล้ิน
กันกลับ ล้ินนริภัย และล้ินนาํทาง (Non-return valves, Safety valves and Pilot valves) 
เปนตน เคร่ืองชวยแรง (Boosters or Servomechanism) ท้ังท่ีเปนแบบ Mechanical, 
Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes, Seals, Cross heads และสวนประกอบ  
อ่ืน ๆ   ของเคร่ืองกล 

  
5593709 การวัดและเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

Measurement and Instrument in Industrial  
3(3-0) 

 เคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงใชในการควบคุมกระบวนการผลิต ไดแก 
การวัดอุณหภมิู ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง 
ความช้ืน ความหนาแนน สภาพการนําทางไฟฟา การวดัและการสงสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา นิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส การปองกันการเกิดมลพิษ โดยใชมาตรการตาง ๆ เชน ทางกฎหมาย ทางสังคม
วัฒนธรรม   ตลอดจนการนําเทคโนโลยีไปใชในการแกไขมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

 
5593710 การทําความเยน็                     

Refrigeration                        
3(2-2) 

 ศึกษาหลักการเบ้ืองตนสําหรับการทําความเย็น วัฏจกัรการทําความเยน็ ช้ินสวน
ประกอบของระบบการทําความเย็น โครงสรางของหองเย็นและหองแชแข็ง การวิเคราะห
ระบบและศึกษาระบบการทําความเยน็                                             
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5593711 ไฮดรอลิกส                        
Hydraulics                            

3(3-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับช้ินสวนและอุปกรณไฮดรอลิกส ศึกษาการทํางานของระบบ 
วิธีการตอวงจรไฮดรอลิกสแบบตาง ๆ ศึกษาและวเิคราะหการทํางานของวงจร การ
คํานวณสําหรับการออกแบบวงจรไฮดรอสิกสและการบํารุงรักษาอุปกรณ 

   
5593712 นิวแมติกส                         

Pneumatics                            
3(3-0) 

 ศึกษาเกีย่วกับช้ินสวนและอุปกรณของระบบนิวแมติกส การออกแบบวงจร การ
คํานวณระบบลม รวมถึงการศึกษาวงจรการทํางานของระบบ การบํารุงรักษา และอุปกรณ
พิเศษท่ีใชในระบบนวิแมติกส  

   
5593713 เขียนแบบวิศวกรรม 1                         

Mechnical Drawing 1                  
  3(2-2) 

 ศึกษาการอานแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตดัของช้ินสวนของ
เคร่ืองกล การเขียนแบบภาพคล่ี การเขียนแบบข้ันใชงาน การออกแบบช้ินสวนมาตรฐาน 
การกําหนดผิวงาน   พิกดัความเผ่ือ   การเขียนแบบแยกช้ินสวน  แบบประกอบและการทํา
รายการประกอบแบบ การใชคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบเขียนแบบ 
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รหัส                                         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป)   
 
5593714       คณิตศาสตรชางยนต                                                                                            3(3-0)   
                     Mathematics for Auto-Mechanics 
                          การคํานวณเกี่ยวกับเคร่ืองยนต Bore Stroke, Pistion Speed, Pistion   
                    Displacement   แรงมา   Fuel  Consumption    ประสิทธิภาพทางกลและทางความรอน  
                    Heat Balance, Ignition   Timing  การสงกําลัง  อัตราทด  ความเร็วรถยนต   ความเสียด 
                    ทานของลอกับถนน  ความเสียดทานของแอรไดนามิกส ความเร็วรถที่เกยีรตาง ๆ  และ 
                    เฟองทาย อัตราทดและแรงในการเบรกรถยนต 

   
5593901 การทดลองวิเคราะหงานสงกําลังและเคร่ืองลางรถยนต 

Power Transmission and Suspension Analysis and Laboratory 
 2(1-2) 

 ปฏิบัติ วเิคราะห ตรวจสอบระบบสงกาํลังแบบตาง ๆ แบบคลัตช Torque 
Converter, Overdrive เกยีรอัตโนมัต ิ ฯลฯ สวนประกอบแบบตาง ๆ ของระบบสงกําลัง 
เชน  คลัตช เกยีร  เพลา  ขอตอ เฟองทาย ฯลฯ   

ปฏิบัติ วเิคราะห ตรวจสอบ ปรับต้ัง ระบบหามลอทัว่ไป หามลอกาํลังแบบตาง ๆ 
ระบบรองรับน้าํหนกัและส่ันสะเทือน ระบบบังคับแบบตาง ๆ กลไกของระบบ ระบบ
บังคับ Power Steering  

   
5594101 การออกแบบยานยนต                 

Auto Mechanics Design                 
3(2-2) 

 หลักการออกแบบงานเคร่ืองกล การคํานวณเกีย่วกับภาระของงานกล ผลของ
ความเคนรวม ความฟตของโลหะ พกิัดและความเช่ือ การเลือกวัสดุ การออกแบบสกรูและ
ขอตอ   สปริง  เพลา ขอเหวีย่ง  แกนเฟอง  ช้ินงานกลท่ีเคล่ือนไหวไดและช้ินงานกลอ่ืน  ๆ  
แบร่ิงและการหลอล่ืน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

5594102 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                      
Machine Design                                         

   3(2-2) 

 กระบวนการออกแบบ ความเคน ความเครยีดในสวนประกอบของเคร่ืองกล
พื้นฐาน การสวมประกอบ และพิกดัความเผ่ือ (Fit & tolerances) การออกแบบ
องคประกอบ หลักของเคร่ืองจักรกล เชน เพลา (Shaft) คาน (Beams) ลีเวอร (Levers) เปน
ตน เคร่ืองกลท่ีเกีย่วของกับการสงกําลัง (Power Transmission Devices) เชน สายพาน โซ 
เฟอง คับปล้ิง คลัตช  เบรก เคร่ืองยดึท่ีเปนเกลียว คีม สลัก และสไพลนัส (Threaded 
Fasteners, Fasteners, Keys, Pins and Splines) สปริง แบร่ิง โดยใชหลักวิชาตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความ  แข็งแรงของวัสดเุปนเกณฑในการกําหนดขนาดและรูปราง เพื่อ
ความเหมาะสมในการ  ออกแบบ 

   
5594103 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล            

Machinery Maintenance 
2(2-0) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษาเคร่ืองกล (Preventive Maintenance) เชน การบริหาร การเก็บรักษา 
ตารางเวลา สถิติ ความถ่ีในการบํารุงรักษา หัวขอการบํารุงรักษา แบบฟอรม ฯลฯ หลักการ
ซอมบํารุงเคร่ืองกล (Corrective Maintenance) เชน การปรับปรุง แตง การเปล่ียนช้ินสวน
อ่ืน ๆ  

   
5594104 ธุรกิจยานยนต                      

Business in Automobile 
3(3-0) 

  ยุทธวิ ธีการดําเนินการธุรกิจยานยนต ท่ี เกี่ยวกับการบริหาร และการต้ัง
ศูนยบริการ  ขอดีขอจํากัดตอเศรษฐกิจและแนวโนมของธุรกิจตาง ๆ เชน การจําหนาย
รถยนต และจักรยานยนต  ปมน้ํามัน รานขายอะไหล รานซอมเคร่ืองยนตและอ่ืน ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
5594105 เคร่ืองมือพิเศษ                     

Special Tools          
  3(2-2) 

  ศึกษาหลักการทํางานและวิธีใชเคร่ืองมือพิเศษในงานเคร่ืองกล เชน เคร่ืองควาน
กระบอกสูบ เคร่ืองเจียระไนเพลาขอเหวี่ยง เคร่ืองเจียระไนล้ิน เคร่ืองถวงลอ ตลอดท้ัง
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือ ฯลฯ  

  
5594107 การควบคุมมลพิษทางเคร่ืองกล                   

Mechanical Pollution Control                           
   3(3-0) 

 ศึกษาถึงความรูเร่ืองมลพษิส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศวทิยาและสภาวะเรือนกระจก   
มลพิษเกดิข้ึนในธรรมชาติ ซ่ึงเปนปจจัยข้ันมูลฐาน ไดแก มลพษิในอากาศ แมน้าํและใน
ดิน มลพิษเคร่ืองกลอันเกีย่วกับแหลงกําเนดิ อันตรายและวิธีการควบคุมมลพษิ เชน การ
ทํางานของเคร่ืองยนต การทาํงานของเคร่ืองจักรกลในโรงงาน เคร่ืองตนกําลังของการผลิต
พลังงานไฟฟา ซ่ึงจะเกดิมลพษิในอากาศ น้ํา เสียงและความรอน 

   
5594109 การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล               

Mechanical Technology Management                       
3(2-2) 

 ศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยนําความรู ท่ีเรียนมาท้ังในดานปฏิบัติและทฤษฎีมา
ประยุกตใช ไดแก การจัดการพัฒนาภายในโรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล หองเคร่ืองมือ 
หองประลอง ส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกโรงงาน 

   
5594110 การควบคุมคณุภาพทางเคร่ืองกล               

Mechanical Quality Control                             
3(3-0) 

 ศึกษาประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ  เทคนิคและเคร่ืองมือในการ
ควบคุมคุณภาพ กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ เชน QCC (Quality Control Circle) วิธีการ
ในการควบคุมคุณภาพตาง ๆ เชน TQC (Total Quality Control), ISO, QS, Reengineering 
ฯลฯ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594201 เคร่ืองมือวัดเคร่ืองยนตดีเซล                    
Diesel Engine Practicum                                

  2(0-4) 

 การศึกษาทดลองเพ่ือยืนยันทฤษฎี เชน การทดลองเกี่ยวกับ Compression Ratio, 
Value Timming, Injection Timming, Fuel Consumption, Combustion Chamber หองเผา
ไหมหรือควันไอเสีย คาเฉพาะตาง ๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล การทดสอบหัวฉีดและการ
ทดสอบ    ปมดีเซล 

   
5594202 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน                       

Internal Combustion Engines                           
3(2-2) 

 พื้นฐานวิศวกรรมของเคร่ืองยนต    พื้นฐานเทอรโมไดนามิกส  และการ
ประยุกตใชงาน     พิกัดสําคัญของเคร่ืองยนต การจุดระเบิด การน็อคและอัตราการน็อค 
สวนผสมไอดี  การบรรจุไอดีและการคายไอเสีย ซุปเปอรชารจ โครงสรางและ
องคประกอบของ เคร่ืองยนต  

   
5594203 เคร่ืองจักรพลังน้ําและไอน้าํ                  

Stream Engines                            
3(2-2) 

 การใชงานเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ การบํารุงรักษา การควบคุมความปลอดภัยใน
งานเกี่ยวกับแกสและไอน้ํา เอนโทฟของการกลายเปนไอ เอนทาสฟของไอน้ํา แรงดันไอ
และอุณหภูมิ เคร่ืองผลิตไอน้ํา หมอดับไอ การสงน้ําเล้ียงเช้ือเพลิงและการเผาไหม  วัฏ
จักรของกําลังงาน การแลกเปล่ียนความรอนและการใชกําลังไอน้ํา  กังหันไอนํ้าและ
หัวฉีด  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594205 การซอมและทดสอบเคร่ืองยนตดีเซล 2                                                                3(2-2) 
Diesel Engines Maintenance 2 

ศึกษาวิเคราะหการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล ลักษณะของเคร่ืองยนตดีเซล กล
วัตรของเคร่ืองยนตดีเซล  การถอดประกอบ   การบริการซอมใหญ  การทดสอบหัวฉีด
และปมหัวฉีด   การจัดการตามขอกําหนดของบริษัทผูผลิตเคร่ืองยนตดีเซล 

   
5594301 การเขียนและอานแบบเคร่ืองยนตเล็ก             

Small Engine Drawing                            
3(2-2) 

 การเขียนแบบการปฏิบัติการ การเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบ
รายละเอียดฝกอานและเขียนแบบยานยนตเล็ก เชน มอเตอรไซด รถยนตส่ีลอขนาดเล็ก 
ยานยนตท่ีใชในการเกษตรกรรม ฝกการออกแบบในการดัดแปลงหรือปรับปรุงยานยนต
ขนาดเล็กเพื่อใหเหมาะสมกับงานเฉพาะกิจ 

   
5594302 งานทดลองรถจักรยานยนต                      

Motorcycle Practical                                 
2(1-2) 

 การทดลอง หลักการทดลอง และความสึกหรอของชิ้นสวนเคร่ืองยนตทดลอง 
ระบบไฟแมคนิโต ไฟจุดระเบิด ฯลฯ การส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง อัตราสวนผสมระบบ
ขับเคล่ือนระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ฯลฯ                            

   
5594401 การออกแบบตดิตัง้เคร่ืองยนต                

Engines Service and Alignment  
3(2-2) 

 ปฏิบัติการติดต้ังแทนเครื่องยนตขนาดเล็ก Diesel  สําหรับรถเกษตรกร การ
ออกแบบติดต้ังระบบกันสะเทือน เบรก ระบบสงกําลัง การบังคับเล้ียว มุมลอ การทรงตัว
ของรถในทางตรงและทางโคง หรือการดัดแปลงเปล่ียนเคร่ืองยนตในรถยนต การ
ดัดแปลงลงแทนเคร่ือง แทนเกียร และเพลากลาง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594402 ระบบเคร่ืองลางและการสงกําลัง                  
Suspension and Transmission Systems                  

3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบัติการซอมและถอดประกอบลูกหมาก คันชัก  คันสง โชคอัพ 
แหนบสปริง ปกนก เพลา ลูกปน เกียร คลัตช เฟองทาย การปรับแตงระบบบังคับเล้ียว มุม
ลอ การถวงลอ และการซอมระบบเบรกตาง ๆ   

   
5594403 พลาสติกและไฟเบอรกลาส                     

Plastic and Fiber Glass                         
2(1-2) 

 ประเภทของพลาสติก วัสดุท่ีใชทําพลาสตกิ ยางและไฟเบอรกลาส กระบวนการ
ผลิต การทดลองผลิตช้ินงาน ประเภทของพลาสติก ยางและไฟเบอรกลาส  

   
5594404 ไฟเบอรกลาส                              

Fiber Glass                                      
3(2-2) 

 ศึกษาถึงวัสดุอุปกรณท่ีใชทําไฟเบอรกลาส สารเคมีท่ีใชในไฟเบอรกลาส การ
ออกแบบไฟเบอรกลาสเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปฏิบัติการข้ึนรูปไฟเบอรกลาส 
รวมถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ มาออกแบบสรางโมลด (Mold) ไฟเบอรกลาสจาก
โลหะและอโลหะ 

   
5594405 พลาสติก                                  

Plastics                            
3(2-2) 

 กรรมวิธีการผลิตช้ินสวนและอุปกรณท่ีทําจากพลาสติก วัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การทําแมพิมพสําหรับผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ปฏิบัติการ
ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกท่ีเกี่ยวกับงานเคร่ืองกล  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594501 การทําโมลดและผลิตชิ้นงาน                     
Molding and Producing                       

3(2-2) 

 กรรมวิธีการทําโมลดดวยปูนพลาสเตอร การทําโมลดดวยอีปอกซ่ี การผลิต
ช้ินงานดวยโมลด เชน การอัดข้ึนรูปพลาสติก การหลอไฟเบอรกลาสตามแบบของโมลด
และการเปาแกวตามแบบโมลด  

   
5594502 การสงผานความรอน                         

Heat Transfer                                
3(2-2) 

 การสงถายความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี วสัดุฉนวน ตวันําความ
รอน สภาพการนําและการวดัอุณหภูมิ การพาความรอนในลักษณะตาง ๆ การแลกเปล่ียน
ความรอนท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

   
5594503 พลังงานหมุนเวียน                           

Renewable Energy Resources                      
3(3-0) 

 ศึกษาแหลงพลังงานของโลกและแหลงพลังงานภายในประเทศ โดยเนน
รายละเอียดของการศึกษาทางดานพลังงานหมุนเวียน โดยศึกษาถึงความรูพื้นฐานและ
เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปตาง ๆ ซ่ึงไดแก พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังน้ํา พลังงานคล่ืน พลังงานความรอนใตพภิพ 
พลังงานจากอุณหภูมิแตกตางของนํ้าทะเล พลังงานจากน้ําข้ึนน้ําลง รวมท้ังศักยภาพของ
พลังงานดังกลาว 

   
5594504 เชื้อเพลิงและการเผาไหม                   

Fuel and Combustion                             
3(3-0) 

 วิเคราะหอุณหภูมิและพลังงาน วิเคราะหสภาพการเผาไหม สภาพทางฟสิกสและ
เคมีของเช้ือเพลิง เตาเผาแบบตาง ๆ การเผาไหมของเครื่องยนตสันดาปภายในและแกส
เทอรไบน การไหลของแกสและไอ การไหลผานหวัฉีด และไหลผานใบเบลดของกงัหัน 
คาความรอนจาํเพาะของเช้ือเพลิง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594506 เทคโนโลยีการสงถายกําลัง                     
Power Transmission Technology                   

2(1-2) 

 ศึกษาคุณลักษณะของการเคล่ือนท่ีและแรงท่ีเกิดข้ึนในช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใน
ขณะท่ีอยูกับท่ีหรือขณะทํางาน เชน Dinkage ลูกเบ้ียว เฟอง โซ สายพาน คับปล้ิง ช้ินตอ
โยงท่ี      ยืดหดได ฯลฯ การสมดุลของแรงเคร่ืองจักรกล การนํากระบวนการสงถายกําลัง
ไปใชงาน 

   
5594507 การทดลองทางวิศวกรรม                    

Engineering Laboratory                       
2(1-2) 

 การทดลองเกี่ยวกับเร่ืองการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ว พื้นท่ี ปริมาตร   
น้ําหนัก อัตราการไหล การวัดกําลัง การทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของวัสดุ การ
ทดลอง  คุณสมบัติทางฟสิกส และทางกลของเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืน การทดลอง
เคร่ืองยนตสันดาปภายใน การทดลองกลศาสตรของไหล เชน การไหลในทอ orifices, 
pump, turbine และการ ส่ันสะเทือน 

   
5594508 วิศวกรรมยานยนต 3(2-2) 

 Vehicle Engineering 
       หลักการพื้นฐาน   ระบบรอปรับ  โครงรถและตัวถังรถ  ระบบเบรค   ระบบบังคับ 
เล้ียว  เรขาคณติเกี่ยวกับการบังคับเล้ียว ระบบสงกําลัง อุปกรณตาง ๆ และสมรรถณะ
ของยานยนต 

  
5594509 พลังงานแสงอาทิตย                          

Solar Energy   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5593707 การถายเทความรอน 

3(3-0) 

 ศึกษาเร่ืองการสงพลังงานโดยการแผรังสีของดวงอาทิตย การนําเอาพลังงาน
แสงอาทิตยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนท้ังในทางอุตสาหกรรมและส่ิงของเคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวัน การคํานวณคาของพลังงานแสงอาทิตย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594510 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม       
Energy Conservation in Factory               

3(3-0) 

 การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ํา 
การสูญเสียพลังงานความรอนในระบบการเผาไหม การใชฉนวนกันความรอน การ
ประหยัดพลังงานในอากาศ ระบบหมอแปลงไฟฟาและการจายกระแสไฟฟา ระบบไฟฟา
แสงสวาง การนําระบบความรอนรวมมาใชในโรงงานอุตสาหกรรม  

   
5594601 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต             

Automotive Electrical and Electronics         
3(2-2) 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถยนต เชนวงจร
จุดระเบิด วงจรควบคุมหัวฉีดเช้ือเพลิงแบบตาง ๆ วงจรกันขโมย ฯลฯ เปนตน ศึกษา
วิธีการใชงานและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยตรวจสอบสมรรถนะตาง ๆ ของ
เคร่ืองยนต 

 
5594701 วิศวกรรมยานยนต                        

Automotive Engineering                       
3(3-0) 

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนยานยนต คํานวณหาแรง
ขับเคล่ือนและแรงตานการเคล่ือนท่ี สมรรถนะและคุณลักษณะของเคร่ืองยนต การทรงตัว
และการบังคับเล้ียวของรถขณะเคล่ือนท่ีไปในทางตรงและทางโคง พลศาสตรของเบรก 
กลไกระบบสงกําลังแบบผานคลัตช และการสงกําลังผานของเหลว  

   
5594702 การออกแบบเคร่ืองกล 2                    

Machine Design 2         
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5593703 การออกแบบเคร่ืองกล 1 

3(3-0) 

 การออกแบบอุปกรณรองรับ (แบร่ิง) อุปกรณสงกําลัง อาทิเชน สายพาน คับปล้ิง 
คลัตช เบรก รอยตอดวยการเช่ือม สายพาน และโซ เฟองชนิดตาง ๆ เชน เฟองตรง เฟอง
เฉียง เฟองดอกจอก และชุดเฟองหนอน ทําโครงการออกแบบเคร่ืองจักรกลท่ีมีความ   
ซับซอน  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594703 การควบคุมอัตโนมัติ                        
Automatic Control                            

3(3-0) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ ฟงกช่ันโอนยาย การหา
ฟงกช่ันโอนยายแบบวงรอบปดและวงรอบเปด วิธีวิเคราะหการตอบสนองท่ีไมข้ึนกับ
เวลา ซ่ึงมี Input แบบข้ันบันได แบบอิมพัลสและแบบแรม วิธีวิเคราะหการตอบสนอง
แบบข้ึนกับเวลา วิธีวิเคราะหหาเสถียรภาพของระบบโดยวิธีเราธไครทเีรียน วธีิโพลพลอท
และวิธีโบดี้พลอท วิธีการควบคุมแบบสัดสวน  แบบอนุพันธ แบบรวมและแบบผสม 

   
5594704 กลศาสตรวิศวกรรม                        

Engineering Mechanics                  
3(3-0) 

 ศึกษาเร่ืองของแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ   
แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉ่ือย และวิเคราะหในช้ินสวนของโครงสราง
ช้ินสวนภาพวัตถุของเคร่ืองจักรกล  

   
5594705 ตนกําลังโรงจักร                     

Power Plant Engineering  
3(3-0) 

               ศึกษาระบบโรงจักรตนกําลัง  การเปล่ียนแปลงพลังงาน ท    เศรษฐศาสตร
เกีย่วกับโรงจกัรตนกาํลัง (Prime Mover) ตนกําเนดิพลังงาน เคร่ืองจกัรตนกําเนดิพลังงาน
กล กงัหนัลม กังหนัน้าํ  เคร่ืองยนตพลังงานความรอน โรงจกัรพลังน้ํา โรงจกัรกงัหนัไอ
น้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจกัรพลังงานความรอนรวม (Combined Cycle System) โรงจักร
พลังงานนิวเคลียร และนวัตกรรมเก่ียวกับโรงจกัรตนกําลัง (Power Plant Innovation)  

   
   
   
   
   
   

   



 288 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594706 พลศาสตรวิศวกรรม                  
Engineering Dynamics      

3(3-0) 

 ศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิวตัน แรง การหาความเร็ว ความเรงและแรงท่ีเกิดจาก
ความเรงของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การใชสมการพลังงานเพื่อแกปญหาท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง รวมทั้งศึกษาถึงวิธีหาโมเมนตัม และแรงกระแทกท่ี
เกิดข้ึนในอนุภาคและวัตถุเกร็ง   

   
5594707 การปรับอากาศ                     

Air Condition      
3(2-2) 

 ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใชไซโครเมตริกชารจชวยในการคํานวณโหลด การออกแบบและคํานวณทอลม การจาย
ลม   รวมถึงการเลือกใชขนาดของเคร่ืองปรับอากาศใหเหมาะสม  

   
5594708 การประลองทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  

Hydraulic and Pneumatic Laboratory 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5593711 ไฮดรอลิกส 
                                    : 5593712  นิวแมตกิส 

1(0-3) 

 ทําการทดลองตอวงจรการทํางานท้ังทางดานไฮดรอลิกสและนิวแมติกสในทาง     
อุตสาหกรรม เร่ืองของการควบคุมความเร็ว ความดนั ความรอนท่ีเกิดข้ึนในระบบ  

   
5594709 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1   

Mechanical Engineering Laboratory 1 
1(0-3) 

 ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนตและผลกระทบตาง ๆ 
ท่ีไดจากการวดักําลังงาน ทดลองศกึษาเกีย่วกบัคุณสมบัตแิละการทํางานของของไหล ปม
การทดลองในระบบเคร่ืองทําความเยน็และวัสดวุิศวกรรมในหองปฏิบัตกิาร  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594710 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   
Mechanical Engineering Laboratory 2 

1(0-3) 

 ศึกษาทดลองเก่ียวกับการถายเทความรอนและการนําประโยชนของพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชใหเปนประโยชน    การส่ันสะเทือนทางกลและการถวงดุล ฯลฯ  ใน
หองปฏิบัติการ 

   
5594711 การเขียนแบบวิศวกรรม 2            

Engineering Drawing 2 
3(2-2) 

 ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีทันสมัยสําหรับสรางภาพใน
งานวิศวกรรมเครื่องกล ฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอรเขียนภาพสองมิติและสามมิติ เกี่ยวกับ
ช้ินสวนเคร่ืองจักรกลและออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

   
5594901 การทดลองวิเคราะหเคร่ืองยนต        

Engines Analysis and Laboratory 
2(1-2) 

 ศึกษาวิเคราะหการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซลของเคร่ืองยนตขนาด
เล็กและขนาดใหญ เคร่ืองทดสอบตาง ๆ ของเครื่องยนตท่ีใชระบบธรรมดา ระบบหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม การใชหัวฉีด ใชเคร่ืองอัดอากาศและใชเช้ือเพลิง ปฏิบัติงานซอม
ปรับแตงเคร่ืองยนต ทดลองติดต้ังและทดสอบโดยใชเคร่ืองมือทดสอบแบบตาง  ๆ 

 
5594902 งานคนควาทางชางยนต            

Independent Study in Automechanics   
2(1-2) 

 ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากประสบการณท่ีเรียนมาในงานชางยนตท่ีตนถนัด   
และสนใจเปนพิเศษภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5594903 งานปฏิบตัิสวนบุคคล    
Individual Project                    

3(2-2) 

 ปฏิบัติงานตาม Project เกีย่วกบังานตาง ๆ  เชน จักรยานยนต รถยนต เคร่ืองยนต 
หรืองานเก่ียวกบัเคร่ืองกลตาง ๆ    ภายใตการควบคุมของอาจารยหรือคณะอาจารยผูสอน  

   
5594904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

Special Project in Mechanical Technology 
2(1-2) 

 การเตรียมการทําโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล การทํางานเพ่ือวเิคราะห
หรือวิจัยในงานท่ีเกี่ยวกับเครื่องกล การแกปญหาและปรับปรุงคุณภาพของงาน 
วิธีดําเนินการ   การทดลอง หรือคนควาส่ิงใหม ๆ    การวางแผนงาน การวิเคราะหงาน 
ฯลฯ 
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หมูวิชาเทคนิคการผลติ 
(561) 

 
 
  หมูวิชาเทคนิคการผลิต ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
         1.  พื้นฐานท่ัวไป                                                                                         (561-1--) 
  2.  การเช่ือมโลหะ และงานโลหะแผน                                            (561-2--) 
  3.  เคร่ืองมือกล งานกลึงโลหะ                                                                    (561-3--) 
  4.  งานชุบ งานหลอ งานเคลือบผิว งานโลหะรูปพรรณ                              (561-4--) 
  5.  งานตัวถึง ชางบริการ                                                   (561-5--) 
  6.                                                                                             (561-6--) 
  7.                                                                                                                 (561-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                                   (561-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 
        การสัมมนา และการวิจัย                                                               (561-9--) 
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หมูวิชาเทคนิคการผลติ (561)  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 งานโลหะท่ัวไป 
งานโลหะแผน 1 
งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน 
งานเช่ือมไฟฟา 1 
งานเช่ือมกาซ 1 
งานเช่ือมกาซ 2 
งานโลหะแผนเบ้ืองตน 
งานเช่ือมโลหะ 1 
หลักการเช่ือมโลหะ 
เคร่ืองมือกล 1 
เคร่ืองมือกล 2 
โลหะวิทยา 
งานเคลือบผิวโลหะ 1 
เขียนแบบแผนคล่ี 1 
เขียนแบบแผนคล่ี 2 
เขียนแบบงานทอ 1 
คณิตศาสตรชางโลหะ 1 
งานโลหะแผน 2 
งานโลหะแผน 3 
งานโลหะแผน 4 
งานเช่ือมไฟฟา 2 
งานเช่ือมกาซ 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) 

 



 293 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 งานเคลือบผิวโลหะ 2 
งานเคลือบผิวโลหะ 3 
งานซอมอุปกรณตัวถัง 1 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโลหะ 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพโลหะ 1 
เขียนแบบงานทอ 2 
คณิตศาสตรชางโลหะ 2 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน 
เทคโนโลยีการผลิตเบ้ืองตน 
ภาษาอังกฤษชางโลหะ 
การเขียนแบบการผลิต 
งานเช่ือมไฟฟา 3 
งานเช่ือมกาซ 4 
การออกแบบเคร่ืองมือแมแบบและอุปกรณจับยดึ 
งานซอมอุปกรณตัวถัง 2 
งานปะผุและเคาะข้ึนรูป 1 
งานสีท่ัวไป 
งานออกแบบโครงสรางเหล็ก 
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต 
การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ 
กรรมวิธีการผลิต 
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต 
การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพวิเตอร 
เทคโนโลยีแคด-แคม 
กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 
วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5614202 
5614203 
5614301 
5614302 
5614303 
5614310 
5614311 
5614312 
5614313 
5614314 
5614401 
5614402 
5614501 
5614901 
5614902 
5614903 
5614904 

 เทคโนโลยีการเช่ือมโลหะ 
เทคโนโลยีงานโลหะแผน 
การประลองเคร่ืองมือกล 
เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 
ประลองการผลิต 
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 
การจัดการดานอุตสาหกรรมการผลิต 
กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมการผลิต 
ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต 
กรรมวิธีตกแตงผิวโลหะ 
เทคโนโลยีการหลอโลหะ 
งานปะผุและเคาะข้ึนรูป 2 
งานคนควาทางชางโลหะ 1 
งานคนควาทางชางโลหะ 2 
โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต 
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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเทคนิคการผลติ (561) 

 
รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5611101 งานโลหะท่ัวไป                    2(1-2) 
  General Metal 

กรรมวิธีของงานบัดกรี การออกแบบ การทําแบบคล่ี การเมม พับ มวน ย้ํา
ข้ึนรูปการใชหัวแรงแบบตาง ๆ  น้ําประสาน โลหะ ทองเหลือง ฯลฯ  การออกแบบ
รูปราง  และการประดิษฐของใชดวยโลหะเสนกลม แบน เหล่ียมและทอ  การเคาะย้ํา
ข้ึนรูป  เจาะ ตัด อบ รม ทาสี ทําผิว โดยประดิษฐของใชตาง ๆ  และการประดิษฐ
เคร่ืองประดับดวยโลหะหลักการและความรูเกี่ยวกับการเช่ือมไฟฟา และกาซ
เบ้ืองตน หลักการกลึงโลหะเบ้ืองตน  

5611201 งานโลหะแผน 1                    2(1-2) 
  Sheet Metal 1 

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน   การใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ี
ใชในงานโลหะแผน การรางแบบ การถายแบบ การเผ่ือตะเข็บ และขอบงานแบบ 
ตาง ๆ งานตัดดวยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใชแทนข้ึนรูป งานบัดกรี งานย้ํา
หมุด งานเชื่อมจุด และงานเคาะข้ึนรูป โดยเนนการใชเคร่ืองมือพื้นฐาน (Hand 
Tools) ไดอยางถูกตอง 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5611202 งานเชื่อมโลหะเบื้องตน                   2(1-2) 
  Basic Welding 

หลักการเช่ือมกาซ   คุณสมบัติของกาซท่ีใชในงานเช่ือม ลวดเช่ือม น้ํา
ประสาน อุปกรณท่ีใชในงานเช่ือมกาซ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบ
และการติดต้ังอุปกรณไดอยางถูกตอง งานปฏิบัติประกอบดวยการตัดดวยกาซ การ
แลนประสาน (Brazing) การเช่ือมเหล็กเหนียวในทาราบและทาขนานนอน 

หลักการเชื่อมไฟฟา เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณท่ีใชในงานเช่ือมไฟฟา ความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษา คุณสมบัติและการใชงานของลวดเช่ือมไฟฟา งาน
ปฏิบัติประกอบดวยการเช่ือมเหล็กเหนี่ยวในทาราบและทาขนานนอน 

 
5611203 งานเชื่อมไฟฟา 1                   2(1-2) 
  Electirc Arc Welding 1 
   เทคนิตการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟาแบบตาง ๆ  โดยอาศัยหลักความตานทาน   

เชน  การเช่ือมจุด  (Spot Welding)  การเช่ือมแนว  (Seam Welding) ฯลฯ  การเช่ือม
ไฟฟา    โดยอาศัยหลักการอารค วิธีปรับเครื่องเช่ือมใหเหมาะสมกับขนาดของธูป
เช่ือมและความหนาของงาน ฝกทักษะการเช่ือมทาราบและทาขนานนอน 

 
5611204 งานเชื่อมกาซ 1                    2(1-2) 
  Gas Welding 1 
   ปฏิบัติการติดต้ังอุปกรณการเช่ือมกาซไดอยางถูกตอง    ฝกทักษะการ
  เช่ือมเหล็กเหนียวในทาราบ   และทาขนานนอนการบัดกรีแข็ง  (Brazing)   ฝกทักษะ 

การตัดดวยกาซ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5611205 งานเชื่อมกาซ 2                    2(1-2) 
  Gas Welding 2 

ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณการเช่ือมดวยกาซไดอยางถูกตอง   ฝกทักษะการ
เช่ือมเหล็กเหนียวในทาราบและการบัดกรีแข็ง (Brazing)  การเช่ือมในทาขนานนอน 
รวมถึงการฝกทักษะการตัดดวยกาซ 

เปนวิชาตอเนื่องจากงานเช่ือมกาซ 1 เพื่อมุงพัฒนาทักษะในงานเชื่อมให
สูงข้ึนไปอีกใหทบทวนการเช่ือมในทาขนานนอน  เนนการเช่ือมในทาต้ัง  ศึกษา
สาเหตุและการแกไขรอยเช่ือม ตลอดจนการทดสอบรอยเช่ือม 

 
5611206 งานโลหะแผนเบ้ืองตน                   3(2-2) 
  Basic Sheet Metal 
   ศึกษาคุณสมบัติของโลหะแผนชนิดตาง ๆ  เคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองจักร 

ท่ีใชในงานโลหะแผน กรรมวิธีแปรรูป และการยึดตองานโลหะแผน ปฏิบัติงาน
โลหะแผนใหมีทักษะอยางเพียงพอ 

 
5611207 งานเชื่อมโลหะ 1                    3(2-2) 
  Welding 1 
   คุณสมบัติของกาซและอุปกรณ   วิธีใชงาน ความปลอดภยั   การบํารุงรักษา  

การตัดดวยกาซ การเช่ือมกาซในทาราบและทาขนานนอนความปลอดภัยของเคร่ือง
เช่ือมไฟฟา   คุณสมบัติของลวดเช่ือม      การเช่ือมเหล็กเหนียวในทาราบ   และ 
ทาขนานนอน 

 
5611208 หลักการเชื่อมโลหะ                                2(1-2) 
  Principle of Welding 

           ศึกษาหลักการเช่ือมโลหะดวยกาซและไฟฟา  เคร่ืองมือ  อุปกรณและ
เคร่ืองจักรกลท่ีใชในงานเช่ือมโลหะ ปฏิบัติการเช่ือมโลหะท้ังเช่ือมกาซ และเช่ือม
ไฟฟาใหมีทักษะอยางเพียงพอ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5611301 เคร่ืองมือกล 1                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 1 

วิธีการระวังรักษาเคร่ืองมือตาง ๆ เคร่ืองกลึงชนิดตาง ๆ องคประกอบของ
เคร่ืองกลึง ระบบสงกําลังภายในเคร่ืองกลึง มีดกลึงและวัสดุมีดกลึง ความเร็วรอบ
และความเร็วตัดในงานกลึง งานปฏิบัติประกอบดวยงานบํารุงรักษาเคร่ืองกล     
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝกลับมีดกลึงแบบตาง ๆ กลึงปาดหนา กลึงปอกผิว 
กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงข้ึนรูป งานกลึงระหวางยันศูนย 
การใชหนาจานส่ีจับ จับช้ินงาน 

 
5611302 เคร่ืองมือกล 2                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 2 

เปนวิธีท่ีตอเนือ่งจากเคร่ืองมือกล 1 เพื่อมุงพัฒนาทักษะในงานเคร่ืองมือกล
ใหสูงข้ึน งานปฏิบัติประกอบดวยงานกลึงเรียว งานตัดเกลียวนอกและเกลียวในงาน
ควานรู งานข้ึนลาย ผิว และงานกลึงเยื้องศูนย 

หลักการทํางานและการบํารุงรักษาเคร่ืองไส    ความปลอดภัยในการทํางาน  
การจัดฝกงานไสแบบตาง ๆ   การเลือกความเร็วตัดและความเร็วรอบในงานไส    
งานปฏิบัติประกอบดวย  การลับมีดไส    สําหรับวัสดุงานตาง ๆ  งานไสลางผิว    
งานไสลบมุม  งานไสรองและงานไสปรับประกอบ 

 
5611401 โลหะวิทยา                    2(1-2) 
  Metallurgy 

การถลุงเหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหลอชนิดตาง ๆ เหล็กออน เหล็กกลา และ
เหล็กกลาผสม  การแปรรูป  คุณสมบัติและการใชงานเหล็กชนิดตาง  ๆ  การกําหนด
มาตรฐานเหล็กตามระบบ  S.A.E.  และ  D.I.N.  โลหะท่ีไมใชเหล็ก  ไดแก  ทองแดง  
สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว อะลูมิเนียม   และแมกนีเซียมเกี่ยวกับการถลุง    คุณสมบัติและ
การใชงานในรูปของโลหะผสม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5611402 งานเคลือบผิวโลหะ 1                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 1 

หลักการเคลือบผิวแบบตาง ๆ ไดแก การทาสี การพนสี การเคลือบผิว ดวย
น้ํายาเคมี  การชุบเคลือบผิวโลหะ   (Enameling)  หลักการใชงาน การบํารุงรักษา
เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานเคลือบผิวโลหะ   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธี
การเคลือบผิวโลหะแบบตาง ๆ 

 
5612101 เขียนแบบแผนคล่ี 1                   2(1-2) 
  Sheet Metal Development 1 

หลักการเขียนแบบแผนคล่ีแบบตาง ๆ   เชน  การเขียนตามระบบเสนขนาน 
การโคงทํามุม    และระบบสามเหล่ียม   ออกแบบแผนคล่ีโลหะใหเปนรูปทรงตาง ๆ  
เชน รูปกรวย ขอตอ ของอ ทอในระบบการผลักดันของกาซ ทอเคร่ืองทําความเยน็ 
เปนตน 

เขียนแบบแผนคล่ีรูปทรงโลหะแผนโดยวิธีฉายเสนช้ินงานทอส่ีเหล่ียม ทอ
หลายเหล่ียม  ทอทรงกระบอก  กรวยท้ังรูปทรงตัดตรงและรูปทรงตัดเฉียง  และงาน
แผนคล่ี ช้ิน  งานสวมตอมุมฉากของทอ ส่ี เห ล่ียม  ทอหลายเหล่ียม  และทอ
ทรงกระบอก 

 
5612102 เขียนแบบแผนคล่ี 2                   2(1-2) 
  Sheet Metal Development 2 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชาเขียนแบบแผนคล่ี 1 เพ่ือเพิ่มพูนทักษะใหสูงข้ึน 
เนนการเขียนแบบแผนคล่ีรูปทรงกรวย การเขียนแบบแยกช้ินเพื่อสวมตอเปนทอโคง
กวางและโคงแคบของทอลักษณะตาง ๆ เชน ทอโคงกลมทอโคงส่ีเหล่ียม หรือทอ
โคงหลายเหล่ียม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5612103 เขียนแบบงานทอ 1                   2(1-2) 
  Piping Drawing 1 
   ศึกษาเกีย่วกับเทคนิคการเขียนแบบงานทอเบ้ืองตน สัญลักษณงานทอ และ 

ระบบทอประปา  ช้ินสวนของอุปกรณทอตาง ๆ ผังทอ ระบบทอประปาท่ีใชในบาน
และอาคารหลาย ๆ ช้ัน งานเขียนแบบ ตดิต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ถังน้ําสูบและถังน้ําแรงดนั 

 
5612104 คณิตศาสตรชางโลหะ 1                   2(2-0) 
  Mathematics for Metal Trades 1 

วิธีคํานวณหาระยะและขนาดความยาว มุม อัตราเรียว  ขนาดเกลียวชนิดตาง 
ๆ ระยะหางระหวางศูนยของรูเจาะ   การคํานวณปริมาตร   พื้นท่ี   พื้นผิว    ความเร็ว
รอบ ความเร็วตัด ระบบการสงกําลังดวยสายพาน  แบบสายพานล่ิม  เฟองประกอบ
และเฟองทด การประกอบเฟองในงานกลึง    ขนาดและสัดสวนของเฟอง   การ
คํานวณหาเวลาในการทํางานของเคร่ืองกล ไดแก งานเลื่อยกล งานไส งานกลึงเรียว   
งานเจาะรู งานกัด และงานเจียระไน   การคํานวณหาความแข็งแรงของวัตถุ  เชน 
ความเคน ความเครียด    คาความปลอดภัย   และการคํานวณออกแบบช้ินงานโลหะ 
 

5612201 งานโลหะแผน 2                    2(1-2) 
  Sheet Metal 2 

ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ     
ท่ีใชในงานโลหะแผน การรางแบบ การถายแบบ การเผ่ือตะเข็บ และขอบงานแบบ
ตาง ๆ งานตัดดวยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใชแทนข้ึนรูป งานบัดกรี 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5612202 งานโลหะแผน 3                    2(1-2) 
  Sheet Metal 3 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการใชงานและการปรับแตงเคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีใชกับงานโลหะแผนตลอดจนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะแผนเปนรูปทรง
ตาง ๆ เชน ถังน้ํา  กรวย ฯลฯ การเดินทอลม ทอน้ํา และเทคนิคการตองานโลหะแผน
แบบตาง ๆ  

 
5612203 งานโลหะแผน 4                    2(1-2) 
  Sheet Metal 4 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานโลหะแผน 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงข้ึน     
โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิธีใชงานเกี่ยวกับงานโลหะแผนรูปทรงตาง ๆ เชน  ถังน้ํา  
ถังแปล  ฯลฯ   การเดินทอลม ทอน้ํา เทคนิคการตองานแบบตาง ๆ 

 
5612204 งานเชื่อมไฟฟา  2                   2(1-2) 
  Electric Arc Welding 2 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานเช่ือมไฟฟา 1  เพื่อเพ่ิมพนูทักษะใหสูงข้ึน งาน
ปฏิบัติเปนการทบทวนการเช่ือมในทาราบ   และทาขนานนอน     เนนการเตรียมงาน
และการฝกทักษะการเช่ือมในทาราบ ทาขนานนอนและทาต้ัง 

 
5612205 งานเชื่อมกาซ 3                                 2(1-2) 
  Gas Welding 3 

             เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานเช่ือมกาซ 2 เพื่อเพิ่มทักษะใหสูงข้ึน การ
ปฏิบัติเปนการทบทวนฝกการเชื่อมทาราบ ทาขนานนอน ทาต้ัง การบัดกรีแข็ง 
(Brazing) และการตัดดวยกาซ เนนการฝกทักษะทาขนานนอนทาต้ังการบัดกรีแข็ง 
และการตัดดวยกาซ ฝกงานภาคสนามจากงานท่ีปฏิบัติจริง 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5612206 งานเชื่อมโลหะ 2                    3(2-2) 
  Welding 2 

          การเช่ือมโลหะประเภทเหล็กหลอ อะลูมิเนียม และทองเหลือง งานเช่ือม
เหล็กเหนียว  ประเภทงานทอ   งานเช่ือมละเอียดท่ีตรวจสอบดวยเอกซเรย   ชนิดของ
ธูปเช่ือม  อิทธิพลของฟลักซ   เทคนิคการเช่ือมในงานชนิดตาง  ๆ  ปาดหนา  กลึง
ปอกผิว  กลึงบาฉาก  กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงข้ึนรูป และการกลึง
ระหวางยันศูนย 

 
5612301 เคร่ืองมือกล 3                    2(1-2) 
  Machine Tool Operation 3 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากเคร่ืองมือกล 2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเจียระไน การ
บํารุงรักษาเคร่ืองเจียระไน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการทํางานกอน
เจียระไน และวิธีจับยึดงาน   งานปฏิบัติประกอบดวยการเจียระไนวัสดุตาง ๆ  ไดแก 
เหล็กเหนียว เหล็กหลอ งานเจียระไนรูปทรงตาง ๆ งานเจียระไนช้ินสวนอุปกรณ
สรางเคร่ืองจักรกล 

 
5612302 งานกลึงโลหะ                    3(2-2) 
  Machine Tool Operation 

สวนประกอบของเครื่องกลึง ระบบสงกําลังภายในเคร่ืองกลึง มีดกลึง วัสดุ
มีดกลึง ความเร็วรอบ ความเร็วตัดในงานกลึง การลับมีดกลึงแบบตาง ๆ การกลึงปาด
หนา กลึงปอกผิว   กลึงบาฉาก   กลึงเซาะรอง   กลึงเกลียวนอก  งานกลึงข้ึนรูป และ
การกลึงระหวางยันศูนย 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5612401 งานเคลือบผิวโลหะ 2                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 2 

ศึกษาและปฏิบัติการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีไฟฟา เชน การชุบ
ทองแดง    การชุบทองเหลือง การชุบโครเม่ียม การชุบสังกะสี การชุบโรเดียม      
การชุบเงิน การชอบทอง และการตรวจสอบน้ํายาชุบตาง ๆ 
 

5612402 งานเคลือบผิวโลหะ 3                   2(1-2) 
  Plating and Metal Finishing 3 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากงานเคลือบผิวโลหะ 2 เพื่อเพ่ิมพูนทักษะใหสูงข้ึน 
โดยเนนการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางไฟฟา   เชน   การชุบทองแดง  การ
ชุบทองเหลือง การชุบโครเม่ียม   การชุบสังกะสี  การชุบโรเดียม  การชุบเงิน  การ
ชุบทอง และการตรวจสอบน้ํายาชุบชนิดตาง ๆ 

 
5612501 งานซอมอุปกรณตัวถัง 1                   2(1-2) 
  Auto Body Maintenance 1 

ปฏิบัติการถอดประกอบ ปรับแตง กระจกรถนั่ง กลอนประตู บานพับ มือจับ 
การเปล่ียนยางขอบประตู การบุเบาะรถยนต และกรุภายในรถยนต ฯลฯ 

 
5612801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีโลหะ 1                   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Metals 1 
   จัดใหมีกจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 

วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ   
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5612802 การฝกประสบการณวิชาชีพโลหะ 1                3(250) 
  Field Experience in Metals 1 

จัดใหนักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ ภายใตการควบคุมดูแล
และการ นิเทศการฝกงานจากอาจารย   ตลอดระยะเวลาที่มีการฝกงาน 

 
5613101 เขียนแบบงานทอ 2                   2(1-2) 
  Piping Drawing 2 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแบบทอน้ําท้ิง   ทออัดลม   ทอกาซ   เช้ือเพลิง
และแบบพิเศษ ไดแก  อางลางหนา  อางอาบนํ้า  โถสวม เคร่ืองทําน้ํารอนและเครื่อง
ทําน้ําเย็น  วิธีตอทอเพื่อความสวยงามสําหรับหองน้ําสมัยใหม  งานติดต้ังเคร่ือง    
สูบน้ําท่ีใชกับอาคารหลายช้ัน  ไดแก  ถังสูง  ถังแรงอัด  ถังลมอัด  วิธีตอทอเพื่องาน
บริการจายน้ํา  วิธีติดตั้งอุปกรณ และกลไก การจายน้ํา เชน งานตอทออาบสังกะสี 
ทอปูน ทอ พี. วี. ซี ฯลฯ 

 
5613102 คณิตศาสตรชางโลหะ 2                   2(2-0) 
  Mathematics for Metal Trades 2 

ไฮครอลิกของน้ํา ระบบทอน้ําประปา วิธีคํานวณ  จํานวน “หนวยน้ํา”  วิธี
กําหนดขนาดทอเมน  ทอแยก  และทอจายท่ีใชกับบานและอาคารหลายช้ัน  วิธี
คํานวณเกี่ยวกับ  ขนาดของเคร่ืองสูบน้ําและอัตราการสูบ  ระบายนํ้า  ถังน้ําแรงดัน  
อัตราบริโภคน้ําของเคร่ืองสุขภัณฑ  และแหลงบริโภคน้ําอ่ืน ๆ 

ระบบน้ําท้ิงท่ีเปนน้ําสกปรก  และนํ้าฝน  วิธีคํานวณโหลดของทอน้ําท้ิงและ
วิธีกําหนดขนาดของทอน้ําท้ิง 

วิธีการคํานวณความแข็งแรงของแนวเชื่อมในเหล็ก  โครงสรางหลาย ๆ  
ลักษณะท้ังเช่ือมกาซและเช่ือมไฟฟา 

วิธีคํานวณขนาดของแผนเหล็กและหมุดย้ํา   ตลอดจนงานคํานวณซ่ึง
เกี่ยวของกับงานโลหะแผน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5613103 หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน                 2(1-2) 
  Sheet Metal Production Design 

ศึกษาหลักการออกแบบและปฏิบัติเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑตามชนิด
และลักษณะของงาน เชน งานออกแบบเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ เนนการออกแบบ
และปฏิบัติงานโดยใชความคิดสรางสรรค (Creative) เพื่อใหเกิดรูปแบบท่ีแปลกและ
ใหม โดยคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุ การประหยัด ความสวยงามและประโยชนใชสอย 

 

5613104 เทคโนโลยีการผลิตเบ้ืองตน                  2(1-2) 
  Introduction to Production Technology 

ศึกษาการผลิต ผลิตภัณฑโลหะ และช้ินสวนเคร่ืองกลดวยกระบวนการ   
แปรรูปโลหะแบบตาง ๆ     เชนงานข้ึนรูปโลหะแผน    งานเช่ือมโลหะ    การแปรรูป
โลหะดวยเคร่ืองมือกล และการหลอโลหะ 

 

5613105 ภาษาอังกฤษชางโลหะ                   2(2-0) 
  English for Metal Trades 

สงเสริมใหสามารถใชภาษาอังกฤษตามแนวทางของสาขาวิชาชางโลหะ    
โดยเนนการสอนในเร่ืองพัฒนาทักษะ การอานใหเขาใจหนังสือชางและขอความ 
ทางเทคนิคท่ีเกี่ยวของ พัฒนาทักษะในการพูดเขียนพอสมควร 

 

5613106 การเขียนแบบการผลิต                   2(1-2) 
  Production Drawing 

การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO)  ท้ังระบบอเมริกัน (American 
Projection or Type A) และระบบยุโรป (European Projection or Type E) การเขียน
แบบรูป (Pictorial Drawing) ท้ังภาพ  Isometric Obilque และ Perspective การ
กําหนดขนาด (Dimensioning)  ท้ังขนาดและตําแหนง,   คาพิกัดความคลาดเคล่ือน   
(Tolerance), คาพิกัดสวนประกอบ (Allowance) และคาพิกัดพ้ืนผิว (Roughness 
Value) การเขียนแบบยึดตรึง (Fastener) ท้ังเกลียว หมุดย้ํา และล่ิม การเขียนแบบ
ส่ังงาน (Detail Drawing) 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5613201 งานเชื่อมไฟฟา 3                                                                                              2(1-2) 
  Electric Arc Welding 3 

          เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานเช่ือมไฟฟา 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงข้ึน      
การปฏิบัติเปนการทบทวนการเช่ือมในทาขนานนอน  เนนการฝกทักษะในทาต้ังและ
ทาเหนือศรีษะ จนไดแนวเช่ือมมาตรฐาน ศึกษาสาเหตุและการแกไขขอบกพรองของ
รอยเช่ือม ตลอดจนการตรวจสอบรอยเช่ือม 
 

5613202 งานเชื่อมกาซ 4                    2(1-2) 
  Gas Welding 4 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานเช่ือมกาซ 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงข้ึน      
การปฏิบัติเปนการทบทวนการเช่ือมในทาขนานนอน   ทาต้ัง   ทาเหนือศีรษะ ฝกการ
ตัดดวยกาซ ฝกการเช่ือมโลหะท่ีไมใชเหล็ก  ศึกษาสาเหตุและการแกไขขอบกพรอง
ของรอยเช่ือม  ตลอดจนการทดสอบรอยเช่ือมและฝกงานภาคสนามของจริง 

 
5613301 การออกแบบเคร่ืองมือแมแบบและอุปกรณจับยึด                3(3-0) 
  Tool, Dies, Jig and Fixture Design 
   วิเคราะหสวนประกอบพื้นฐานและหนาท่ีของเคร่ืองมือในงานผลิต    ระบบ 

กลไก และการถายกาํลัง การคํานวณแรงกระทบในลักษณะตาง ๆ การเลือกใชและ 
การปรับปรุง คุณภาพของวสัดุ การออกแบบเคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิต 

 
5613501 งานซอมอุปกรณตัวถัง 2                   2(1-2) 
  Auto Body Maintenance 2 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานซอมอุปกรณตัวถัง 1 เพ่ือเพิ่มพูนทักษะและ
ความชํานาญใหสูงข้ึน ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานซอมอุปกรณตัวถัง 
ฯลฯ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5613502 งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 1                   2(1-2) 
  Auto Body Repair 1 

วิธีการซอม การปะเช่ือมเฉพาะจุด เคร่ืองมือและอุปกรณ ในงานเคาะข้ึนรูป 
หลักการและวิธีการเคาะข้ึนรูปลักษณะตาง ๆ การตัด การดึง ฝกหัดการปะและ   
เคาะข้ึนรูป 

 
5613503 งานสีท่ัวไป                                 2(1-2) 
  Painting 

ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบและชนิดของสีประเภทตาง ๆ  เชน สีพื้น          
สีทับหนา  ทินเนอร สีโปว พลาสติก สีโปวแหงเร็ว ศึกษาอุปกรณในงานพนสี เชน 
เคร่ืองอัดอากาศ การพนสี เคร่ืองควบคุมอากาศ ศึกษาการเอาสีเกาออกจากชิ้นสวน 
ปฏิบัติการปดกระดาษ  กาว การขัดสี การพนสี การเทียบสี ฯลฯ 

 
5614101 งานออกแบบโครงสรางเหล็ก                  3(3-0) 
  Structural Steel Design 
               วางพืน้ฐานความรูเกี่ยวกับการออกแบบโครงสราง  รวมท้ังรูถึงการวิเคราะห   

ในการออกแบบในการใชงานโครงสรางโลหะ ชนิดและประเภทตาง ๆ ของเหล็ก  
แนะนําใหรูถึงทฤษฎีโครงสรางหลัก  และเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงการขยายตัวของ
โลหะ  การยืดหยุนของโลหะ และความเคนของคานแบบตาง ๆ ท่ีประกอบใน   
โครงสราง 

 
5614102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต                3(2-2) 
  Industrial Product Design 

ศึกษาหลักการ และข้ันตอนตาง ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
อิทธิพลของสี วัสดุ และเทคนิคท่ีใชในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีผลิตดวยโลหะและ
อโลหะ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614103 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ                  2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบ   และความตองการในการใช
ผลิตภัณฑหีบหอ การออกแบบหีบหอ  และภาชนะเพื่อใชกับผลิตภัณฑแตละ
ประเภท   ศึกษาเร่ืองรูปทรง  รูปแบบโครงสราง สี ภาพคล่ี หีบหอผลิตภัณฑ ฝก
ปฏิบัติออกแบบหีบหอบรรจุผลิตภัณฑทําใหมีขนาดมาตรฐาน และสัดสวนสัมพันธ
กับลักษณะผลิตภัณฑประเภทตางๆ 

 
5614104 กรรมวิธีการผลิต                    3(3-0) 
  Manufacturing Process 

ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตข้ันมูลฐาน    คุณสมบัติของ
โลหะและการทดลองการวางแผนการผลิต และปจจัยทางเศรษฐกิจ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองกลสําหรับการผลิต 

 
5614105 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต               3(2-2) 
  Computer for Drawing and Design 

ศึกษาหลักการ และวิธีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนําประโยชนมาใชในการ
ออกแบบเขียนแบบ  โดยฝกหัดการจําลองภาพและสรางภาพแบบตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ความชํานาญจนสามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง 
 

5614106 การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร                3(2-2) 
  Computer Aid Manufacturing Control 

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ควบคุม
เคร่ืองมือกลอัตโนมัติในระบบการผลิต    การควบคุมเคร่ืองมือดวยระบบตัวเลข 
หุนยนตอุตสาหกรรมและระบบตัวเลข หุนยนตอุสหกรรมและระบบการผลิตแบบ
กึ่งอัตโนมัติ  (F.M.S.) 

 
  



 309 

 รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614107 เทคโนโลยีแคด-แคม                   3(2-2) 
  CAD-CAM Technology 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอบขายของ CAD- CAM  เชน  คําส่ังในการ
เขียนภาพ 2 มิติ, 3 มิติ และเขียนภาพท่ีผิว (Surface)   การ   Generation   เปนขอมูล 
NC และการใช  Post Process การกําหนดเง่ือนไขการตัดเฉือน (Cutting Condition)   
การเลือกใชวัสดุ(Tool) ตลอดจนการเช่ือมตอระบบ (Interface) กับเคร่ืองมือกล  
CNC ในงานอุตสาหกรรมและทดลองโปรแกรม CAD-CAM บน PC หรือ 
Workstation กับเคร่ืองมือกลขั้นพื้นฐาน  

 
5614108 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล                   3(3-0) 
  Mechanics of Machinery 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะกลไกเบ้ืองตนของช้ินสวน คํานวณการเคล่ือนท่ีของ
ลูกเบ้ียวเฟอง กลไกตาง ๆ  การเคล่ือนท่ีของจุด เสน ช้ินสวน ความเร็ว  ความเรงของ
เคร่ืองจักรกล  การวิเคราะหหาแรงสถิต   แรงเฉ่ือย การเคล่ือนท่ีของกลไก ในระบบ 
2   มิติ และ 3  มิติ การถวงสมดุลของเคร่ืองจักรกล 

 
5614109 วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม                   3(3-0) 
  Mechanics of Materials 

ศึกษาพื้นฐานท่ัวไปของวัสดุ  เม่ือถูกแรงดึง  แรงอัดและแรงเฉือน วิเคราะห
ความเคน   ความเครียด  ความเคนผสม  ทฤษฎีแตกหัก  และการเปล่ียนแปลงของ
เหล็กชนิดท่ีมีคารบอนผสม  การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็ง  ไดอะแกรมใน
การชุปแข็งเหล็ก   ตาง ๆ  การเพิ่มผิวแข็งกัดกรอน   และการปองกันการกัดกรอน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614201  การเชื่อมและการทดสอบ                  3(2-2) 
  Welding and Testing 

การประเมินผลงานเช่ือม     วิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของงาน 
เช่ือมขอบกพรองและปญหาในการเช่ือม การทดสอบแบบไมทําลาย เชน Tensile 
Test, Bending Test, Impact Test, Hardness Test  การทดสอบแบบไมทําลาย เชน 
Visual, Magnetic Particle, Liquid Penetrantes, Radiographic, Ultrasonic Eddy 
Currents and Leak Test  เปนตน 

 
5614202 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ                   2(1-2) 
  Welding Technology 

ศึกษาและปฏิบัติการเช่ือม ดวยกรรมวิธีเช่ือมกาซและเช่ือมไฟฟาท้ังเช่ือม
แผนและเช่ือมทอในทุกตําแหนงการเชื่อม การบากงาน การเซาะรองงาน ตลอดจน
การเช่ือมโลหะผสมและโลหะท่ีไมใชเหล็ก 

 
5614203 เทคโนโลยีงานโลหะแผน                   2(1-2) 
  Sheet Metal Technology 

ศึกษาใหเขาใจถึงลักษณะท่ัว ๆ   ไปของงานโลหะแผน    ตลอดจนทราบถึง 
คุณสมบัติของโลหะแผน รูอุปกรณตลอดจนเคร่ืองจักรกลท่ีใชกับโลหะแผน ทราบ
ถึงกฎท่ัวไปในการทํางานข้ึนรูปแผนโลหะเพื่อใหไดผลงานท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 
5614301 การประลองเคร่ืองมือกล                   3(2-2) 
  Mechanics Tools Laboratory 

ศึกษาถึงการทดสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรตาง ๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ือง
ไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน และเคร่ืองอัดข้ึนรูปพลาสติก รวมท้ังการ
ประลองหาแรงมาของคมตัด ความเรียบของพื้นผิว อายุการใชงาน การหากําลังมา
ความเร็วและเวลาในการผลิต 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614302 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล                   2(1-2) 
  Machine Tools Technology 

การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับกรรมวิธีแปรรูปโลหะ โดยใชเคร่ืองมือกล
ประเภทตาง ๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกัด เคร่ืองเจียระไน เปน
ตน  เพื่อใหไดผลงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  และสามารถนําไปใชกับ
เคร่ืองจักรกลไดเหมาะสมกับงาน 

 
5614303 การประลองการผลิต                   2(1-2) 
  Production Laboratory 

ประลองงานเคร่ืองมือกล การแปรรูปโลหะดวยเคร่ืองมือกลประเภทตาง ๆ 
งานเช่ือมโลหะ เช่ือมโลหะแผน การออกแบบรอยตอ ฯลฯ ใหไดผลงานตาม     
มาตรฐานอุตสาหกรรม ศึกษาโครงสรางและศึกษาคุณสมบัติของโลหะ โลหะผสม
และพลาสติก กรรมวิธีในการปรับปรุงโครงสรางของโลหะและ โลหะผสม   การสึก
กรอนและการควบคุม ปฏิบัติการโครงสรางวัสดุวิศวกรรม การบันทึกและการ
สรุปผลการทดสอบโครงสรางวัสดุวิศวกรรม 

    
5614310 การควบคุมคณุภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Industrial Quality Control 

การวางผังควบคุมคุณภาพและวิธีการปรับผังควบคุมคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพโดยใชหลักสถิติ เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพันธของการ
ควบคุมคุณภาพกับการออกแบบการผลิตและการตรวจรับ การวิเคราะหมาตรฐาน
คุณภาพตาง ๆท่ีใชในระบบอุตสาหกรรม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614311 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต                 3(3-0) 
  Production Planning and Control 

วางแผนการผลิตและควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณเพื่อ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิตสินคาคงคลัง  ความตองการวัสดุ  การกําหนด
งานและจัดลําดับงาน ตลอดจนการบริหารโครงการ 

 
5614312 การจัดการดานอุตสาหกรรมการผลิต                 3(3-0) 
  Industrial Management 

 ศึกษาโครงสรางการปฏิบัติและหลักการจัดองคการใหสอดคลองกับการ
กําหนดนโยบาย การบริหารบุคคลและกฎหมายแรงงาน การวิจัยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการวางแผน ควบคุมงบประมาณการเงินและการตลาด 

 
5614313 กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมการผลิต                3(3-0) 
  Industrial Production Process 

 ศึกษาระบบและกระบวนการผลิตแบบตาง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต   เลือกใชเทคโนโลยี   
เคร่ืองมือ   และเคร่ืองจักรใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิต    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตดานอุตสาหกรรม 

 
5614314 ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต                3(3-0) 
  Industrial Work Study 

ศึกษาเทคนิคความเคล่ือนไหวและเวลาท่ีใชในการทํางานแบบตาง ๆ การ
ประยุกตใชเทคนิคของการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา การสุมตัวอยางงาน   เวลา
มาตรฐานและการจายคาแรงงาน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
5614401 กรรมวิธีตกแตงผิวโลหะ                   2(1-2) 
  Metal Finishing 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีตาง ๆ ไดแก การชุบ
เคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางไฟฟา น้ํายาเคมี ความรอน พลาสติก และการ
ตกแตงผิวโลหะ โดยการใชสี ฝกปฏิบัติการชุบเคลือบผิวตามกระบวนการตาง ๆ
  

5614402 เทคโนโลยีการหลอโลหะ                   3(2-2) 
  Foundry Technology 

  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหลอโลหะ เตาหลอ เคร่ืองมือ อุปกรณในงาน
หลอกระสวนและการออกแบบงานหลอไสแบบ (Core) ทรายหลอและการทดสอบ
คุณสมบัติทรายหลอ แบบหลอ (Mold) ระบบปอนจายน้ําโลหะ การหลอมและการเท
น้ําโลหะ   ตลอดจนคนหาจุดบกพรองและวิธีการแกไข 
 

 5614501 งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 2                   2(1-2) 
  Auto Body Repair 2 

เปนวิชาท่ีตอเนื่องจากวิชางานปะผุและการเคาะข้ึนรูป 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  
และความชํานาญใหสูงข้ึน 

 
5614901 งานคนควาทางชางโลหะ 1                  2(1-2) 
  Individual Study in Metal Work 1 

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากประสบการณท่ีเรียนมาในงานชางโลหะที่ตน
ถนัด และสนใจเปนพิเศษ ภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5614902 งานคนควาทางชางโลหะ 2                  2(1-2) 
  Individual Study in Metal Work 2 
   คนควาออกแบบ  และประดิษฐงานท่ีมีคุณคาทางดานการเรียนการสอนหรือ 

เปนงานท่ีมุงใหเกิดความคิดริเร่ิมในสาขาท่ีเรียน  โดยทําเปนรูปโครงการท่ีสมบูรณ 
และโครงการนั้นไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว 

 
5614903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต                  2(1-2) 
  Special Project 

ออกแบบงานท่ีสมบูรณเกี่ยวกับการผลิตโดยเขียนเปนรายการอธิบาย       
รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลงานท่ีออกแบบ และอางอิงทฤษฎีหรือขอควรปฏิบัติ
ในการทํามาดวย งานท่ีจะทํา ผูเรียนทุกคนจะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ 

 
5614904 การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต                 2(1-2) 
  Industrial Production Seminar 

ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนและ     
แกปญหางานอุตสาหกรรมการผลิต 
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หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  
(562) 

 
หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัด 

ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
1.  ท่ัวไป                                                                                                      (562-1--) 

  2.  เทคโนโลยีกอนพิมพ                                                                              (562-2--) 
  3.  การพิมพ                                                                                          (562-3--) 
  4.  เทคโนโลยีหลังพิมพ                                                                               (562-4--) 
  5.  การออกแบบ การประเมินราคา                                                              (562-5--) 
  6.  การบริการ                                                                                              (562-6--) 
  7.                                                                                                                 (562-7--) 
  8.  การฝกงาน                                                                                              (562-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 
        การสัมมนา และการวิจัย                                                               (562-9--) 
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หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ (562) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5621101 
5621102 
5621201 
5621202 
5621203 
5621301 
5622201 
5622301 
5622302 
5622401 
5622402 
5622501 
5622503 
5622601 
5622602 
5622801 
5622802 
5623301 

 เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน 
วัสดุทางการพมิพ 
เทคโนโลยีกอนพิมพ 
การถายภาพงานพิมพ 
การทําแมพิมพ 
การพิมพพื้นนนู 
การแยกสี 
การพิมพออฟเซต 
การพิมพสกรีน 
เทคโนโลยีหลังพิมพ 
การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ 
การออกแบบทางการพิมพ 
เทคโนโลยีทางการพิมพ 
การประเมินราคางานพิมพ 
การบริหารการพิมพและกฎหมายการพิมพ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ (562) 

 
รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5621101 เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน                              3(2-2) 
  Introduction to Printing Technology 
   ความหมายของการพิมพ         ประวัติการพิมพและวิวฒันาการของการพิมพ   

ศึกษาการพิมพในระบบตาง ๆ  ไดแก  ระบบการพิมพพื้นนูน  ระบบการพิมพ        
พื้นราบ    ระบบการพิมพพื้นลึก    ระบบการพิมพพื้นฉลุ    ระบบการพิมพไรแรงกด       
งานหลังพิมพ ตลอดจนวัสดพุิมพ  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพิมพ 

 

5621102 วัสดุทางการพมิพ                   3(2-2) 
  Printing Materials 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุพิมพประเภทตาง ๆ ท่ี
ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ     เชน   หมึกพิมพ  น้ํายาฟาวเทน  ผายาง  
แมพิมพ  วัสดุไวแสงทางการพิม    พ วัสดุอ่ืนท่ีใชในการพิมพ  รวมท้ังวัสดุรองรับ  
การพิมพ  เชน  กระดาษโลหะ  พลาสติก  ส่ิงทอ  แกว  การเลือกใชประเภทของวัสดุ
ท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชงาน  รวมท้ังการเปรียบเทียบและประเมินผลการทดสอบ
คุณภาพของวัสดุพิมพ  วิเคราะหปญหาที่เกิดอันเปนผลมาจากวัสดุพิมพและวิธีการ
แกไข 

 

5621201 เทคโนโลยีกอนพิมพ                   3(2-2) 
  Prepress Technology 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวางแผนงานทางการพิมพ การเลือกระบบการ
พิมพท่ีเหมาะสมกับประเภทของงาน เชน ระบบพื้นนูน พื้นราบ  พื้นลึก  พื้นฉลุ  
และอ่ืน ๆ  การวางแผนการปฏิบัติงานกอนพิมพ เชน  การเลือกใชขนาด   และชนิด
ของกระดาษรูปแบบการวางดัมม่ี การเตรียมตนฉบับ การควบคุมคุณภาพงานกอน
พิมพ   รวมท้ังปญหาในการดําเนินการและวิธีแกไข 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5621202 การถายภาพงานพิมพ                   3(2-2)
  Reproduction Photography 
   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรทางภาพถายเพื่อการพิมพ   วัสดุไวแสง 

ในการถายภาพตนฉบับสําหรับการถายภาพทางการพิมพ กลองถายภาพการพิมพ
ชนิดตาง ๆ สารเคมีท่ีใชในการถายภาพ การถายและการลางฟมล  ชนิดและประเภท
ของฟลม การทดลองถายภาพดวยสกรีนแบบตาง ๆ   เทคนิคการทํางานในหองมืด  
คอนแทกตสกรีน   การผลิตภาพลายเสนและฮาลฟโทน  การถายฟลม  เนกาทีฟและ
การกลับฟลมเปนโพลีทีฟ     การแยกสีดวยกลองถายภาพทางการพิมพ   การควบคุม
คุณภาพของภาพถาย    การแกและตกแตงฟลมหลังการถาย 
 

5621203 การทําแมพิมพ                                 3(2-2) 
  Plate Making 

ศึกษาวิธีการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ ไดแก ระบบการพิมพพื้นนูน ระบบ
การพิมพพื้นราบ ระบบการพิมพพื้นลึก ระบบการพิมพพื้นฉลุ และอ่ืน ๆ เชน  การ
ทําบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร  การทําเพลท  การทําแมพิมพสีเดียว 2 สี  4 สี   และ
มากกวา 4 สี   การประกอบฟลม ในลักษณะตาง ๆ รวมท้ังวิธีการแกปญหาและแนว
ทางแกไขในการทําแมพิมพ 

 

5621301 การพิมพพื้นนูน                     3(2-2) 
  Relief Printing 

ศึกษากระบวนการพิมพพื้นนูน  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความเปนมา
ของการพิมพพื้นนูน หลักการพิมพพื้นนูน  ข้ันตอนและกระบวนการผลิตงานพิมพ
เลตเตอรเพรส การพิมพโดยใชตัวเรียงโลหะ การใชบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร  
การพิมพภาพลายเสน  การพิมพภาพสกรีน  การใชเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรสในแบบ
ตาง ๆ   ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับการพิมพเลตเตอรเพรส  งานพิมพ
เฟล็ก โซกราฟ งานปมนูน งานปมตัด  งานประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว  งาน
พิมพตัวเลข  ตลอดจนงานพิมพอ่ืนท่ีใชแมพิมพแบบนูน     รวมถึงการแกปญหา    
ตาง ๆ    ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการพิมพพื้นนูน 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5622201 การแยกสี                    3(2-2) 
  Colour Separation 
   ศึกษาทฤษฎีสีและแสง   เคร่ืองมือวัดทางแสงและสี    การรับรูสี    การวัดสี  

กระบวนการแยกสีทางการพมิพ    ท้ังงานทีเ่ปนสองสี  ส่ีสี   มากกวาส่ีสี   การแยกสี   
ดวยเคร่ืองกราดแยกสีประเภทตาง ๆ  ประเภทของเคร่ืองกราดแยกสี หลักการทํางาน 
ของเคร่ืองกราดแยกสี   การแยกสีจากตนฉบับชนิดตาง ๆ    ตลอดจนการปรับแตงสี 
และภาพดวยคอมพิวเตอร 

 
5622301 การพิมพออฟเซต                   3(2-2) 
  Offset Printing 

ศึกษาเกี่ยวกับการพิมพระบบออฟเซตในแบบตาง ๆ      หลักการสามโม 
การปรับต้ังหนวยตาง ๆ ของเครื่องพิมพ การปรับความสมดุลฟุลระหวางน้ํากับหมึก 
การรองหนุนโมเพลท  โมยาง     เรียนรูและฝกปฏิบัติกระบวนการข้ันตอนของการ
ผลิตการพิมพงานสีเดียวสองสี     ฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองพิมพในขนาดเล็กและขนาด
กลาง  เชน  ขนาดตัด 11  ขนาด   ตัด 5  ขนาดตัด 4  ดวยเคร่ืองสีเดียว   ตลอดจนการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับการพิมพในระบบออฟเซต 

 
5622302 การพิมพสกรีน                    3(2-2) 
  Screen Printing 
   ศึกษาเกีย่วกับประวัติ    หลักการของระบบสกรีน     เทคนิคการทําตนฉบับ   

ข้ันตอน   การพิมพสกรีน   การเลือกใชหมึกตาง  ๆ  ใหเหมาะสมกับวสัดุพิมพแตละ 
ประเภท   เชน  กระดาษ  ผา    การตั้งฉาก  ฝกปฏิบัติการพมิพ     ดวยมือและเคร่ือง 
พิมพ   ท้ังงานสีเดียวและหลายสี    ฝกปฏิบัติการพิมพดวยเคร่ืองพิมพสกรีนท้ังงานสี 
เดียวและหลายสี  การใชเคร่ืองกับงานท่ีเปนวัสดุในแบนราบ  เชน พิมพลงบน     
ถวยแกว ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5622401 เทคโนโลยีหลังพิมพ                   3(2-2) 
  Afterpress Technology 
   ศึกษาการนําส่ิงพิมพไปทําเปนรูปแบบตาง ๆ  เชน  การพบั การเก็บ  การเย็บ 

เลม  การเขาเลมแบบตาง ๆ  การแปรสภาพหลังการพิมพ เชน  การเคลือบเงา   การ
ปมนูน  การประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว  การปมตัด  ปมพับ  เปนตน 

 
5622402 การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ                  3(2-2) 
  Printing Machine Maintenance 
   ศึกษาเกีย่วกับการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพชนิดตาง ๆ   ระบบการทํางานของ 

เคร่ืองพิมพ ระยะเวลาในการดูแลเคร่ืองพิมพ ชนิดและคุณภาพของนํ้ามันหลอล่ืนท่ี
ใชกับเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบแกไข สวนตาง ๆ ของเครื่องท่ีชํารุด การปองกันการ
ชํารุดกอนระยะเวลาอันควร 

 
5622501 การออกแบบทางการพิมพ                  3(2-2) 
  Graphic Design in Printing 
               ศึกษาเกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานของการออกแบบส่ิงพมิพ     หลักการออกแบบท่ี 

สัมพันธ กับระบบการพิมพ  สีกับการออกแบบ การวางรูปแบบ การจัดทําอารตเวิรก 
การเขียนดัมม่ี  ภาพประกอบ เพื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  การส่ังสีบนส่ิงพิมพ  วัสดุ
และเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบ ตลอดจนทดลองปฏิบัติ 

 
5622503 เทคโนโลยีทางการพิมพ                   3(3-0) 
  Printing Technology 

กระบวนการเกี่ยวกับการพิมพส่ิงพิมพ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ
ทางการพิมพ  เพื่อใหสามารถเลือกใช  และดําเนินการในการผลิตส่ิงพิมพแตละ
ประเภทไดโดยเนนหนังสือพิมพและนิตยสาร 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5622601 การประเมินราคางานพิมพ                  3(3-0) 
  Printing Estimating 

ความรูเกี่ยวกบัการประเมินราคาส่ิงพิมพ  ในระบบตาง ๆ  เชน ระบบพื้นนูน  
พื้นราบ  พื้นลึก  พื้นฉลุ    และอ่ืน  ๆ   คาใชจายตาง  ๆ  ดานวัสดุ   คาจาง    คาเส่ือม
ราคา   คาสาธารณูปโภค   คาประกันภัย ฯลฯ  วิธีการคิดและประเมินราคาส่ิงพิมพ   
การใชแบบการคิดและประเมินราคาในแบบตาง ๆ รวมท้ังการนําคอมพิวเตอรมาชวย
ในการประเมินราคางานพิมพ 

 
 5622602 การบริหารการพิมพและกฎหมายการพิมพ                   3(3-0) 
  Printing Administration and Printing Laws 

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดการ  การจัดองคการ  การบริหารงาน
บุคคล  การจัดการเกี่ยวกับพัสดุทางการพิมพ  การวางแผนนโยบาย  การวางแผนการ
ลิต   ความรู เ ร่ืองกฎหมาย   ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการพิมพ   เชน 
พระราชบัญญัติการพิมพ    พระราชบัญญัติลิขสิทธ  ฯลฯ 

 
5622801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการพมิพ 1    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Printing 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติของ   
นักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการภายนอกท้ัง       
ภาครัฐและเอกชน  ใหนักศึกษามีทักษะ  ความรู  เจตคติ  ตลอดจนคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ   ทางการพิมพ   โดยการกระทําในสถานการณ   หรือรูปแบบ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   รวมทั้งฝกปฏิบัติในสถานฝกปฏิบัติของโปรแกรมวิชา    และมี
แนวในการฝกไมนอยกวา 90 ช่ัวโมงปฏิบัติการ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5622802 การฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1                             3(250) 
  Field Experience in Printing 1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  :  5622801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1 

จัดใหฝกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง    โดยอาจฝกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน  โดยสถานประกอบการท่ีเหมาะกับการฝก
ปฏิบัติ    ควรมีการปฏิบัติครบวงจร  คือ  มีท้ังกระบวนการกอนพิมพ   กระบวนการ
พิมพ   และกระบวนการหลังพิมพ      นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการ 
ฝกปฏิบัติ  และตองมีช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา  450  ช่ัวโมงปฏิบัติการ          
นักศึกษาตองเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล  รายงานท้ังอุปสรรค     
ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแกไข รวมถึง ผลการแกไข    และสรุปประมวลความรู
ท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ    (จะตองสอบผานรายวิชา            
5622801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1   มากอน) 

 
5624301 การพิมพ                    3(2-2) 
  Printing 
   วิวัฒนาการการพิมพ   กรรมวิธีการพิมพแบบตาง ๆ   เชน  การพิมพแบบนูน 

การพิมพแบบพื้นเรียบ  การพิมพแบบรองลึก   การพิมพแบบฉลุ    การพิมพแบบ  
ฉายแสง   ฯลฯ  การเตรียมตนฉบับ  การเย็บเลม  เขาปก    การทําแมพิมพชนิดตาง ๆ      
ฝกปฏิบัติการพิมพ 
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หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
 (563) 

 
 
 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
 1.  ท่ัวไป                (563-1--) 
 2.  ออกแบบสถาปตยกรรม              (563-2--) 
 3.  เทคโนโลยีและวัสด ุ               (563-3--) 
 4.   ออกแบบสภาพแวดลอม ภูมิสถาปตยและการประมาณราคา          (563-4--) 
 5.                                   (563-5--) 
 6.                    (563-6--) 
 7.                    (563-7--) 
 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ               (563-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย            (563-9--) 
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หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน (563) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5633101 - แบบอยางสถาปตยกรรมภายในและเฟอรนเิจอร 2(1-2) 
5633102 - เกณฑและแนวคิดทางสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633103 - เคร่ืองเรือนและสถาปตยกรรมไทย 2(1-2) 
5633104 - สถาปตยกรรมภูมิภาคเขตรอน 2(2-0) 
5633105 - ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633106 - ออกแบบสรางสรรค 2(1-2) 
5633107 - การยศาสตรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5633201 - ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1  3(2-2) 
5633202 - ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2            3(2-2) 
5633203 - การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633301 - เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน           2(1-2) 
5633302 - เทคโนโลยีอาคาร 2(1-2) 
5633303 - เทคโนโลยีเฟอรนิเจอร           2(1-2) 
5633304 - การจัดแสงสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5633305 - วัสดุสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5633401 - การออกแบบสภาพแวดลอม 1 2(1-2) 
5633402 - การออกแบบสภาพแวดลอม 2 2(1-2) 
5633403 - การออกแบบภูมิสถาปตย 2(1-2) 
5633404 - สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคา 2(2-0) 
5633405 - การบริหารงานสถาปตยกรรมภายใน 3(3-0) 
5634101 - การออกแบบเวที 2(1-2) 
5634102 - การออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
5634103 - การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบพิกัด 2(1-2) 
5634104 - การออกแบบนิทรรศการ 3(2-2) 
5634105 - ศิลปะไทย 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5634201 
5634202 
5634203 
5634204 

- ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 3 
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 4 
การเขียนแบบเทคนิคสถาปตยกรรมภายใน 
คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 1 

3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

5634205 - คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 2 2(1-2) 
5634206 - การออกแบบโรงงาน 2(1-2) 
5634301 - การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634302 - การประหยัดพลังงานในสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634303 - การอนุรักษและสงวนรักษาสถาปตยกรรม 2(2-0) 
5634901 - งานวิจยัสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634902 - สัมมนางานสถาปตยกรรมภายใน 3(2-2) 
5634903 - โครงการพิเศษสถาปตยกรรมภายใน 2(2-0) 
5634904 - โครงการงานกลุมสถาปตยกรรมภายใน 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน (563) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
5633101 แบบอยางสถาปตยกรรมภายในและเฟอรนิเจอร 

Interior Architecture and Furniture Style  
   2(1-2) 

 ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการทางศิลปะการตกแตง การประดับประดา 
งานเฟอรนิเจอรและสถาปตยกรรม แบบอยางของศิลปะ (Style) อารยธรรม ความ
เช่ือ ความคิด สภาพเศรษฐกจิและสังคมสมัยตาง ๆ ท่ีสําคัญท้ังอดีตและปจจุบัน เชน 
ยุคอียิปต โรมัน สเปน ฝร่ังเศส อิตาลี อังกฤษ กลุมสแกนดิเนเวยี เยอรมัน จีน ญ่ีปุน 
บาหลี และแนวโนมในอนาคต ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม
ภายในและเฟอรนิเจอรในแบบอยางศิลปะ (Style) ตาง ๆ  

   
5633102 เกณฑและแนวคิดทางสถาปตยกรรมภายใน    

Interior Architecture Design Criteria and Concept 
2(1-2) 

 ศึกษาอิทธิพลและแนวคิดตาง ๆ ในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
ภายใน ท้ังในอดีตและปจจบัุน การกําหนดเกณฑท่ีใชในการออกแบบ เพื่อใหเกดิ
การผสมผสานของสถาปตยกรรมภายในรวมกับสถาปตยกรรมภายนอกและภูมิส
ถาปตย ฝกปฏิบัติการจัดสรรหรือกําหนดพืน้ท่ีภายในอาคาร (Space Planning) การ
วิเคราะห การจัดองคประกอบทางการออกแบบสถาปตยกรมภายใน  

   
5633103 เคร่ืองเรือนและสถาปตยกรรมไทย           

Furniture and Thai Architecture 
2(1-2) 

 ศึกษารูปแบบอาคารของไทยในภาคตาง ๆ ท่ีเกิดจากคานิยมทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วัสดุ เทคนิควิธีทางสถาปตยกรรมภายใน ตลอดจนสภาพแวดลอม เพ่ือให
เกิดสํานึกในคุณคาสถาปตยกรรมไทย ฝกปฏิบัติ การนําสถาปตยกรรมไทยมา
ประยุกตใชกับการออกแบบสถาปตยกรรมภายในแบบรวมสมัยไดอยางเหมาะสม  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5633104 สถาปตยกรรมภูมิภาคเขตรอน               
Tropical Interior Architecture 

   2(2-0) 

 ศึกษาลักษณะ สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ ลักษณะวัฒนธรรม การ
วิวัฒนาการท่ีกอใหเกิดศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ในเขตรอน ศึกษา
ลักษณะแบบอาคารในภูมิภาคเขตรอน สถานท่ีตั้ง การควบคุมอากาศ กระแสลม 
อุณหภูมิ วสัดุและการกอสรางตลอดจนสภาพแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเขต
รอนตาง ๆ เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เขมร พมา อินเดีย สเปน เม็กซิกัน ฯลฯ 
และนํามาประยุกตใชในงานออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม 

   
5633105            ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรมภายใน                                                        2(1-2) 
                          Fundamental in Interior Architecture Design 
                                        ศึกษาและเสริมหลักการพื้นฐานทางสถาปตยกรรมภายใน การนําพื้นฐาน  
                         ทางทฤษฎี   ศิลป  แสง    สี  เงา  เสน ฯลฯ  มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมภาย 
                        ในการจดัวางพื้นท่ีใชสอย  ความสัมพันธในงานสถาปตยกรรมภายใน การวิเคราะห 
                        ท่ีตั้งโครงการระบบภายในอาคารตางๆ 
 

5633106 ออกแบบสรางสรรค                                                                                          2(1-2) 
 Creative Design 

ศึกษาพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค    และสรางเสริมทักษะฝมือ
เพื่อใหสามารถออก  ถายทอดความคิดใหเกิดรูปทรง  มิติ   ลักษณะตาง ๆ  โดยการ
คนควาทดลอง   แกปญหาในรูปแบบตาง ๆ  แสวงหาและทดสอบวัสดุ   อุปกรณมา 
สรางสรรคใหเกิดรูปแบบใหม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5633107 การยศาสตรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน                                                        2(2-0) 
 Ergonomics  for Interior Architecture 
               ศึกษาโครงสราง  ระบบ   การรับรู  การสนองตอบการรับรู   ความสามารถ  
ขีดความสามารถทางกายภาพของมนุษยท่ีมีความสัมพันธกับการทํางาน  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักร   สภาพแวดลอมและเคร่ืองเรือนตาง ๆ   อยางมีระบบ    เสนทางสัญจร  
เพื่อนําผลของการศึกษาไปเปนพื้นฐาน  และปรับปรุงการออกแบบใหเหมาะสมกับ
การใชงาน 

   
5633201 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1             

Interior Architecture Design 1 
  3(2-2) 

 ออกแบบตกแตงภายในอาคารท่ีอยูอาศัย สํานักงานขนาดยอม ศึกษาปฏิบัติ 
ออกแบบเขียนแบบ จัดวางเฟอรนิเจอรอยางเปนระบบ การเลือกใชสีวัสดุ เทคนิค
และวิธีการท่ีเหมาะสมกอใหเกิดงานออกแบบตกแตงภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

   
5633202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2             

Interior Architecture Design 2 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5633201 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1 

  3(2-2) 

 ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคาร สํานักงานธุรกิจแขนงตาง ๆ 
ออกแบบตกแตงภายในใหสัมพันธกับแขนงตาง ๆ การจัดผังบริเวณ การเลือกใชสี 
วัสดุ เทคนคิอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย ศึกษาการจัดสํานักงานหลาย ๆ 
รูปแบบ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5633203 การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรมภายใน 
Interior Perspective Drawing 

   2(1-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานดานการเขียนแบบภาพฉาย  ทัศนียภาพ 
(Perspective) ทางสถาปตยกรรมภายใน งานออกแบบเฟอรนิเจอรและ
สถาปตยกรรมภายนอก ทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ การแกปญหา
ทางวิธีการและเทคนิคการเขียนทัศนียภาพ การใชสีในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสราง
จินตนาการแบบบรรยากาศท่ีสมจริง 

   
5633301 เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน                                                                       2(1-2) 

Interior Architectural Technology 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบ้ืองตนทางออกแบบ   เขียนแบบสถาปตยกรรม

ภายใน เฟอรนิเจอร  การพัฒนาการดานการตกแตงภายในอาคาร รูปแบบของ
สถาปตยกรรมภายใน (Style) ระบบตาง ๆ    ทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตงภายในอาคาร  การเลือกใชวัสดุและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของ   ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปตยกรรมภายในและการทํา
หุนจําลอง 
 

   
5633302 เทคโนโลยีอาคาร                  

Building Technology              
2(1-2) 

 ศึกษาลักษณะและชนิดของงานออกแบบโครงสรางอาคาร วัสดุอุปกรณ 
เทคนิคและ   วิธีการ การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ   ทางสถาปตยกรรมสมัยใหม   ประกอบ
กับการออกแบบสถาปตยกรรมภายในอยางมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียน
แบบทางสถาปตยกรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5633303 เทคโนโลยีเฟอรนิเจอร              
Furniture Technology              

2(1-2) 

 ศึกษาชนิดของเฟอรนิเจอร โครงสรางเฟอรนิเจอร พัฒนาการของเฟอรนิเจอร 
ชนิดของวัสดุท่ีใชทําเฟอรนิเจอร วัสดุ อุปกรณท่ีใชประกอบทําเฟอรนิเจอร ระบบ
กลไกของเฟอรนิเจอรประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ เฟอรนิเจอร
ภายในและภายนอกอาคาร 

  
5633304 การจัดแสงสถาปตยกรรมภายใน           

Lighting Design                
2(1-2) 

 ศึกษาแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ การควบคุมแสงธรรมชาติเพื่อ
นํามาใชใหเกิดประโยชนและประหยัดพลังงาน ฝกปฏิบัติการเลือกใชแสงประดิษฐ 
ชนิดของโคม กําลังสองสวางของดวงไฟ การจัดวางแปลนไฟฟา การจัดแสง
ประดิษฐเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนและประโยชนใชสอย (Function) ให
เหมาะกับสภาพแวดลอมและเสริมสรางบรรยากาศภายในอาคาร 

5633305 วัสดุสถาปตยกรรมภายใน  
Material  Element             

2(2-0) 

 ศึกษาคุณสมบัติ ชนิดของวัสดุภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานสถาปตยกรรมภายใน เชน พรม ผามาน กระเบ้ือง กระจก ไม แกว ฯลฯ ฝก
ทักษะปฏิบัติ     การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงบประมาณ (Budget) ประโยชนใช
สอย (Function)  สอดคลองกับงานระบบวิศวกรรมและเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสถาปตยกรรมภายใน  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5633401 การออกแบบสภาพแวดลอม 1            
Environmental Design 1           

2(1-2) 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติ  แนวคิดทางออกแบบเนื้อ ท่ีใชสอย  เนื้อ ท่ีวาง
สถาปตยกรรม   ภายในและภายนอก ความสัมพันธกับการรับรูพฤติกรรมของมนุษย
ท่ีมีตอความงามทางสถาปตยกรรมภายใน ภายนอกและภูมิสถาปตย และเสริมสราง
สภาพแวดลอมท่ีดี                                                           

   
5633402 การออกแบบสภาพแวดลอม 2       

Environmental Design 2 
2(1-2) 

 ศึกษาธรรมชาติของมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในอาคารใหสอดคลองกับ   
สภาพแวดลอมภายนอก ศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของแสง สี เสียง ความรูสึก การใช
วัสดุ    ตกแตงภายในอาคารเพ่ือแกปญหาและเสริมสรางสภาพแวดลอมภายใน ฝก
ปฏิบัติออกแบบ เขียนแบบสภาพแวดลอมภายในอาคาร 

   
5633403 การออกแบบภมิูสถาปตย           

Landscape Design         
2(1-2) 

 ความเปนมาของงานภูมิสถาปตย การจําแนกชนิดของพันธุไม ศึกษาพันธุไม
ตาง ๆ การดํารงชีวิต การบํารุงรักษา การเลือกใชพันธุไมใหเหมาะสม การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ การวางผังและเทคนิคการออกแบบภูมิสถาปตย โดยเนนการฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบ สวนหยอม และการจัดสวนภายในอาคาร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5633404 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา 
Contract, Specification and Cost Estimation 

2(2-0) 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนเง่ือนไข สัญญา รายการประกอบแบบ 
รายละเอียดทางดานสถาปตยกรรมภายใน การกําหนดเลือกใชวัสดุ เทคนิควิธีการสราง
งานสถาปตยกรรม ภายใน ขอกําหนดกฎหมายตาง ๆ พระราชบัญญัติวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
หลักทั่วไปในการประมาณราคา วิธีประมาณราคาแบบคราว ๆ  และแบบละเอียด ความ
รับผิดชอบในการทํางานใหเปนไปตามสัญญา การวางแนวทางการทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน 

   
5633405 การบริหารงานสถาปตยกรรมภายใน  

Interior Architecture Management 
3(3-0) 

 ศึกษารูปแบบและการจัดการงานสถาปตยกรรมภายใน การดําเนินงานท่ี
สามารถ      ตอบสนองความตองการของตลาด การกําหนดขอบเขตและข้ันตอนการ
บริหารงานออกแบบ  การคุมงาน และบริหารโครงการ  การประสานกับผูประสาน
โครงการอ่ืน ๆ  เชน  วิศวกร โครงสราง สถาปนิก วิศวกรงานระบบ (Quantity Surveyer) 
ฯลฯ การจัดทํารายการประกอบแบบ ราคากลาง ข้ันตอนการจาง เง่ือนไขสัญญา การชําระ
เงิน ฯลฯ เพื่อสงมอบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคของงานภายในเวลา
กําหนด 

   
5634101 การออกแบบเวที                

Stage  Design         
2(1-2) 

 ศึกษาหลักการทฤษฎี ฝกทักษะการออกแบบฉาก และเวทีในลักษณะตาง ๆ 
ใหสัมพันธและสอดคลองกับการแสดง เร่ืองราว ศึกษาเทคนิคการสรางฉาก การจัด
แสดงแสง สี เสียง เคร่ืองแตงกายใหเหมาะสมกับงาน  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

  
5634102 การออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน 

Furniture Design for Interior Architecture 
2(1-2) 

 ศึกษา วัสดุ กรรมวิธีการผลิตเฟอรนิเจอร รูปแบบเฟอรนิเจอรท่ีใชในท่ีพัก
อาศัย สถานบริการและสํานักงาน ฝกปฏิบัติโดยเนนการออกแบบ เขียนแบบ การทํา
หุนจําลองและ/หรือเฟอรนิเจอรตนแบบใหเกิดประโยชนใชสอย สอดคลองกับ
พฤติกรรมการใชการ Reproduct  เฟอรนิเจอรท่ีนาสนใจ 

  
5634103 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบพิกัด 

Modular System Furniture Design 
2(1-2) 

 ศึกษา ฝกปฏิบัติการออกแบบเฟอรนิ เจอร สําหรับงานเฉพาะทาง ท้ัง
เฟอรนิเจอรลอยตัว เฟอรนิเจอรติดตายและเฟอรนิเจอรระบบพิกัด (Modular System) 
เทคนิคการประกอบเฟอรนิเจอร ความสัมพันธของเฟอรนิเจอรชนิดตาง ๆ การประยุกต
เฟอรนิเจอรในอดีตมาใชใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 

  
5634104 การออกแบบนิทรรศการ         

Exhibition Design        
3(2-2) 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทของการ   
จัดนิทรรศการ การดําเนินการจัดนิทรรศการ แนวทางในการจัดนิทรรศการ การจดัแสดง
สินคา การส่ือความหมาย การประชาสัมพันธ ความตองการของตลาด การวางแผนการ
ทํางาน ฝกทักษะการออกแบบ เขียนแบบ การทําหุนจําลอง การจัดนิทรรศการให
สัมพันธกับสภาพแวดลอม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5634105 ศิลปะไทย                     
Thai Art               

2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝกปฏิบัติศิลปะไทย การเขียนภาพไทย ลวดลายไทยตาง ๆ การ
ผูกลาย เทคนคิการเขียนภาพไทยบนพ้ืนผิวตางๆ  เชน บนฝาผนังอาคาร ผาใบ ไม 
กระดาษ ฯลฯ การเขียนภาพลายรดนํ้า การสรางสรรคงานศิลปะไทยและประยกุตใช
กับงานสถาปตยกรรมรวมสมัยและผลิตภณัฑตาง ๆ ใหเกิดคุณคาทางศิลปะ 

  
5634201 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 3     

Interior Architecture Design 3 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5633202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 

3(2-2) 

 ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชยขนาดใหญ และท่ีทําการ
สาธารณะอ่ืน ๆ การออกแบบสถานท่ีสาธารณะในรูปแบบผสมผสานหลาย ๆ 
ลักษณะ หลาย ๆ สภาพแวดลอม การเลือกใชสี วัสดุ เทคนิค อุปกรณท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย การจัดเสนทางสัญจรท่ีดี การจัดวางแปลนท่ีเหมาะสมและสัมพันธกับ
สถาปตยกรรมภายนอก   

  
5634202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 4     

Interior Architecture Design 4 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5633202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 

3(2-2) 

 ศึกษาคนควากระบวนการและแนวความคิด การออกแบบสถาปตยกรรม
ภายในที่ เกี่ยวของกับอาคารทางการศึกษา  เชน  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียน
มัธยมศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ ทําการวิจัยหาความตองการตามพ้ืนท่ีความเปน
จริง สรุปเปนภาคเอกสารและการนําเขาสูการออกแบบ เขียนแบบ ตามข้ันตอนการ
จัดทําโครงการ ตั้งแตภาคขอมูล การแสดงแบบ การทําหุนจําลอง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5634203 การเขียนแบบเทคนิคสถาปตยกรรมภายใน 
Interior Architectural Technic Drawing 

   2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝกปฏิบัติลักษณะการเขียนแบบมาตรฐานสากล เชน การเขียน
แบบเพื่อการแกไข ตอเติมอาคาร การเขียนแบบยอ ขยาย แยกชิ้นสวน การพับเก็บ 
การรวบรวมแบบการเขาเลมท่ีถูกตอง ฯลฯ ปฏิบัติการเขียนแบบสถาปตยกรรม
ภายใน การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร เทคนิคการใชสีแบบตาง ๆ 
การทดลองทําเทคนิคใหมในงาน ทัศนียภาพการสรางภาพจินตนาการใหเกิด
บรรยากาศท่ีสมจริง 

  
5634204 คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 1 

Computer Application for Interior Architecture 1 
2(1-2) 

 
 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานออกแบบ
เขียนแบบทางสถาปตยกรรม งานกราฟกฯลฯ ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ตาง ๆ การสรางสัญลักษณในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรไป
ใชในการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน  

  
5634205 คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 2 

Computer Application for Interior Architecture 2 
2(1-2) 

 
 

ศึกษาและปฏิบัติการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานออกแบบ เขียน
แบบทางสถาปตยกรรมภายใน เฟอรนิเจอร ฯลฯ ลักษณะสองมิติและสามมิติ ฝก
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการ
ออกแบบ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
  

5634206 การออกแบบโรงงาน  
Design Workshop                                   

2(1-2) 

 
 

ศึกษา ฝกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ โครงสรางโรงงาน โรงฝกงาน
ภายในโรงงานประเภทตาง ๆ การใชเคร่ืองมือ วัสดุในการตกแตงอาคาร การ
กอสรางของโครงการเฉพาะใหสัมพันธกับเคร่ืองตกแตงอาคารและสถาปตยกรรม 

   
5634301 การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใน   

Interior Architectural Analysis           
2(2-0) 

 
 

ศึกษาลักษณะท่ัวไป สภาพแวดลอม ปญหาและรูปแบบสถาปตยกรรม 
วิเคราะหองคประกอบ ความสัมพันธ ความตองการ ปญหา แนวทางการแกไขใน
การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน การสรุปผลขอมูล สรางแนวความคิดเพื่อ
แกปญหา ศึกษากระบวนการ วิธีการออกแบบเพ่ือตอบสนองความตองการดวยการ
วิเคราะหการออกแบบที่สอดคลองกับงานสถาปตยกรรมภายใน ศึกษาการวิเคราะห
ผลงานสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตอไป 

   
5634302 การประหยัดพลังงานในสถาปตยกรรมภายใน  

Energy Saving in Interior Architecture  
2(2-0) 

 
 

ศึกษาและวิเคราะหวิจัยถึงความตองการพื้นฐานของมนุษย อันมีผลตอการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน การเลือกใชวัสดุเพื่อประหยัดพลังงาน การประเมิน
คาการใชพลังงานอยางประหยัด คุมคา และเหมาะสม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมปจจุบัน 

   
5634303 การอนุรักษและสงวนรักษาสถาปตยกรรม  

Conservation and Preservation in Architecture 
2(2-0) 

 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  วิ ธีการ  ทฤษฎี  การอนุ รักษงานศิลปะ  งาน
สถาปตยกรรม ภายในและภายนอก กฎหมายท่ีเกี่ยวของ การปองกันดูแลและสงวน
รักษาสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดความสํานึกในคุณคาของงานทางสถาปตยกรรม  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

5634901 งานวิจัยสถาปตยกรรมภายใน  
Research in Interior Architecture       

    2(2-0) 

 
 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการหาขอมูล การใชเคร่ืองมือในการวิจัย การรวบรวม
ขอมูล การสรุปผลขอมูล การประเมินผล การอางอิง และเทคนิคงานวิจัยในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน รวมท้ังการศึกษางานสถาปตยกรรมที่มีโครงการอยู
แลว ในดานเนื้อหาของโครงการ วัตถุประสงคโครงการ การคนควาหาขอมูลในงาน
สถาปตยกรรมภายในจากโครงการตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการงานวิจัย การ
คนควาขอมูลแบบตาง ๆ การออกแบบ เขียนแบบ โดยอยูในความควบคุมของ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

   
5634902 สัมมนางานสถาปตยกรรมภายใน  

Seminar in Interior Architecture       
3(2-2) 

 
 

การแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและอภิปรายปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสถาปตยกรรมภายในสมัยใหม และแนวโนมในอนาคตโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/
หรือ นักศึกษาภายใตการควบคุมของอาจารย เชน การแนะนําวัสดุใหม ๆ เทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใช   การมีสวนรวมในการอภิปรายและการเสนอรายงาน  

   
5634903 โครงการพิเศษสถาปตยกรรมภายใน  

Special Project on Interior Architecture Design      
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5634901 งานวิจัยสถาปตยกรรมภายใน 

2(2-0) 

 
 

การเสนอโครงการวิจัยรายบุคคลทางสถาปตยกรรมภายใน เพื่อศึกษา
ปญหา      แนวทางแกปญหา วิเคราะหวิจัยการออกแบบ วิธีดําเนินการออกแบบ 
สรุปผลการออกแบบเปนภาคนิพนธ การเขียนแบบและการทําหุนจําลอง ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
   

5634904 โครงการงานกลุมสถาปตยกรรมภายใน  
Team Project in Interior Architecture       

   2(1-2) 

 
 

การเสนอโครงการวิจัยเปนกลุมทางดานสถาปตยกรรมภายใน การวางแผน
งาน  การศึกษาปญหา และหาแนวทางแกปญหา การประสานงานกับผูปรึกษา
โครงงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของการวิเคราะหการออกแบบ การดําเนินการออกแบบ เขียน
แบบ การสรุปผลการนําเสนอผลงานท้ังดานการออกแบบเขียนแบบเทคนิค
ทัศนียภาพและหุนจําลอง  
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หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม 
 (564) 

 
 

หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม          ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยี      
อุตสาหกรรม  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้ 
 1.  พื้นฐานท่ัวไป วัสดุชาง โลหการ การบํารุงรักษา การออกแบบ 

     และเขียนแบบทั่วไป        (564-1--) 
 2.  การประยุกตท่ัวไป เคร่ืองกลหนัก การติดต้ังอุปกรณ   (564-2--) 
 3.  ฟสิกสท่ัวไป เคร่ืองกลเล็ก เคร่ืองกลไฟฟา งานกอสรางและคอนกรีต (564-3--)
 4.  ฟสิกสยุคใหม ระบบไฟฟากําลัง โรงจักรตนกําลัง การควบคุม                                                
      ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม                                       (564-4--) 
 5.  ฟสิกสประยุกต  ระบบส่ือสาร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต 
                   การเพิ่มผลผลิต การจัดการ การบริหาร การขจัดมลพิษ ส่ิงแวดลอม 

     และความปลอดภัย                                                      (564-5--) 
 6.  ปฏิบัติการฟสิกส การวัด เคร่ืองมือวัดและการคํานวณ                  (564-6--) 
 7.  อ่ืน ๆ                                                                                                          (564-7--) 
 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (564-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
      การสัมมนา และการวิจัย               (564-9--) 
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หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม (564) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 คณิตศาสตรวิศวกรรม 
คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 
วัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิต 
วัสดุศาสตรวิศวกรรมโยธา 
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 
โลหการเชิงวิศวกรรม 
โลหการทางกายภาพ 
การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม 
วัสดุการทางและวัสดุกอสราง 
การเขียนแบบกอสราง 
การเขียนแบบเคร่ืองจักรกล 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
กลศาสตรของเคร่ืองจักรกล 
สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรม 
กลศาสตร 
อุณหพลศาสตร 
เคร่ืองจักรกลไฟฟา 
เคร่ืองเปา เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดของไหล 
ฟสิกสแผนใหม 
ฟสิกสนิวเคลียร 1 
ฟสิกสนิวเคลียร 2 
ฟสิกสนิวเคลียร  

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 กลศาสตรควอนตัม 
ระบบอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีระบบไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
ระบบควบคุมทางวิศวกรรม 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
ทฤษฎีสวิตช่ิง 
ยูนิตโอเปอเรช่ัน 
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 
ระบบควบคุมดวยนิวแมติกส 
ทฤษฎีกลศาสตรของไหล 
ทฤษฎีสถิตยศาสตรวิศวกรรม 
ทฤษฎีพลศาสตรวิศวกรรม 
การถายโอนความรอนและมวล 
ทฤษฎีวงจรไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 
ระบบไมโครโปรเซสเซอร 
เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย 
การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม 
การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย 
การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 
วิศวกรรมเคร่ืองกลพื้นฐาน 
การยศาสตรอุตสาหกรรม 
การศึกษาการทํางานและการวัดการทํางานอุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 
ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
ระบบควบคุมดวยไฮดรอลิกส 
กลศาสตรปฐพี 
วิศวกรรมชลศาสตร 
วิศวกรรมไฟฟา 
ทฤษฎีวงจรขายไฟฟา 
การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 
ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา 
เครือขายการส่ือสารและสายสง 
หลักของระบบการส่ือสาร 
การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส 
กลศาสตรของแข็ง 
การบํารุงรักษาหองแชแข็ง 
เทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก 
เทคนิคการกอสราง 
ความแข็งแรงของวัสดุ 2 
การวัดและเคร่ืองมือวัด 
การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟา 
การวิเคราะหเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม 
ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟา 
ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เทคนิคการวิเคราะหโครงสราง 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ 
ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและกลศาสตรของไหล  

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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 วิศวกรรมการสํารวจงานกอสราง 
เทคนิคการสํารวจ 
การรังวัดดวยภาพถาย 
ปฏิบัติการสํารวจและการรังวัดดวยภาพถาย 
การทดสอบวัสดุ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 
ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
ปฏิบัติการสนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
ปฏิบัติการกลศาสตรและกลศาสตรของไหล 
เคร่ืองมือทางวิศวกรรม 
ทฤษฎีโครงสราง 
ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร 
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1 
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2 
เคมีสําหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร 
การออกแบบบรรจุภัณฑ 
การออกแบบระบบความรอน 
การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
การออกแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 
การออกแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
การติดต้ังไฟฟา 
การออกแบบการติดต้ังระบบไฟฟาและการประมาณราคา 
เทคโนโลยีเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
กังหันแกส 
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
วิศวกรรมแทรกเตอรการเกษตร 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
 1(0-3) 
3(3-0) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 เคร่ืองจักรกลการกอสราง 
เทคโนโลยีคอนกรีต 
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง 
ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา 
สเปกโทรสโกปของโมเลกุล 
รังสีวิทยาและการวัดรังสี 
สเปกตรัมอะตอม 
การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ 
ระบบควบคุมการผลิตดวยคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมความสวาง 
เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟา 
การสงกําลังของเคร่ืองจักรกลไฟฟา 
เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบปอนกลับ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง 
ระบบควบคุม 
เทคนิคการปองกันระบบไฟฟากําลัง 
การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา 
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
เทคนิคการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 
การแปรรูปพลังงานกลไฟฟา 
โรงจักรไฟฟาตนกําลังและสถานียอย 
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแสง 
ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต 
ฟสิกสเลเซอร 
ทัศนศาสตรประยุกต  

2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 อุณหพลศาสตรประยุกต 
เทคโนโลยีเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส 
พลังงานนิวเคลียร 
เทคโนโลยีการผลิต 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
วิศวกรรมคุณคา 
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
การดําเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
การจัดการงานกอสราง 
การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมระบบเสียง 
เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีวิศวกรรมคล่ืนจุลภาค 
เทคโนโลยีระบบการส่ือสารดวยดาวเทียม 
เทคโนโลยีระบบการส่ือสารดวยใยแสง 
วิศวกรรมขายสายโทรศัพทตอนนอก 
เทคโนโลยีวิศวกรรมสายอากาศ 
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรศัพท 
การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล 
เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต 
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 
ระบบการส่ือสารแบบดิจิตอล 
การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือน  

3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2)  
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 วิศวกรรมระบบการเกษตร 
เทคโนโลยีเคร่ืองปรับอากาศ 
 การรักษาความปลอดภัยจากรังสี 
การกําบังรังสี 
เช้ือเพลิงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและวัฏจักรเช้ือเพลิง 
การออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียร 
การบําบัดมลพิษในอากาศ 
ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียรและกลศาสตรควอนตัม 
ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกซ 
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
วิศวกรรมการขนสง 
วิศวกรรมการทาง 
เทคนิคการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
วิธีใชคอมพิวเตอรสําหรับชางโยธา 
อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน 
ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางวัสดุเสริมและการกอสราง 
เทคนิคการออกแบบโครงสรางใตดิน 
เทคนิคการออกแบบผิวจราจร 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง 
ปฏิบัติการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา 
ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบปอนกลับ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร 
การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก  

3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
1(0-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(3-0)  
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5644621 
5644622 
5644623 
5644624 
5644625 
5644701 
5644702 
5644703 
5644901 
5644902 
5644903 
5644904 
5644905 
5644906 
5644907 
5644908 
5644909 
5644910 
5644911 
5644912 
5644913 
5644914 

 ปฏิบัติการกลศาสตรปฐพีและวิศวกรรมฐานราก 
ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร การประปาและสุขาภิบาล 
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 3 
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 
ทฤษฎีแถวคอย 
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กฎหมายไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เทคนิคการวิเคราะหความวิบัติในการกอส 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสอุตสาหกรรม 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสโครงสราง 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาส่ือสาร 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสเคร่ืองจักรกล 
สัมมนาฟสิกสอุตสาหกรรม 
สัมมนาเทคโนโลยีนิวเคลียร 
สัมมนาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 
สัมมนาฟสิกสโครงสราง 
สัมมนาไฟฟากําลัง 
สัมมนาไฟฟาส่ือสาร 
สัมมนาฟสิกสเคร่ืองจักรกล 

1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
1(0-3) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม (564) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5643101 คณิตศาสตรวิศวกรรม       3(3-0) 
  Engineering Mathematics 

อินเวอรสของฟงกชันตรีโกณมิติ    ฟงกชันไฮเพอรโบลิกและอินเวอรส 
ของมัน ฟงกชันหลายตัวแปร   อนุพันธยอย   อนุพันธรวบยอด   สมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับ   และระดับข้ันตาง ๆ     อินทิกรัลหลายช้ัน   ลําดับ   อนุกรม   เมทริกซ  
และดีเทอรมินันต  การวิเคราะหเวกเตอร  เกรเดียนต  เคิรลและไดเวอรเจนต  ผลการ
แปลงลาปลาซ   ผลการแปลง Z   อนุกรมฟูเรียร   อินทิกริลฟูเรียร    ผลการแปลง    
ฟูเรียร   สมการเชิงอนุพันธยอย อันดับและระดับข้ันตาง ๆ      ปญหาคาขอบเขต    
การวิเคราะหเชิงซอน    ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    ผลตาง
สืบเนื่อง    ตัวอยางการประยุกตทางวิศวกรรม 

   

5643102 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา                  3(3-0) 
  Electrical Engineering Mathematics 

ฟงก ชันไฮเพอรโบลิก  และอินเวอรสของมัน   ฟงกชันหลายตัวแปร  
อนุพันธยอย อนุพันธรวบยอด   สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับ  และระดับข้ัน
ตาง ๆ   ลําดับ   อนุกรม ผลเฉลยโดยระเบียบวิธีไลบนิตซ-แมกลอริน  โฟรเบนิอุส  
สมการของเบสเซล     ฟงกชันของเบสเซล  สมการของเลอจองดและพหุนามเลอ
จองด  สมการผลตางสืบเนื่อง  พีชคณิตเชิงเสนและเมทริกซ    การวิเคราะหเวกเตอร  
เกรเดียนต  เคิรลและไดเวอรเจนต    ผลการแปลงลาปาซ  ผลการแปลง Z  อนุกรมฟู
เรียร อินทิกรัลฟูเรียร  ผลการแปลงฟูเรียร  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับและระดับ
ข้ันตาง ๆ    ปญหาคาขอบเขต   การวิเคราะหเชิงซอน   ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  การแกสมการผลตางสืบเนื่อง ตัวอยาง   การประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   

5643103 วัสดุวิศวกรรม                     3(3-0) 
  Engineering Materials 

ศึกษาโลหะท่ีสําคัญ ๆ   การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล   โครงสรางแบบ
จุลภาคท่ีสัมพันธกับคุณสมบัติเชิงกล         ไดอะแกรมการเปล่ียนแปลงของเหล็กท่ีมี
คารบอนผสม  การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็งแบบตาง ๆ   รวมถึงโครงสราง          
ชวงของการเปล่ียนแปลง  และการใช ที.ที.ที.  ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็ก
และเหล็กผสมชนิดตาง ๆ     การชุบแข็ง และอบผงคารบอน   การเพิ่มผิวแข็งในการ
แทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน    การเปล่ียนแปลงของโครงสรางในอุณหภูมิ
ตาง ๆ  กัน  โครงสรางแบบจุลภาคของอัลลอย    การกัดกรอน และการปองกันโดย
วิธีตาง ๆ ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643104 กระบวนการผลิต                             3(3-0) 
  Manufacturing Process 

ศึกษาระบบการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร   ธรรมชาติและสมบัติของวัตถุ   
การผลิตโลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metals)   และโลหะนอกกลุมเหล็ก 
(Nonferrous  Metals)   กระบวนการหลอแบบตาง  ๆ  กรรมวิธีทางความรอน  (Heat 
Treatment)   การเช่ือม   การบัดกรีแข็งและการประสานดวยกาว (Welding Brazing 
and Adhesive Bonding)    ศาสตรเกี่ยวกับโลหะ (Powder Metallurgy)  ศึกษาวัสดุ
ประเภทพลาสติกและ  กระบวนการตาง ๆ    ฝกปฏิบัติการทางงานรอนของโลหะ 
(Hot Working of Metal)   และงานเย็นของโลหะ (Cold Working of Metal)   งานกด
และเครื่องมือ     องคประกอบของเคร่ืองมือกลและโครงสรางของเคร่ืองจักร   เชน  
เคร่ืองเจียระไน  เคร่ืองกลึง   เคร่ืองเจาะ   เคร่ืองควาน   เคร่ืองกัด ฯลฯ  การควบคุม
เชิงตัวเลข (Numerical Control)    ระบบการแปรรูป  การตัดโลหะ   การไส     ชนิด
ของเกลียวและเฟอง    กระบวนการพิเศษ    และการตกแตงโดยใชอิเล็กทรอนิกส 
(Special Processes and Electronic Fabrication)  การจัดการการผลิต  การวางแผน
การดําเนินงานและการประมาณราคา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5643105 วัสดุศาสตรวิศวกรรมโยธา      3(3-0) 
  Materials Science for Engineers 

ศึกษาเกี่ยวกับการแบงกลุม   และท่ีมาของวัสดุ   คุณสมบัติทางกลและทาง
อ่ืน ๆ   ของวัสดุ    การใชงานของวัสดุเทคนิคในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุท่ีเปน
อโลหะ   เชน  ไมอัด  ไมไผ  ทราย  ปูนซีเมนต  ดิน  หิน  ทราย  หนังพลาสติก  ยาง  
เปนตน   เทคนิคในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุท่ีเปนโลหะ  เชน  กรรมวิธีทางความ
รอนของการทําเหล็กกลา  โลหะกลุมเหล็ก  เหล็กกลาไรสนิม  เหล็กกลาทําเคร่ืองมือ   
อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม  ทองแดง  สังกะสี  ทองเหลือง  ตะกั่ว  ดีบุก  นิเกิล  พลวง   
วัสดุแข็งใชทํามีด  การวัดความแข็งของวัสดุ  ความหยาบของผิว  การเกิดสนิม  การ
กัดกรอน  โครงสรางมาตรฐานวัสดุ และการพิจารณาเลือกใชวัสดุอยางเหมาะสม 

 

5643106 วัสดุวิศวกรรมไฟฟา                              3(3-0) 
  Electrical Engineering Materials 

โครงสรางของของแข็ง  การหาลักษณะโครงสรางของวัสดุ  การเตรียมวัสดุ 
คุณสมบัติเชิงกล  คุณสมบัติทางไฟฟา  ทางความรอน  ทางแมเหล็ก  ทางแสง   และ 
ความนําไฟฟายวดยิ่งของวัสดุ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643107 โลหการเชิงวิศวกรรม                                             3(3-0) 
  Engineering Metallurgy 

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดตาง ๆ    ท่ีใชในทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคในการผสมโลหะ   การถลุงเหล็ก  เหล็กหลอ  เหล็กออน  
เหล็กกลา  เหล็กกลาผสม  การแปรรูป  การกําหนดมาตรฐานเหล็กตามระบบ  SAE  
DIN    การชุบแข็ง  การเคลือบ  และการทดสอบความคงทนในการใชงาน  การถลุง
โลหะท่ีไมใชเหล็ก  เชน  ทองแดง  สังกะสี  ดีบุก  ตะกั่ว  อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม   
คุณสมบัติและการใชงานในรูปโลหะผสม  อุปกรณในการหลอม  การหลอ  วิธีใช 
และการบํารุงรักษาใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5643108 โลหการทางกายภาพ       3(3-0) 
  Physical Metallurgy 

โครงสรางของโลหะ      การวิเคราะหผลึกแข็งดวยรังสีเอกซ  ขอบกพรอง 
ของผลึก  การแพร   อัลลอยด     การวัดอุณหภูมิ     และการรักษาความรอนของ
โลหะและอัลลอยด       หลักการเปล่ียนแปลงเฟสของโซลิตสเตท   ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางแบบจุลภาค  และคุณสมบัติทางกลของโลหะและอัลลอยด   การ
วัดความแข็งของโลหะ  โครงสราง และคุณสมบัติของเหล็กชุบคารบอน   เหล็ก
ชุบอัลลอยด  ทองแดงชุบอัลลอยด  อะลูมิเนียมชุบ  อัลลอยดและการหาอายุการใช
งาน 

 

 5643109 การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม      3(3-0) 
  Maintenance Engineering 

ภาพรวมของการบํารุงรักษา   การตั้งหนวยงานฝายบํารุงรักษา   และการ
ควบคุม    การจัดการดานวัสดุและการสํารองวัสดุ  ความเช่ือมั่นและความไมยอมรับ
ทางสถิติ    การประยุกตทฤษฎีการรอคอย  เพื่อใชแกปญหาในการบํารุงรักษา  การ
กําหนดเสนทางวิกฤต  การวางแผนในการปฏิบัติการ  การวัดและการประเมินผลใน
การจัดการ    การบํารุงรักษา    ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643110 วัสดุการทางและวัสดุกอสราง                   3(2-2) 
  Highway and Construction Materials 

ลักษณะและคุณสมบัติของมวลรวม    มาตรฐานเฉพาะและวิธีการทดสอบ    
การออกแบบวัตถุดิบ   ความม่ันคงและเสถียรภาพท่ีพึงประสงค  ทางวิศวกรรมการ
ทาง    กระบวนการผลิตและคุณสมบัติการใชงาน   และวิธีเก็บรักษาวัสดุกอสราง   
เชน   ไม  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  หิน  อิฐ  ทราย  สี  วัสดุมุงหลังคา  ปูพื้น และบุผนัง    
คุณสมบัติทาง    เคมี    ฟสิกส    และความทนทานของวัสดุท่ีนํามาใชประกอบกับ
งานไมและงานกอสราง   ประเภทตาง ๆ  ไดแก  ไม  ผลิตภัณฑจากไม  เหล็ก   
อลูมิเนียม  กระจก   กาว  วัสดุ   เคลือบผิว   พลาสติก   เคร่ืองสุขภัณฑ   คอนกรีต    
คอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑจากซีเมนต  วัสดุฝา  วัสดุผนัง  ใหปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643111 การเขียนแบบกอสราง                   2(1-2) 
  Construction Drawing 

ศึกษารายละเอียดทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไม     และ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมรายการประกอบแบบกอสรางและหุนจําลอง  โดย
คํานึงถึงความสะดวกสบาย  ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ถูกตองตามเทศบัญญัติ  
ระบบการประปาสุขาภิบาล   ทออากาศ  อุปกรณอาคาร  ระบบไฟฟา  การเขียนแบบ
แสดงรายละเอียดโครงสรางเพ่ือขอใบอนุญาตปลูกสราง  และเพื่อเสนอผลงานตอ
เจาของงานหรือสาธารณชน 

  
5643112 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกล                  2(1-2) 
  Mechanical Drawing 

ศึกษาการอานแบบ   การเขียนแบบภาพฉาย    และการแสดงภาพตัดของ 
ช้ินสวนของเคร่ืองกล  การเขียนแบบภาพคล่ี การเขียนแบบข้ันใชงาน  การออกแบบ
ช้ินสวนมาตรฐาน    การกําหนดผิวงาน   พิกัดความเผ่ือ   และการเขียนแบบแยก
ช้ินสวนแบบประกอบ  และการทํารายการประกอบแบบ  การใชคอมพิวเตอรมาชวย
ในการออกแบบเขียนแบบ  ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 

5643113 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                   3(3-0) 
  Industrial Plant Design 

ความหมายของโรงงาน  การออกแบบและการวางผังโรงงาน  ภาพรวม   
ข้ันตอน การออกแบบโรงงาน  การวิเคราะหและเปรียบเทียบทําเล  ท่ีตั้ง   ขนาดของ
ผังและตนทุน การวิเคราะหผลิตภัณฑและกระบวนการ  แบบของผังโรงงาน      
ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ   ผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต  คลังสินคาและการเก็บ
รักษาของสถานีทํางาน  และการบริการในโรงงาน  การขนถายวัสดุ   ทําเลที่ตั้ง     
โรงงาน     การจัดระบบของโรงงาน   เชน   แสง  สี  เสียง   การจัดวางอุปกรณและ
เคร่ืองมือสําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงาน  เสนทางท่ีดีท่ีสุดในการเคล่ือนยาย
วัสดุ  การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโรงงาน ท้ังนี้  ใหมีการสาธิตและการ
คํานวณตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643114 เทคโนโลยีคมนาคม                   2(1-2) 
  Technology Telecommunications 

การส่ือสารแบบตาง ๆ  หลักการทํางานของวิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท 
ไมโครเวฟ เรดาร  ดาวเทียม  และอุปกรณสําคัญ 
 

5643201 กลศาสตรของเคร่ืองจักรกล                  3(3-0) 
  Mechanics of Machinery 

ทฤษฎีของเคร่ืองจักรกลเบ้ืองตน  การทํางานของกลไกของเคร่ืองจักรกล  
เคร่ืองตอลูกเบ้ียว สเปอรเกียร ช้ินตอโยงท่ียืดหดได ขบวนเฟอง  ระบบจลนศาสตร 
และจลนพลศาสตรของเคร่ืองจักรกล    การกระจัด   ความเร็ว   และความเรง          
ในเคร่ืองจักรกล  การนําวิธีวิเคราะหแรงไปประยุกตใช  สมดุลของมวลที่เคล่ือนท่ี
และหมุนผลของไจโร 

 
5643301 สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา                  3(3-0) 
  Electromagnetic Fields and Waves 

การวิเคราะหเวกเตอร   สนามไฟฟาสถิต  สนามแมเหล็กสถิต   แรงแมเหล็ก
สนามแมเหล็กแปรตามเวลา  ความเหนี่ยวนํา  การเหนี่ยวนําทางแมเหล็ก  การแกวง
ทางแมเหล็กไฟฟา   กระแสการกระจัด    กระแสการพาและการนําสนามแมเหล็ก    
เนื่องจากกระแสแรงบิดท่ีกระทําตอบวงกระแสในสนามแมเหล็ก     สมการของ
แมกซเวลล    คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอโซทอนิกและไอโซทรอปก        
ในตัวกลางที่ เปนตัวนําฉนวน   ไดอิเล็กทริก   ความจุไฟฟา   การวัดข้ัวคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา  ปรากฏการณของคล่ืนระนาบเอกรูป  สมการคล่ืน  การแพรกระจาย
ของคล่ืน   การสะทอน การหักเห  และการเบ่ียงเบนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  สายสง 
สายอากาศ คล่ืนนําแสง ทอนําคล่ืน  ทอส่ันพอง   สมการลาปลาซ    สมการของปวส
ซอง     และเวกเตอรพอยนติงกับการไหลของพลังงานไฟฟา  ใหมีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
   

5643302 แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรม                    3(3-0) 
  Engineering Electromagnetics 
   การวิเคราะหเวกเตอร  กฎของเกาส   ไดเวอรเจนต    พลังงานสนามแมเหล็ก 

เนื่องจากกระแสไฟฟา  กฎของบิโอต-ซาวารต  หรือกฎของแอมแปรลาปลาซ     
สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา   สมการแมกซเวลล  สมการของ  ปวส
ซอง   และสมการของลาปลาซ      การแพรกระจายของคล่ืน  คล่ืนระนาบในตัวกลาง
ไดอิเล็กทริก   ตัวนําและคล่ืนระนาบในตัวนํา   โพลาไรเซชันของคล่ืน   การสะทอน   
การหักเห   การเบ่ียงเบนของคล่ืน  เวกเตอร  พอยนติงในการไหลของพลังงานและ
ทอนําคล่ืน   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643303 กลศาสตร         (3-0) 
  Mechanics 

การเคล่ือนท่ีในตัวกลางตาง  ๆ   การเคล่ีอนที่แบบฮารมอนิก  (Harmonic 
Oscillation)    แรงศูนยกลาง    พลวัตของระบอบอนุภาค    กลศาสตรของของไหล    
การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Bodies)  พลวัตของไจโรสโคป  แรงดึงดูด
ระหวางมวลสนามโนมถวง  อนุภาคพลังงานสูง  กลศาสตรแบบลากรานจ  

 

 5643304 อุณหพลศาสตร                    3(3-0) 
  Thermodynamics 

นิยาม  มโนทัศน  และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต คุณสมบัติของสารบริสุทธ์ิ  
กาซอุดมคติและกาซจริง  อุณหภูมิกับการวัด  งาน  พลังงาน  ความรอน  พลังงานกับ
การถายเทพลังงาน  ลักษณะแบบมหภาค    และแบบจุลภาคทางอุณหพลศาสตร     
สมดุลทางความรอน  คุณสมบัติของสารทํางานบริสุทธ์ิ  กฎขอท่ีศูนยของอุณหพล
ศาสตร    กฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร  สําหรับปริมาตรควบคุมเอนทาลป   เอน
โทรป  และกระบวนการสําหรับกาซอุดมคติ   กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร      
สําหรับปริมาตรควบคุมวัฏจักร ทางอุณหพลศาสตร  ฏจักรกําลัง วัฏจักรทําความเย็น   
กฎขอท่ีสามของอุณหพลศาสตร การถายเทความรอนกระบวนการยอนกลับได 
และยอนกลับไมได   ภาวะใชประโยชนได   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

   



 355 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643305 เคร่ืองจักกลไฟฟา                   3(3-0) 
  Electrical Machines 

หลักการของหมอแปลงไฟฟา  วงจรแมเหล็กตอเนื่อง  การแปรรูปพลังงาน
ไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรมและวงจรสมมูลของหมอแปลง  หมอแปลงแบบ
อัตโนมัติ   หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรงและเคร่ืองจักรกลสนาม    
แมเหล็กตัดฉาก     การกําเนิดแรงคล่ืนแมเหล็กไฟฟา     การตอหมอแปลงไฟฟาชนิด
ขดลวดสามเฟส       เคร่ืองจักรกล ซิงโครนัสสามเฟส    เคร่ืองจักรกลเหนี่ยวนําสาม
เฟส    คุณสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และมอเตอรแบบตาง ๆ   หลักการของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ      การควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟา  การทํางานของ
ซิงโครนัสมอเตอร   หลักการทํางานของมอเตอรชนิด  เหนี่ยวนําแบบ  เฟสเดียว และ
สามเฟส   คุณสมบัติของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ   วิธีการเร่ิมเดินเคร่ือง   และ
การนํามาใชงาน 

  

5643306 เคร่ืองเปา  เคร่ืองสูบ และเคร่ืองอัดของไหล                3(3-0) 
  Fans, Pumps and Compressors 

ศึกษาหลักการของเคร่ืองเปาอากาศ  การทํางาน  การคํานวณเพื่อการ     
ออกแบบ  และการวัด   การทํางานของเคร่ืองสูบลมและน้ําแบบตาง ๆ   การติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ํา   การคํานวณหัวสูบน้ําแบบตาง ๆ  หัวความเร็ว  หัวสง  หัวไดนามิกส         
กําลังของเคร่ืองสูบ  ความเสียดทานของทอ   หัวตอ  เคร่ืองอัดลมแบบตาง ๆ   ทอลม   
ถังเก็บ  ระบบควบคุมการใชและการบํารุงรักษา  ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643401 ฟสิกสแผนใหม                    3(3-0) 
  Modern Physics 

ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ  การแผรังสีของวัตถุดํา   คุณสมบัติคูของคล่ืน 
และอนุภาค  หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก     ทฤษฎีอะตอม     สเปกตรัม
ของอะตอม  รังสีเอกซ  เลเซอร  รังสีคอสมิก    กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน   อะตอม    
โมเลกุลของของแข็ง  กลศาสตรเชิงสถิติ  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน     
ตัวนําและสภาพนํายวดยิ่ง  ฟสิกสของอนุภาคและจักรวาลวิทยา ควารค แผนไขว
แปดเทา (Eight-Fold Way)  ดาวแคระ  ดาวนิวตรอน  แหลงพลังงานในดาว  และ
แหลงพลังงานในอนาคต 

 
5643402 ฟสิกสนิวเคลียร 1                   3(3-0) 
  Nuclear Physics 1 

นิวเคลียสของอะตอม    แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส   ทฤษฎี
การสลายตัวใหรังสีแอลฟา  รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตัว
ของสาร กัมมันตรังสี   สมดุลของการสลายตัว    สารกัมมันตรังสีท้ังท่ีมีในธรรมชาติ      
และการ ประดิษฐ ข้ึน  ตารางนิวไคลดและแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส  
ปฏิกิ ริยานิวเคลียร  พลังงานนิวเคลียร  เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู  เคร่ืองวัดรังสี   
ประโยชน   โทษ    และการปองกันอันตรายจากรังสี 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 357 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643403 ฟสิกสนิวเคลียร 2                   3(3-0) 
  Nuclear Physics 2 

นิวเคลียรฟสิกสเบ้ืองตน   โปรตอน  สภาพการสลายตัวในกระบวนการ  
รังสีแอลฟา  รังสีบีตา และรังสีแกมมานพลังงานท่ีไดจากการสลายตัวของนิวเคลียส  
กระบวนการเกิดปฏิกิริยา  และแรงนิวเคลียร (Nuclear Reaction and Nuclear Force)  
ปฏิกิริยาแยกสลาย (Fission)   เคร่ืองเรงอนุภาค   อันตรกิริยานิวคลีออน-นิวคลีออน 
(Nucleon-nucleon interraction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิวเคลียร      
แบบจําลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟสิกสพลังงานสูง
เบ้ืองตน  (Introduction to High Energy Physics) 

  
5643404 ฟสิกสนิวเคลียร                     3(3-0) 
  Nuclear Physics 

นิวเคลียสของอะตอม   แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส    ทฤษฎี
การสลายตัวในรังสีแอลฟา  รังสีบีตา  และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสี สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีท้ังท่ีมีใน
ธรรมชาติ และการประดิษฐข้ึน ตารางนิวไคลดและแผนผังการสลายตัวของ
นิวเคลียส   ปฏิกิริยานิวเคลียร  พลังงานนิวเคลียร  เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู  เคร่ืองวัด
รังสี   ประโยชนโทษ  และการปองกันอันตรายจากรังสี    สภาพการสลายตัวใน
กระบวนการ   ช้ันพลังงานท่ีไดจากการสลายตัวของนิวเคลียส  กระบวนการ
เกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร (Nuclear Reaction and  Nuclear Force)  ปฏิกิริยา
แยกสลาย (fission) เคร่ืองเรงอนุภาค   อันตรกิริยานิวคลีออน- นิวคลีออน (Nucleon-
nucleon Interaction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิวเคลียรแบบจําลอง
นิวเคลียส รังสีคอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟสิกสพลังงานสูงเบ้ืองตน   
(Introduction to High Energy Physics) 

 

 
 
 
 



 358 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643405 กลศาสตรควอนตัม                   3(3-0) 
  Quantum Mechanics 

มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม สมการคล่ืนของ   
Schrodinger  ฟงกชัน Probability Density Harmonic และระดับพลังงาน  การ
ประยุกตใช  สมการคล่ืนกับอะตอมของไฮโดรเจนสเปกตรัมของไฮโดรเจน 
(Quantization of Angular Momentum  Zeeman    Effect   Spin   Orbit   Interaction      
อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน (Atom with Many Electron)  หลักแหงความไมแนนอน 
Complementarity Wave Packets  Operators  เลขควอนตัม  สมการ Schrodinger    ท่ี
ข้ึนกับเวลา   การเคล่ือนท่ีของอนุภาคใน  มิติเดียวและสามมิติ โมเมนตัมเชิงมุมและ
สปน  วิธีการประมาณ (Approximation  methods) ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันท่ีไมข้ึนกับ
เวลาและหลักการเปล่ียนแปลงการแผกระจายระบบที่มีหลายอนุภาค   ปญหา  
จินตนาการของกลศาสตรควอนตัม  สมการคล่ืนในเชิงสัมพันธภาพ (Relativity 
Wave Equation)    และปญหาของการกระเจิง (Scattering  Problems) 

 
 5643406 ระบบอัตโนมัติ                    3(3-0) 
  Automation Systems 

ศึกษาเคร่ืองมือทางนิวแมติกสชนิดตาง ๆ   การผลิตข้ันพื้นฐาน   และระบบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตปริมาณมาก   ออโตเมตโฟลวไลน  ระบบการประกอบ 
ผลิตภัณฑและการทําไลนบาลานซ่ิง  แบบอัตโนมัติ    ระบบการผลิตท่ีควบคุมดวย
ตัวเลขเอ็นซีพารทโปรแกรมมิ่ง โปรแกรมหุนยนต การขนถายวัสดุและการเก็บ กรูฟ
เทคโนโลยีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ ระบบการ วางแผนการ
ผลิตท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร  หลักการของแคด/แคม  ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643407 เทคโนโลยีระบบไฟฟากําลัง                  3(3-0) 
  Electrical Power System Technology 

แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา  โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง  ขอกําหนด 
พื้นฐานระบบเปอรยูนิต  ลักษณะของโหลด  ระบบสายสง  อิมพีแดนซ  ความ  
สัมพันธระหวางแรงดันและกระแส  การปรับแรงดัน  การสูญเสียในโครงขายการ
สรางสายสงและสายสงจายอุปกรณของระบบหมอแปลงไฟฟากําลัง  มาตรฐานของ
อุปกรณและความปลอดภัย   การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  สมการของระบบ  การ
ไหลผานโหลด   การปฏิบัติการระบบไฟฟากําลังดวยความประหยัด  สวนประกอบ
สมมาตร  การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟากําลังอยางงาย  อุปกรณปองกันระบบการวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวย
คอมพิวเตอร 

 

 5643408 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม                   3(3-0) 
  Engineering Electronics 

ศึกษาระบบอนาลอกและวงจรเชิงเสน  วงจรออปแอมป  เทคนิคการนําออป
แอมปไปใชในงานอุตสาหกรรม   การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล   และ
ดิจิตอลเปนอนาลอก    การเปล่ียนกระแสเปนแรงดัน   การเปล่ียนความถ่ีเปนแรงดัน 
และแรงดันเปนความถ่ี    วงจรรวม    วงจรดิจิตอล   โวลตมิเตอรและการเทียบปรับ  
สเกลวัดอุปกรณโซลิตสเตท  ทรานสดิวเซอรในทางอุตสาหกรรม  อุปกรณตรวจจับ
แสง  อุณหภูมิ แรงดัน    ความถ่ี   วงจรหนวงเวลา    วงจรเรคติไฟเออรหลายเฟส    
ชนิดโซลิตสเตท   การประยุกตใชไทริสเตอร   แมกเนติกสแอมปลิไฟเออร  การ
ขยายกําลัง   การออกแบบแหลงจายกระแส และแหลงจายแรงดัน  หลักการทาง
เทคนิคในงานวางแผนแบบ  และออกแบบ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในงาน
อุตสาหกรรมและงานตาง ๆ เชน  ควบคุมอุณหภูมิ  ควบคุมแสงสวาง  ควบคุมสวิตซ
อัตโนมัติ    การควบคุมแบบซีเควนเชียลและเชิงตัวเลข   อุปกรณปองกันอุบัติเหตุ
ต า ง  ๆ   ท่ี ใช ในง านอุ ตสาหกรรม   การ เชื่ อมโยงอุปกรณ รอบนอกกั บ
ไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอมพิวเตอร  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643409 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม                  3(2-2) 
  Engineering Control Systems 

เมตริกซเวกเตอร  ผลการแปลงลาปลาซ    คาไอเกนระบบไดนามิกส
แบบจําลองทางคณิตศาสตร     การวิเคราะหสถานะ    เวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง  
ความสามารถควบคุมและสังเกตไดท้ังระบบเชิงเสนและไมเชิงเสน    ทฤษฎีรบกวน 
(Perturbation Theory)  และเสถียรภาพของระบบควบคุมผังสัญญาณและกราฟ
สัญญาณ  คุณสมบัติของกระบวนการ  การออกกแบบเชิงเสนของระบบควบคุมแบบ
ปอนกลับ   การเลือกและการปรับเคร่ืองควบคุม    เสนทางรากของระบบควบคุม  
การวิเคราะหผลการตอบสนองความถ่ี  การแกไขระบบควบคุม   การควบคุม
กระบวนการ   และกระบวนการตอบสนอง ยอนกลับ  ระบบควบคุมแบบหลายวงจร  
การควบคุมแบบปอนลวงหนา  การควบคุมสัดสวนการไหล การควบคุมแบบปรับ
ได    การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเขา และหลายตัวแปรออก  การ
ควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน  หลักการควบคุมท่ีเหมาะสม 

 

5643410 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง                    3(3-0) 
  Power Electronics Technology 

คุณสมบัติของสวิตช่ิงไดโอดกําลัง  BJT.  VMOS,  SCR  ทรานซิสเตอร   
ไทรีสเตอร ฯลฯ  วิเคราะหวงจรไดโอดดวยรีแอคตีฟโหลด  วิเคราะหวงจรท่ีใช   
เปนดีซี   การเปล่ียนดีซีเปนเอซี  การเปล่ียนเอซีเปนดีซี  การทํางานของ  เอสซีอาร
ไทรแอค  ทรานสดิวเซอร  สเตรนเกจ  อุปกรณโฟโตอิเล็กทริก  การใชงานทาง
อุตสาหกรรมของ   อุปกรณแอคตีฟไทรีสเตอร    ทรานซิสเตอรกําลัง บทบาทของ
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ  การนําไปใช เพื่อปองกันการทํางานผิดพลาดของระบบ
ไฟฟา  วงจรรีเลย   คุณสมบัติและการวิเคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณการ
ขยาย  การขยายในยานและแบบตาง ๆ   คอนเวิรตเตอรบางชนิด   และการนําไปใช
งาน ตัวอยางวงจรไฟฟากําลังสูงท่ีใชอิเล็กทรอนิกส ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643411 ทฤษฎีสวิตชิ่ง                    3(3-0) 
  Switching Theory 

ศึกษารูปคล่ืนชนิดตาง ๆ   และรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม   RC   อินทิเกรเตอร  RC 
ดิฟเฟอเรนซิเอเตอร  วงจรตัดคล่ืน  และวงจรปรับระดับคล่ืน  อิเล็กทรอนิกสสวิตช  
วงจรกลับสัญญาณ  มัลติไวเบรเตอร  ทริกเกอร  ชมิตทริกเกอร  อิเล็กทรอนิกสลอจิก 
และแซมปลิงเกต  ท้ังนี้ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

  
5643412 ยูนิตโอเปอเรชั่น                      3(3-0) 
  Unit Operations 

ศึกษาเกี่ยวกับหนวย  มิติ ของของไหล  ของไหลสถิต  และการประยุกต  
การไหลตามรางหรือทอ  ความเสียดทาน  การวัดอัตราการไหล  แรงลากอนุภาค  
ทางกล   หลักการแยกสารโดยการตกตะกอน  การออกแบบอุปกรณการแยก    การ
แยกโดยแรงโนมถวง   แรงหนีศูนยกลาง  การทําใหเปนของไหลจากแกส  การกรอง    
การลดขนาดของแข็งโดยการใชลม  โดยการถายเทความรอน  โดยเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความรอน  โดยการถายเทมวล  โดยการผลิตไอน้ํา   การละลาย   การระเหย   การ
กล่ัน   การตกผลึก   ริเวิรสออสโมซิส  อัตราพิล-เตรชัน  การดูดซึม  การดูดซับ    
การอบแหง   การสกัด   หรือหลายวิธีรวมกัน   การผสมและการกวน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643413 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                  3(3-0) 
  Hydraulics and Pneumatics Systems 

ระบบไฮดรอลิก   หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก  ชุดตนกําลังไฮดรอ
ลิก  ทอน้ํามันไฮดรอลิกและขอตอถังพัก  การซีลในระบบไฮดรอลิก  ปม ไฮดรอลิก   
การปรับคาแรงบิดหรือแรงดันของอุปกรณทํางาน  การควบคุมทิศทาง และความเร็ว
ของอุปกรณทํางาน   การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดของอุปกรณ  วาลว
ควบคุมระบบไฮดรอลิก   ระบบไฮดรอลิกแบบผสม  วงจรไฮดรอลิกในงาน
อุตสาหกรรมน้ํามัน ไฮดรอลิกและการบํารุงรักษาตามความเหมาะสม  ความรู
เบ้ืองตนของระบบนิวแมติก   เคร่ืองอัดลม  การทําความสะอาด  ลมอัด  การจายลม
อัดและการเลือกจนาดตออุปกรณ   ทํางานของระบบนิวแมติกวาลวและสัญลักษณ   
หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก   วงจรนิวแมติกแยก  สัญญาณควบคุม      
วงจรนิวแมติกควบคุมการทํางานดวยลอจิก  การควบคุมการทํางานของระบบนิว
แมติกดวยไฟฟา   อุปกรณอ่ืน ๆ  ในระบบนิวแมติก  การบํารุงรักษาระบบนิวแมติก  
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643414 ระบบควบคุมดวยนิวแมติกส                               3(3-0) 
  Pneumatics Control System 

ความรูเบ้ืองตนของระบบนิวแมติก    เคร่ืองอัดลม   การทําความสะอาด  ลม
อัด  การจายลมอัดและการเลือกขนาดตออุปกรณทํางานของระบบนิวแมติก                     
วาลว   และสัญลักษณ     หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก  วงจรนิวแมติก
แยกสัญญาณควบคุม    วงจรนิวแมติกควบคุมการทํางานดวยลอจิก    การควบคุม
การทํางานของระบบนิวแมติกดวยไฟฟา  อุปกรณอ่ืน ๆ ในระบบนิวแมติก การ
บํารุงรักษาระบบนิวแมติก     ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643501 ทฤษฎีกลศาสตรของไหล                   3(3-0)  
  Fluid Mechanics Theory 

คํานิยามและแนวคิดพื้นฐาน  สถิตศาสตรของไหล  ความหนาแนนสัมพัทธ   
หลักอารคีมีดีส  ความดันท่ีระดับตาง ๆ  หลักของปาสคาล  คณิตศาสตรสําหรับของ
ไหล  สมการพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาตรควบคุม  การวิเคราะหการ
เคล่ือนท่ีของของไหลเชิงอนุพันธ    ความดันของสายกระแส   การไหลของของไหล
ในอุดมคติ  สมการลอยเลอร สมการเบอรนูลลี  กฎของพอยซิล  กฎของสโตกส  
ตัวเลขของเรโนลด  สนามแหงการไหล  การวิเคราะหมิติ และความคลายคลังกัน     
การไหลของของไหลที่มีความหนืดแบบยุบตัวไมไดใน  ชองทางปดภายใน  การ
ไหลของของไหลในอุดมคติ   การไหลรอบนอก    การไหลในชองทางเปด  และการ
ไหลแบบยุบตัวไดในสภาวะสมํ่าเสมอ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643502 ทฤษฎีสถิตยศาสตรวิศวกรรม                  3(3-0) 
  Engineering Statics Theory 

หลักพื้นฐานและระบบแรง  ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ    การสมดุลของเรง  
โมเมนต  สัญลักษณของโครงสราง   การคํานวณหาแรงในโครงถักโดม (Method of  
Joints, Method of Section และ Graphical Method  แรงกระทําเปนบริเวณ   ความ
เสียดทาน  สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน โบลท สกรูเพลา แบร่ิง สายพาน    
โครงสรางท่ีรับแรงดัด สูตรเก่ียวกับแรงดัด (Flexural Formula) โครงสรางท่ีรับแสง
ตามแนวแกน   แรงดัดรวมกัน    งานเสมือน และโมเมนตความเฉ่ือยของพื้นท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643503 ทฤษฎีพลศาสตรวิศวกรรม                                           3(3-0) 
  Engineering Dynamics Theory 

เวกเตอรกลศาสตร   ลนศาสตรของอนุภาค      จลนพลศาสตรของอนุภาค
จลนศาสตรของระบบอนุภาค       และจลนศาสตรของวัตถุเกร็งในระนาบ  
จลนพลศาสตรของวัตถุเกร็งในระนาบ 

 
5643504 การถายโอนความรอนและมวล                              3(3-0) 
  Heat and Mass Transfer 

การถายเทความรอนเบ้ืองตน  การนํา   การพา  และการแผรังสี   สมการที่ใช
เกี่ยวกับการนําความรอน     ในสภาวะสมํ่าเสมอและไมสมํ่าเสมอแบบมิติเดียวและ  
หลายมิติ     สมการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการนํา  การพาความรอน  การถายเทความรอน
จากพ้ืนท่ีซ่ึงเพิ่มข้ึนหรือครีบ     การควบแนน  และการระเหยอุปกรณแลกเปล่ียน    
ความรอน    การถายเทความรอนระหวางท่ีของเหลวกําลังเดือด    กระบวนการแพร
ในการถายเทมวล  สมการอัตรา  สวนประกอบวัตถุผสม  ทฤษฎีการถายเทมวล      
กฎของ Fick เกี่ยวกับการแพรสัมประสิทธิของการแพรของมวล  การอนุรักษสําหรับ
ปริมาตรควบคุม  สมการการแพรของมวลเง่ือนไขเร่ิมตน และขอบเขต การแพรมวล        
โดยปราศจากปฏิกิริยาเคมีเอกพันธุ  และโดยปฏิกิริยาเคมีเอกพันธุ  การแพรแบบไม
สมํ่าเสมอ   องคประกอบการไหลแบบเรยโนลด  ชมิดนัมเบอร และเลวิสนัมเบอร      
การคํานวณการถายเทความรอนและมวล ดวยการประยุกตไปสูการระเหย  การ
ดูดกลืนและการสันดาป  โดยพิจารณาพรอมกันท้ังสองเฟส  ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643505 ทฤษฎีวงจรไฟฟา                   3(3-0) 
  Electrical Circuit Theory 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา    การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง   โครงสราง    
สัญลักษณ   คุณลักษณะ  สมบัติ และผลตอบสนองของ R, L  และ C   ในวงจรไฟฟา
กระแสตรง    คาคงตัวเวลา (Time Constant)     การวิเคราะหวงจร   แมเหล็กไฟฟา    
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ   คุณลักษณะ สมบัติ  และผลตอบสนองของ 
RL, LC, RC   และหมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส  สัญญาณ    ไฟฟา
ท่ีไมเปนรูปไซน  ฮารโมนิกฟงกชัน  และกราฟของสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของ
สัญญาณพัลส     การแปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลิเนียร  อินทิเกรเตอร และดิฟเฟอร
เรสซิเอเตอร 

 
5643506 อิเล็กทรอนิกสท่ัวไป                   3(2-2) 
  General Electronics 

ทฤษฎีและการใชงานเกี่ยวกับตัวนํา    ตัวตานทาน   ฉนวน    สารก่ึงตัวนํา
โครงสรางสัญลักษณแบบและชนิดตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ   ตัวเหน่ียวนํา  รีเลย  
คุณสมบัติทางฟสิกสของส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา  ไดโอด  วงจรกรองกระแส   
(Rectifier)   แบบตาง ๆ Operating point  กราฟลักษณะสมบัติ  คาพารามิเตอร  และ
คาสําคัญ ๆ ท่ีบอกไวในคูมือของไดโอด  และทรานซิสเตอร  วงจรทรานซิสเตอร
แบบ CB, CE  และ CC การไบแอสทรานซิสเตอรแบบตาง ๆ  Load Line                
ไอซีออปแอมป    การวัดและการทดสอบไอโอด  สารก่ึงตัวนํา  วงจรกรองกระแส
แบบตาง ๆ  โดยใชออสซิลโลสโคป  และมัลติมิเตอร การตอวงจร  การไปแอสวงจร
ทรานซิสเตอร  วงจรออปแอมม   วงจรกําเนิดความถ่ี  และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ             
หลักการ แผนแบบ และการออกแบบวงจร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small 
Signal Amplifier) งจรขยายกําลังแบบตาง ๆ วงจรชมิททริกเกอร จรมัลติไวเบรเตอร    
ชนิดตาง ๆ     ความถ่ี    การไบแอสเอฟ อี ที  โครงสรางและคุณสมบัติ ยู เจ ที  และ 
พี ยู ที    วงจรส่ือสารและการมอดูเลช่ันแบบตาง ๆ ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643507 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส                   3(2-2) 
  Digital Electronics 

วงจรเกทพื้นฐาน  พีชคณิตบูลลีน   วงจรคอมบิเนช่ัน  ผังคารโนท  วงจร
เขารหัส   วงจรแปลงรหัส    วงจรเลขคณิต      การเลือกขอมูล      การกระจายขอมูล  
เกทชนิดอินพุทชมิตท   วงจรพัลส  วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ    วงจรนับและ
หาร  วงจรนับซิงโครนัสและแบบอซิงโครนัส  เกทชนิด 3 สถานะ  บัสและการ
เช่ือมตอระบบบัส  วงจรซีเควนเชียล  วงจร A/D และ D/A  สเตทแมชีน  
ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน  และหนวยความจําชนิดตาง ๆ  ใหมีการปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม 

 

5643508 ระบบไมโครโปรเซสเซอร                  3(3-0) 
  Microprocessors Systems 

โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร   การเช่ือมตอไมโคร 
โปรเซสเซอรกับหนวยความจํา   โปรแกรมมอนิเตอรสําหรับไมโครคอมพิวเตอร
แผนพิมพเดี่ยว  การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ  I/O  การใช       
ชิพซัพทอรท  (Chip Support)  กับไมโครโปรเซสเซอร    การใชไมโครโปรเซสเซอร
ในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอรแบบไอซีตัวเดียว (Single Chip Microcomputer)           
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643509 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย                  3(2-2) 
  Solar Cells Technology 

ศึกษาเซลลแสงอาทิต ย และการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย  บทวน  คุณสมบัติ
ของสารกึ่งตัวนํา  เทคโนโลยีการสรางและการปรับปรุงเซลลแสงอาทิตย การใชงาน
เซลลแสงอาทิตย   ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643510 การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม               3(3-0) 
  Industrial Safety and Environmental Management 
   ศึกษาหลักการข้ันพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ในโรงงาน  ผลเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ การสรางจิตสํานึกในการรักษาความ           
ปลอดภัย   การออกแบบอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล    ส่ิงแวดลอมใน
โรงงานท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน   การใชเคร่ืองกําบัง  การวางผัง
โรงงาน   ความเปนระเบียบเรียบรอย   การใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือ   การวางแผน      
และการวางมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุใหเกิดนอยท่ีสุด   การควบคุมและปองกัน
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาอุตสาหกรรม  การผลิตท่ีเปนมลพิษ เชน  น้ําเสีย  ดินเสีย     
อากาศเสีย   ฝุนละออง   สารตะกั่ว   ควันพิษ   มลพิษจากเคร่ืองกล  จากธาตุ
กัมมันตรังสี     จากระดับความเขมเสียง   แสง   ความรอน  อัคคีภัย และความ
ส่ันสะเทือน   การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน   การจัดหนวยงานเพ่ือรักษาความปลอดภัย  
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  จิตวิทยาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรักษา  ความ
ปลอดภัย  ท้ังนี้ใหมีการสาธิตและการคํานวณดวย 

 

5643511 การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย                 3(3-0) 
  Pollution Control and Waste Treatment 

ความหมายของมลพิษ  ชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และการยศาสตร 
(Ergonomics) เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากระบบนิเวศวิทยา สถาน        
ประกอบการเรือนกระจก    มลพิษเกิดข้ึนในธรรมชาติ    เชน  มลพิษจากความรอน  
รังสี  แสง  เสียง อากาศ  น้ํา  ดิน  ท่ีเปนอนุภาค  เปนกาซและไอ  ระบบระบาย
อากาศ  มลพิษจากเคร่ืองมือ   เคร่ืองมือกล   เคร่ืองจักรกล   รถยนต   เคร่ืองจักรตน
กําลัง   หมอน้ํา   ภาชนะรับความดัน   ภาชนะบรรจุกาซ  และการขจัดของเสียท่ีได
จากระบบนิเวศวิทยาสถานประกอบการ   การเกษตรกรรม และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
กอใหเกิดมลพิษ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643512 การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม                  3(3-0) 
  Money Resource for Industrial Investment 

ศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบ้ืองตนใน
การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ     การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม  การวางแผนการเงินท่ีเกี่ยวกับการเร่ิมลงทุนกิจการการขยาย
กิจการบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย      การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาท่ัวไป  ท่ีเกิดข้ึน
ในการดําเนินการทางดานการเงินของธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ   ศึกษาถึงแหลง
เงินทุนของธุรกิจ เครดิตและหลักการใหเครดิต  แอลซีทางการคา    กลยุทธ และ
เทคนิคในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ  ไดแก  การจัดการเงินทุนระยะส้ัน  ระยะปาน
กลาง และระยะยาว   การเพิ่มทุน  โดยออกหุนสามัญ  หุนปุริมสิทธ์ิและหุนกู        
การเชาคาของทุนตลาดหลักทรัพย    และนโยบายในการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

 
5643513 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน                   3(3-0) 
  Fundamental of Electrical Engineering 

ระบบจายไฟฟาแรงตํ่า   อุปกรณตัดตอน   การคํานวณโหลด  อุปกรณไฟฟา
สําหรับอาคาร  แนวทางการลดคาไฟฟา  มาตรฐานของสายไฟฟา   การตอสายไฟฟา
ดวยทอรอยสาย     การเล่ือนอุปกรณตัดตอนกระแสไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา มอเตอร
ไฟฟา กระแสตรง  กระแสสลับ   ฟวส  เคร่ืองกลไฟฟา  เบรกเกอร  อุปกรณ
ปองกันไฟฟา การติดต้ังอุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟา 1 เฟส  และ 3 
เฟส  วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชเคร่ืองมือไฟฟาชนิดตาง ๆ  เพื่อการตรวจสอบหาคา
และการบํารุงรักษา  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643514 วิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน                     3(3-0) 
  Fundamental of Mechanical Engineering 

อุณหพลศาสตร การทํางานของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  เคร่ืองยนตแบบ
ตาง ๆ เชน  เคร่ืองยนตแกสโซลีน  ดีเซล  ระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน  
เชน  ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามัน  เช้ือเพลิง  ฝาสูบ  ล้ิน  ลูกสูบ  แหวน กระบอกสูบ  
กานสูบ เพลา ขอเหวี่ยง  แบร่ิง  การเปล่ียนซีน การบริการระบบตาง ๆ ในเคร่ืองยนต    
ระบบหลอล่ืน ระบบหลอเย็น  เฟองชุด  สายพาน  เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต   
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในรถยนต  การตรวจชวงลาง  การหลอล่ืน  เคร่ืองกลการเกษตร 
และการบํารุงรักษา   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643515 การยศาสตรอุตสาหกรรม                  3(3-0) 
  Ergonomics for Industrial 

ศึ กษาความหมายของ เออร กอนอ มิกส   วิ ศวกรรมมนุษยป จจั ย                    
กายวิภาคศาสตรของมนุษย  โครงสราง  และขนาดของรางกายมนุษย  ในงาน
วิศวกรรม  ระบบการเคล่ือนไหวของรางกายมนุษย  เชน  กระดูก ขอตอ กลามเนื้อ ชี
วกลศาสตร และสรีรวิทยา ในการทํางาน เมตาโบลิซึม   ระบบประสาท   การวัด
สภาพรางกายและจิตใจ     ตลอดจนส่ิงแวดลอมขณะทํางาน อุณหภูมิ  ความช้ืน  แสง   
เสียง   การส่ันสะเทือน   การออกแบบเคร่ืองมือ  ท่ีนั่งคันโยก  การออกแบบงาน และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน  พรอมท้ังการตรวจตรา องคประกอบของมนุษย   เชน   ความ
เม่ือยลา อายุ ความจํา การรับรู   การสับเปล่ียนหนาท่ีการงาน และแรงจูงใจ   การ
ออกแบบ และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน การยกยายวัสดุท่ีตองใช
มือและแรงกาย    ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับเคร่ืองจักร  ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643516 การศึกษาการทํางานและการวัดการทํางานอุตสาหกรรม                            3(3-0) 
  Industrial Work Study and Work Measurement 

การวิเคราะหวิธีการทํางาน  วิธีวัดเวลาทํางาน  การลดสวนของงานและเวลา
ไรประสิทธิภาพ   สภาพเง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การลดความ
เม่ือยลา การสรางแผนภูมิการปฏิบัติการผลิต  เชน แผนภูมิไซโม การบันทึก  ตรวจ
ตราและพัฒนาหลักการเคลื่อนไหว   การเคล่ือนท่ีของคนงานในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน     
การขนถายวัสดุ   การสุมงาน   วิธีการทํางานใหงายข้ึน   การเลือก และการจับเวลา
ของงาน   การกําหนดมาตรฐานในกระบวนการออกแบบ  วิเคราะหงาน  การหาเวลา
มาตรฐานของการทํางานของคนกับเคร่ืองจักร   ความเมื่อยลาและการ พักผอนขณะ
ปฏิบัติงาน  เวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอรมีน  การประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ใหมี
การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643517 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                   3(3-0) 
  Engineering Economy 

หลักเศรษฐศาสตร   ดอกเบ้ียทบตน   ตนทุน และคาใชจาย     การวิเคราะห  
จุดตนทุน   มูลคาเทียบเทาประจําป     มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน  มูลคาอนาคต    การ
เปรียบเทียบอัตรา   ผลตอบแทนในการลงทุนวิธีตาง ๆ   การวิเคราะหคาใชจายต่ําสุด  
อัตราผลประโยชนตอเงินลงทุน   การคัดเลือกโครงการเพื่อการลงทุน   การทดแทน 
และการจําหนายทรัพยสิน   คาเส่ือมราคาและภาษีอากร   การวิเคราะหความไว
ภายใตความเส่ียงและความไมแนนอน   การวิเคราะหคุณคาในสวนซ่ึงไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเลขแทจริงได 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643518 การบริหารงานอุตสาหกรรม                               3(3-0) 
  Industrial Management 

ศึกษาหลักการจัดการสมัยใหม  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารท่ัวไป  หลักการ
และหนาท่ีสําคัญในการบริหาร    ซ่ึงมี ข้ันตอนประกอบดวย   การตัดสินใจ
ประกอบการการวางแผน  การจัดองคการ การจัดกําลังคนในสายงาน การส่ังการและ
ดําเนินการ   การควบคุมและการเพ่ิมผลผลิต   การติดตามผล ตลอดจนศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก  ทําเล   ท่ีตั้ง การจัดองคการการผลิตของสาธารณะและ  
อุตสาหกรรม  วิธีการจูงใจใหบุคคลในหนวยงานอ่ืนมารวมทํางาน  การจัดระบบ
และการวิเคราะหเพื่อนําไปสูระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  
การพยากรณเพื่อการผลิต  การออกแบบงานและกระบวนการผลิต  มนุษยสัมพันธ  
การฝกงาน  สุขภาพ  สภาพการทํางาน  ความปลอดภัย  และส่ิงแวดลอม  การวัดผล
การทํางาน  การลดตนทุน  การควบคุมคุณภาพ  กฎหมายเชิงพาณิชย  เศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเบ้ืองตน  การเงิน  การตลาด  การโฆษณา   การบริหารการเงินและบริหาร
โครงการ     การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและโรงงาน  การจูงใจคนงานคาแรงงานพิเศษ        
การแบงปนผลประโยชน กรณีศึกษาในการแกปญหาการบริหารปญหา ขอขัดแยง
ภายในและภายนอกองคกร   กฎหมายและประเพณีการปฏิบัติท่ัวไปในวงการ       
อุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643519 ความแข็งแรงของวัสดุ 1                   3(3-0) 
  Strength Of Materials 1 

ความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุก    หนวยของแรงและความเคน  
ความเครียด  การเปลี่ยนแปลงรูปราง   ภาชนะอัดความดัน และการเชื่อมตอ  การตอ
ดวยหมุดย้ํา    สวนของโครงสรางรับแรงบิด  และรับแรงดัด    แรงเฉือน และ  
โมเมนตดัดในคาน  คานท่ีทําดวยวัตถุสองชนิด   ความเคนดัด   ความเคนตรง  ความ
เคนเฉือนในคาน   ความเคนผสมและการโกงของคาน  สวนของโครงสรางรับ
แรงอัด  สวนของโครงสรางรับแรงตามแนวแกนและแรงดัดรวมกัน   สวนของ
โครงสรางรับแรงตามแนวแกน แรงดัด และแรงบิดคานเชิงประกอบ การตอ
โครงสราง การดัดรอบสองแกนหลัก    คานแบบอินดีเทอรมิเนท  และสวนของ
โครงสรางรับน้ําหนักเคล่ือนที่  ดีเฟล็กชันของคาน เสาสูง  คาคงท่ีของความยืดหยุน  
การทดสอบวัสดุประกอบโลหะและอโลหะท่ีใชทําโครงสรางและสวนประกอบของ
เคร่ืองจักรกล    คาความปลอดภัยในการออกแบบเคร่ืองกล  ใหสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 

5643520 ระบบควบคุมดวยไฮดรอลิกส                               3(3-0) 
  Hydraulics Control System 

ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก  การใชงานระบบไฮดรอลิก   หลักการ   
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก    ชุดตนกําลังไฮดรอลิก     ทอน้ํามันไฮดรอลิกและขอ
ตอถังพัก และ การปรับสภาพของน้ํามัน  ทอทาง  และซีลในระบบไฮดรอลิก    
ปมไฮดรอลิก    การปรับคาแรงบิดหรือแรงดันของอุปกรณทํางาน  การควบคุม     
ทิศทาง และความเร็วของอุปกรณทํางาน    การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาด
ของอุปกรณวาลวควบคุมระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม    น้ํามันไฮดรอลิกและการบํารุงรักษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643521 กลศาสตรปฐพี                    3(3-0) 
  Soil Mechanics 

ศึกษาเกี่ยวกับดิน  สวนประกอบทางเคมี และทางกายภาพ    การทับถม     
ของดิน   ดินชนิดตาง ๆ    การเจาะสํารวจดิน    คุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม      
สถียรภาพของความลาด    การพังทลาย   การขุดตักดิน   การหาแรงในดิน  การบด
อัดดิน   การวิเคราะห  การทรุดตัวของดิน  การปรับปรุงช้ันดินออน  สํารวจดิน       
กําแพงกันดินและตอมอของสะพาน  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643522 วิศวกรรมชลศาสตร                   3(3-0) 
  Hydraulics Engineering 

ศึกษาทฤษฎีทางชลศาสตร คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต  หลักการ
เกี่ยวกับการไหลของของไหล  จลนศาสตรของการไหลของของไหลจริง   หลักการ
ไหลของของไหล        การวิเคราะหมิติเชิงหนวย และความคลายคลึงทางชลศาสตร  
การไหลของของไหลในทอ   การไหลในทางน้ําเปด   การไหลไมคงท่ีของของไหล  
การไหลของนํ้าในแหลงน้ําตาง ๆ   การไหลของนํ้าหลาก    การซึม และการกระจาย
ของน้ําใตดิน    การวัดอัตราการไหลของนํ้า     การพัฒนาแหลงน้ํา     สมการของ
พลังงานและโมเมนตัม   การออกแบบอางเก็บน้ํา   เข่ือน  ทางระบายน้ําลน  ประตูน้ํา   
และโครงสรางตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการสงจายน้ํา       การระบายน้ําและวิธีการปองกัน
อุทกภัย ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643523 วิศวกรรมไฟฟา                    3(3-0) 
  Electrical Engineering 

ศึกษาวงจร DC   วงจร AC  เฟสเดียวและสามเฟส  กฎของเคอรซอฟฟ และ
หลักของแมกซเวลล  วิธีโหนด และเมซ  ทฤษฎีเทวินิน  นอรตัน  ทฤษฎีทับซอน   
กําลังสูงสุด  กําลังเชิงซอน  วงจรแมเหล็ก  หมอแปลงไฟฟา  ประสิทธิภาพและการ
เช่ือมโยง  ลักษณะและการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและมอเตอร      
การใชและการควบคุมความเร็ว  การหมุนของสนามของมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียว
และสามเฟส   การสูญเสีย  และประสิทธิภาพของมอรเตอรเหนี่ยวนํา  การสตารท 
มอเตอรเหนี่ยวนํา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643524 ทฤษฎีวงจรขายไฟฟา                   3(3-0) 
  Electrical Network Theory 

ตัวแปรเบ้ืองตนท่ีใชในการวิเคราะหโครงขาย      การวิเคราะหโครงขาย
เบ้ืองตน ทฤษฎีโครงขายวงจร   และหลักการท่ีเปนประโยชน   สัญลักษณโดย
เมตริกซ   อุปกรณไฟฟาหลายข้ัว   การวิเคราะหโครงขายอันดับหนึ่ง  ฟงกชันพิเศษ
ท่ีควรสนใจ   การวิเคราะหวงจรท่ีมีอันดับสูงในโดเมนของเวลา   ผลการแปลงลา
ปลาซ   การวิเคราะหสถานะคงตัวของวงจรท่ีใชคล่ืนไซน นัยท่ัวไปของการ
วิเคราะหวงจรภายใตสถานะคงตัวของคลื่นรูปไซน   อนุกรมฟูเรียร  และการแปลง   
ฟูเรียร  การวิเคราะหโครงขายวงจรไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

 

5643525 การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส                  3(3-0) 
  Electronics Communication 

วิวัฒนาการของส่ือสาร ความหมายของขอมูล วงจรเคร่ืองขยายแบบปรับ
คล่ืน การผสมและการแปลงความถ่ี  การผสมแอมพลิจูดและการวัด  หลักการ
ผสมคล่ืน   การแยกคล่ืนแบบตาง ๆ  และการวัด  การสงสัญญาณแบบตาง ๆ     วงจร
และหลักการทํางานของเครื่องรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายน  ความถ่ีและการผสม
เฟส    คล่ืนแทรกแซงและคล่ืนรบกวน   การลดเสียงรบกวน   การผสมพัลส  ระบบ
รหัส  การแพรกระจายคล่ืนวิทยุผานบรรยากาศ  ระบบเคร่ืองส่ือสารผานดาวเทียม    
การส่ือสารใยแสง  วงจรสรางความถ่ี   วงจรดิจิตอลในเคร่ืองสงและเคร่ืองรับ     
ระบบมัลติเพล็ก   วงจรเคร่ืองรับและเคร่ืองสง   สัญญาณทางวิทยุ เรดาร ไมโครเวฟ  
เลเซอร   การส่ือสารระบบอนาลอกและดิจิตอล  ระบบการสื่อสารแบบตาง ๆ เชน 
โทรศัพท  โทรเลข  โทรพิมพ  โทรสาร    และระบบส่ือสัญญาณดิจิตอลดวยเคเบิลใย
แสงความเร็วสูง  (S.D.H.)  ใหมีการสาธิตตามความ เหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643526 ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                 3(3-0) 
  Electronics Circuit Analysis Theory 

วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก  วงจรขยายปอนกลับออสซิเลเตอร   
วงจรขยายกําลัง    วงจรแรงดันคงท่ี      การวิเคราะหขอบขายของความถ่ีและ
ขอบขายของเวลา   ทฤษฎี เสถียรภาพ การออกแบบ และการชดเชยระบบควบคุม           
การแทนชุดวางซอน   ในภาคการตอแบบอนุกรมของระบบควบคุม 

 

5643527 การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา                  3(3-0) 
  Electrical Network Analysis 

คําจํากัดความ  นิยาม การคํานวณโครงขายวงจรไฟฟา  สัญญาณและ            
ฟงกชัน  อุปกรณไฟฟาหลายข้ัว  การวิเคราะหวงจร  First Order และ  Second Order        
ผลการแปลงลาปลาซ    ตัวแปรสถานะ  วงจรไฟฟากําลัง 1 เฟส   3 เฟส     การ
คํานวณโดยใชระบบ Per Unit   การวิเคราะหวงจรภายใตสถานะคงตัวของคล่ืนรูป
ไซน    การหาความสัมพันธระหวางแรงดัน   และกระแสในระบบสง-จาย  Two-Port 
Network   ฟูเรียร  อินทิกรัล  การแปลงฟูเรียร   การจําลองวงจรไฟฟาดวย
คอมพิวเตอร 

 

5643528 เครือขายการส่ือสารและสายสง                  3(3-0) 
  Communication Networks and Transmission Lines 
   โครงขายอิมเมจและอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร วงจรกรองความถ่ี  วงจรปรับ 

จํานวนเทา และวงจรลดทอนสัญญาณ  ทฤษฎีเกี่ยวกับสายสง     สมการท่ัวไปของ
สาย  สงคล่ืนกระแสและแรงดัน  แรงดันในสายสง  คาคงท่ีของสายสง  การวัด
แรงดันและกระแสภายในสาย    การสะทอนกลับ    คาเอสดับบลิวอาร   สมิทชารท   
และอิมพแีดนซแมทชิ่ง ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643529 หลักของระบบการส่ือสาร                  3(3-0) 
  Principles of Communication Systems 

ประวัติของการส่ือสารทางไฟฟา    การวิเคราะห และประมวลผลสัญญาณ    
การรวมคล่ืนแบบดิจิตอลและลอจิก    ระบบการวัด   การลดเสียงรบกวน  หลักของ
ระบบการส่ือสารธรรมดา  หลักการผสมคล่ืน และการสงแบบตาง ๆ   การผสมพัลส    
ระบบรหัสการแพรกระจายคล่ืนวิทยุผานบรรยากาศ  ระบบส่ือสารผานดาวเทียม    
การส่ือสารดวยเคเบิลใยแสง และระบบการส่ือสารตาง ๆ   เชน  โทรเลข  โทรศัพท  
โทรสาร  ฯลฯ   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643530 การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส                3(2-2) 
  Noise Reduction in Electronics Circuits 

สัญญาณรบกวน  การปองกันการรบกวนในตัวนํา   ผลท่ีแสดงเปนตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนําของตัวนําไฟฟา  ผลของสนามแมเหล็กตัวประกอบ  การ
ปองกันสัญญาณรบกวน การปองกันสัญญาณรบกวนแบบไขวสายและแบบอ่ืน ๆ   
การกราวนของระบบอิเล็กทรอนิกส การปองกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ  การแยกวงจรโดยใชหมอแปลงไฟฟา การเช่ือมโยงโดยใชอุปกรณทางแสง   
การปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก  ชนิดของเคเบิลและตัวเช่ือม  การสมดุล 
การเช่ือมตอของอุปกรณประเภทแพสซีส  การปองกันการสึกกรอนของหนาสัมผัส   
การออกแบบวงจรแผนพิมพ   ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643531 กลศาสตรของแข็ง                   3(3-0) 
  Mechanics of Solids 

แรงและน้ําหนักบรรทุก  สมดุลของแรง   ความเคน  ความเครียด ภาชนะอัด
ความดันและการเช่ือมตอ  การตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว  การบิด  แผนผัง      
แรงเฉือน   และโมเมนตดัด     ความเคนต้ังฉากในคาน      ความเคนเฉือนในคาน   
การเปล่ียนรูป ความเคน      การเบ่ียงเบนของคานโดยการอินทิเกรด  และโดยวิธี
พื้นท่ีโมเมนต    เสาสูง  พลังงาน  ความเครียด ทฤษฎีคานโคง  คานซ่ึงไมสามารถ
แกปญหาดวยหลักสถิตยศาสตร ทรงกระบอก  ผนังหนาและแผนกลมหมุน    
โมเมนตของความเฉ่ือย  โครงสรางรับน้ําหนักเคล่ือนท่ี   การทดสอบวัสดุประกอบ
โลหะและอโลหะ    ความแข็งแรงของวัสดุท่ีใชทําโครงสราง และสวนประกอบของ
เคร่ืองกล   และคาความปลอดภัยในการออกแบบเครื่องกล  สวนของโครงสราง     
รับแรงแบบตาง ๆ โดยใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643532 การบํารุงรักษาหองแชแข็ง                  3(3-0) 
  Freezing Preservation 

ศึกษาโครงสรางของหองแชแข็ง   วัฏจักรการทําความเย็น  ระบบการทํา
ความเย็นแบบตาง ๆ  และคุณสมบัติของสารทําความเย็น  การคํานวณภาระความเย็น
ในหองแชแข็ง  วัสดุท่ีใชในการบํารุงรักษาและวิธีการบํารุงรักษาหอง  แชแข็งอยาง
ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
 5643533 เทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก                  3(3-0) 
  Foundation Engineering Technology 

ชนิดของฐานราก  แบบของฐานราก     การสงถายแรงของฐานรากลงสูดิน   
และเสถียรภาพ  การออกแบบฐานท่ีใชและไมใชเสาเข็ม ช้ันทรายรวน ช้ันดินต้ืน  
การทรุดตัวของฐานราก และวิธีทดสอบเสาเข็มชนิดตาง ๆ  น้ําหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม    การเจาะสํารวจดิน  กําแพงกันดิน และตอมอของสะพาน  ใหมีการสาธิต
ตามความเหมาะสม 

 

 



 378 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643534 เทคนิคการกอสราง                   3(3-0) 
  Construction Technology 

ศึกษาลักษณะโครงสรางอาคารแบบตาง ๆ เทคนิคการกอสรางอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  การหลอในท่ี  เทคนิคการสรางแบบหลอคอนกรีต  คอนกรีต
สําเร็จรูป    การทํานั่งราน   การติดตั้งโครงสรางไมและเหล็ก  การกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป  การกอสรางระบบพื้นไรคาน    การใชเคร่ืองจักรกลงานกอสราง  เทคนิค
การจัดระบบงาน    การหาแหลงวัสดุกอสราง  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   การปรับแตง
สถานท่ี   การสรางอาคาร ช่ัวคราว  การวางผัง  การตอกเข็ม  การสรางฐานราก   เสา
ตอมอ   คาน   พื้น   บันได  โครงหลังคา   การทํามุมหลังคา  ฝา  ผนัง  ประตู  
หนาตาง  ฝาเพดาน   อุปกรณตกแตงผนัง  การเก็บวัสดุ และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เกี่ยวกับการกอสราง    ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643535 ความแข็งแรงของวัสดุ 2                        3(3-0) 
  Strength of Materials 2 

การวิเคราะหคานตอเนื่อง   แกนรวมในแนวราบ    การคดงอ   ความเครียด
เฉือน เสนโคงของ Mohr  การโคงงอของเสา คานรวม  การโคงงอที่ไมสมมาตร 
โครงสรางหลัก เพื่อการเคล่ือนท่ีของโหลด  การประยุกตใชในการออกแบบ    
โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 

 

5643601 การวัดและเคร่ืองมือวัด                   3(3-0) 
  Measurement and Instrumentation 

การวิเคราะหอุปกรณในรูปของระบบยอยและช้ินสวน ลักษณะของช้ินสวน     
ในอุปกรณมาตรฐาน   การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน  การออกแบบอุปกรณ   
ระบบของอุปกรณ   ความสามารถและขีดจํากัดของอุปกรณ  การวัดและการใช
อุปกรณทางอุตสาหกรรม  การวัดปริมาณ  ระดับและการวัดปริมาณเชิงวิเคราะห 
เชน   การวัดอุณหภูมิ  ความดัน ปริมาณการไหล  ระดับของของไหล   ความเปน
กรดเปนดางของสาร   ความช้ืน  ความหนาแนน  ความหนาแนนสัมพัทธ   สภาพ
การนําทางไฟฟา   มลพิษทางอากาศ  น้ํา ดิน  การวัดและการสงสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต    การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส       
ไฮดรอลิกและนิวแมติก   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643602 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟา                  3(3-0) 
  Electrical Measurements and Instrumentation 

หนวยและเครื่องมือวัดมาตรฐาน   หลักการ     และการทํางานของเคร่ืองวัด
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ  และการ ใชงานท่ีถูกตอง   การวัดโวลเตจ    
กระแสความตานทาน     การวัดเพาเวอรแฟคเตอรไฟฟา    อิมพิแดนซท่ีมีความถ่ีต่ํา
และสูง  คาผิดพลาดในการวัด  มาตรฐานและโครงสรางของเคร่ืองมือวัดไฟฟา  ท้ัง
กระแสตรง   และกระแสสลับ     เชน    เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา    เคร่ืองวัดความ
ต านทาน   มัล ติ มิ เตอร   เ ค ร่ืองวั ดพลังงานไฟฟ า   เค ร่ืองวัดกํ า ลั งไฟฟ า     
ทรานสดิวเซอร   การวัดทางแมเหล็ก   การวัดโดยเทคนิคเชิงตัวเลข   สัญญาณ
รบกวน เทคนิคในการทําใหอัตราสวนสัญญาณ  กับสัญญาณรบกวนดีข้ึน   การซีลด 
เคร่ืองวัดความเร็วรอบ เคร่ืองวัดความถ่ี  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ  เคร่ืองวัดแบบบริดจ  
ออสซิลโลสโคป    มิเตอรแบบดิจิตอลชนิดตาง ๆ ท่ีใช ในงานอุตสาหกรรม  ใหมี
การสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643603 การวิเคราะหเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม                 3(2-2) 
  Numerical Method Analysis for Engineers 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคํานวณเชิงตัวเลข   โครงสรางคอมพิวเตอรและ
การวิเคราะหความผิดพลาด  รากของสมการ  ระบบของสมการเชิงเสน   การหาราก
สมการท่ีไมเปนเชิงเสน   การคํานวณโฟลตติ้งพอยต   เคิรบฟทต้ิง  การประมาณคา
ในชวงโดยพหุนามและความผิดพลาด  การหาคาของอนุพันธและการอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข      วิธีการอิทเทอเรทีฟ    การประมาณคาแบบกําลังสองนอยท่ีสุด  และการ
ประมาณคาเปนชวงโดยพหุนามดีกรีสาม    การหาคําตอบของสมการท่ีไมเปนเชิง
เสน   การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย  การ
โปรแกรมเชิงเสน   การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน    การคํานวณคาไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร    การใชโปรแกรมยอยสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและทางฟสิกส  ให
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643604 ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟา                  1(0-3) 
  Electrical Circuit Theory Laboratory 

ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟา  
การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา และทฤษฎีวงจรขายไฟฟา ไมนอยกวา 10 การทดลอง 

 

5643605 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                1(0-3) 
  Electrical and Electronics Instrument Laboratory 

ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการวัด  และ
เคร่ืองมือวัด  การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป การใชเคร่ืองมือ
วัดอิเล็กทรอนิกส   สมัยใหม  พรอมการคํานวณไมนอยกวา 10 การทดลอง 

 
5643606 เทคนิคการวิเคราะหโครงสราง                  3(3-0) 
  Structural Analysis Technique 

การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท  โดยวิธีอีลาสติกโหลด   พลังงาน
สะสม Slope-Deflection  Moment-Distribution อินฟลูเอนซีไลนสําหรับคาน     
ตอเนื่องและกรอบการวิเคราะหโดยวิธีอีลาสติก  การวิเคราะหอยางประมาณของ
กรอบโครงสราง     การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  
Conjugate-Beam Statically Indeterminate Structures Three-Moment Equation        
วิเคราะหโครงสรางโดยเมทริกซ  และการวิเคราะหโครงสรางดวยคอมพิวเตอร 

 

5643607 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                  1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 1 

ใหทําการทดลอง โดยออกแบบการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอุณหพล
ศาสตร กลศาสตรของไหล   กลศาสตรของแข็ง  โดยเนนการใชเคร่ืองมือ และ
เทคนิคในการนําไปใชในงานอุตสาหกรรม  ไมนอยกวา 10 การทดลอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643608 ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ                               1(0-3)  
  Strength of Materials Testing Laboratory 
   ใหทําการทดลอง   โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวัสดุศาสตร   วัสดุ 

วิศวกรรม  วัสดุวิศวกรรมไฟฟา  และวัสดุศาสตรชางโยธา    การทดสอบวัสดุ    
ความแข็งแรงของวัสดุ  เชน  เหล็กกลา  ทอนไม  อิฐ  เสา  คาน  และเหล็กหลอ  ฯลฯ 
ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5643609 ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและกลศาสตรของไหล                                         1(0-3) 
  Hydraulics and Fluid Mechanics Laboratory 

ใหทําการทดลองการวัดความดันของไหล  การไหลผานทอ  ฝาย  ทํานบ
เข่ือน   ขนาดของแรงท่ีทําใหไหล  การวัดอัตราการไหลในหลอดหรือทอ การไหล
ในชองทางเปด  และการไหลอยางสมํ่าเสมอ  ฯลฯ  ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5643610 วิศวกรรมการสํารวจงานกอสราง                  3(3-0) 
  Construction Surveying Engineering 

การสํารวจท่ีเกี่ยวของโปรแกรมงานวิศวกรรม  สถาปตยกรรมซ่ึงจําเปน   
ตอการวางแผนงานกอสราง  งานรังวัดกําหนดวางจุด  และแนวพ้ืนดิน  การวางแผน
กอสรางอาคาร  กําหนดความลาดชันและความโคงของการวางแนวถนน  และทาง
งานทอน้ําท้ิง   ทอระบายน้ํา     ทางรถไฟ  ทางหลวง  คลอง  ทอประปา  สายสง  งาน
รังวัดเพื่อคํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร  การควบคุมงาน  การตรวจงานใหเปนไปตาม
รูปแบบรายละเอียดการกอสราง  การทํารายงานการกอสราง และผลการสํารวจวัสดุ 
การรักษาความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม   และความงามตามหลักของ
สถาปตยกรรม  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643611 เทคนิคการสํารวจ                   3(3-0) 
  Surveying Technique 
   ศึกษาหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการสํารวจ  เทคนิคการใชเคร่ืองวัด  และ 

สวนประกอบของเคร่ืองวัดตามหลักของวิชาการ  วิธีทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี     
หลักการสํารวจดวยเทป  เข็มทิศกลับ  กลองวัดมุม  การทําวงรอบ  การหาพื้นท่ี  การ
หาระดับ  การวัดมุมหาระยะ การหาปริมาตรดินตัด ดินถม การวางผัง  การอานคา
จากสเกรน  การอานระดับจากสเกรน  การรับผิดชอบเคร่ืองมือวัดขณะปฏิบัติงาน 
เชน การนําออกไปใช  การติดต้ังสวนประกอบ  การเคล่ือนยาย  การปฏิบัติงานท่ี
ถูกตอง  การทําความสะอาดเลนส   การบํารุงรักษา  และการเก็บเคร่ืองวัดแตละ
ลักษณะงานใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5643612 การรังวัดดวยภาพถาย                       3(3-0) 
  Photogrammetry 

ประวัติการพัฒนา และการประยุกตใชการรังวัดดวยภาพ กลองถายภาพสาม
มิติและการใชถายภาพ การปรับปรุงกลอง  การวางแผนการบิน  การควบคุม
ภาคพื้นดิน     ภาพสามมิติ และการมอง เคร่ืองมือวัดพื้นฐาน การอานแผนท่ีจาก
ภาพถายทางอากาศ   การขยายภาพ และการฝงเสาหลัก การังวัดดวยภาพถายบนพื้น
โลก และหลักการวิเคราะหภาพถาย ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

   
5643613 ปฏิบัติการสํารวจและการรังวัดดวยภาพถาย                1(0-3) 
  Surveying and Photogrammetry 

ใหอาจารยผูสอนออกแบบการทดลองโดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการสํารว 
และการรังวัดดวยภาพถาย ไมนอยกวา 10 การทดลอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5643614 การทดสอบวัตถุ                    3(3-0) 
  Materials Testing 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในการกอสราง ศึกษาทฤษฎีและ          
พฤติกรรม การรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุมตัวอยาง วัสดุเพื่อนํามา
ทดสอบในการรับแรงอัดแรงดึง แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว 

 
5643615 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา                  1(0-3) 
  Electrical Engineering Laboratory 

ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
และศึกษาเกี่ยวกับการติดต้ังไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมดวยอุปกรณการติดต้ัง 
ไดแก ทอรอยสายไฟฟา รางเดินไฟฟา ทางเดินบัส การเลือกอุปกรณปองกัน การ
ติดต้ังเคร่ืองจักรกลไฟฟา การออกแบบเพื่อการติดต้ังใหไดมาตราฐาน ไมนอยกวา 
10 การทดลอง 

 
5643616 ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                 1(0-3) 
  Electronics Circuit Analysis Laboratory 

ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวิเคราะหวงจร
อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา 10 เมตร  

 

5643617 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                  1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 2 

ใหทําการทดลอง โดยการออกแบบการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไฮดรอ
ลิกสนิวแมติกส โดยเนนการใชเคร่ืองมือและเทคนิคการนําไปใชงานอุตสาหกรรม
ไมนอยกวา 10   การทดลอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5643618 ปฏิบัติการสนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา                 1(0-3) 
  Electromagnetics Field and Wave Laboratory 

 ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาสนามและคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา ไมนอยกวา 8 การทดลอง 

 

5643619 ปฏิบัติการกลศาสตรและกลศาสตรของการไหล                1(0-3) 
  Mechanics and Fluid Mechanics Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง ความเรงเนื่องจากคาคงท่ี
สากล (Universal constant) การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบหมุนและ
แบบกล้ิงโมเมนตของความเฉ่ือย การเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิก เพนดูลัมเชิงประกอบ 
เพนดูลัม     การบิด กฎของปาสคาล กฎของแบรนูลล่ี กฎของพอยซิล กฎของส
โตกส ความหนืดและการไหลแบบตาง ๆ 

 

5643620 เคร่ืองมือทางวิศวกรรม                   3(3-0) 
  Tool Engineering 

หลักการตัดโลหะ เคร่ืองมือในการใชตัดโลหะ น้ํามันหลอเย็น มาตรฐานวัด
มาตรวิทยา ลักษณะผิวเนื้อโละ เคร่ืองมือกล ความถูกตองเท่ียงตรงในการวัด ตัวเกาะ 
(Jigs) และตัวจับ (Fixture) เคร่ืองมือทางวิศวกรรมท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุมการตัด
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5643621 ทฤษฎีโครงสราง                                 3(3-0) 
  Theory of Structures 

ศึกษาเก่ียวกับแรง แรงดึง แรงเฉือน ความเคน และความเครียดจากแรงตาม
แนวแกน โมเมนตในโครงสรางดีเทอรมิเนท เสนอิทธิพล การวิเคราะหความเครียด
ใน  ขอหมุน โครงสรางหลักเพื่อการเคล่ือนท่ีของโหลด ความเคนในคาน การ
วิเคราะห    โครงสรางแบบงาย และแบบยากท่ีรับน้ําหนักคงท่ี การคํานวณหาแรงใน
โครงขอหมุนหรือโครงถัก โดยวิธีตาง ๆ การคดงอของคาน และกรอบ โดยวิธีงาน
เสมือนและพลังงานความเครียด ไดอะแกรมของ Williot Mohr การวิเคราะหโครง 
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สรางท่ีรับแรงตามแนวแกนและแรงตัดรวมกัน การวิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอร
มิเนท และอินดีเทอรมิเนทท่ีรับน้ําหนักคงท่ี สมการ Three Moment พฤติกรรมของ
โครงสราง การวิบัติของโครงสรางไม เหล็ก และคอนกรีต 

 
5643622 ปฏิบัติการระบบไมโคโปรเซสเซอร                 1(0-3) 
  Microprocessors Systems Laboratory 

ใหปฏิบัติการเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร การตอเช่ือม
ไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา     การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอร I/0 
การใชชิพซัพพอรท กับไมโครโปรเซสเซอร      การใชไมโครโปรเซสเซอรในงาน
อุตสหกรรม 

 
5643623 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1                   1(0-3) 
  Industrial Laboratory 1 

ใหปฏิบัติการ โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการออกแบบโรงงาน
การศึกษา การทํางาน การวัดการทํางาน และการยศาสตรอุตสาหกรรม  

 
5643624 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2                   1(0-3) 
  Industrial Laboratory 2 

ใหปฏิบัติการโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการวางแผน และ
ควบคุมการผลิต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎีแถวคอย การดําเนินงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เคร่ืองมือทางวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ยูนิต
โอโปเรชัน การวัดและเคร่ืองมือวัดระบบอัตโนมัติ ไมนอยกวา 10 การทดลอง 
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5643701 เคมีสําหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร                  3(3-0) 
  Chemistry for Nuclear Technology 

โครงสรางอะตอม พันธุเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลวและกาซ ปฏิกิริยา 
เคมี กรด เบส เกลือ การวิเคราะหสารเคมี สารอนินทรียท่ีพบในธรรมชาติ ถานหิน 
น้ํามัน ธาตุ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา สารกัมมันตรังสี โดยเนนการเขียนสูตร
ของสารประกอบท่ีมีธาตุกัมมตรังสีปนอยู   พรอมท้ังการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ทางเคมีของ               สารกัมมันตรังสีเหลานั้น 

 

5644101 การออกแบบบรรจุภัณฑ                   2(1-2) 
  Package Design 

ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบหอ และความตองการในการใช 
ผลิตภัณฑหีบหอ การออกแบบหีบหอ ภาชนะเพ่ือใชกับผลิตภัณฑแตละประเภท 
ศึกษาเร่ืองรูปทรง รูปแบบ โครงสราง สี ภาพคล่ี หีบหอผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติ
ออกแบบหีบหอบรรจุผลิตภัณฑใหมีขนาดมาตรฐาน และสัดสวนสัมพันธกับ
ลักษณะผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ 

 

5644102 การออกแบบระบบความรอน                           3(3-0)
  Thermal Systems Design 

หลักการออกแบบระบบความรอน    ศึกษากฎและกระบวนการทางอุณหภูมิ
พลศาสตร   วัฏจักรของเคร่ืองจักรกลความรอน   การถายเทความรอน  เช้ือเพลิง 
และการสันดาป การออกแบบเคร่ืองจักรไอน้ํา   หมอน้ํา   กังหันไอน้ํา   กังหันแกส    
และเคร่ืองควบแนน ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม   

 

5644103 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                  3(3-0) 
  Mechanical Design 

ศึกษาปรัชญาของการออกแบบ พื้นฐานของผูออกแบบเคร่ืองกล ข้ันตอน
ของการออกแบบ คาความปลอดภัย คุณสมบัติทางโลหวิทยาของวัสดุเกี่ยวกับ
ความแคนผสมและทฤษฎีความเคนเสียหาย การออกแบบสําหรับการแตกหัก 
เนื่องจากความลา ความเครียด มอดูลัส พิกัดความปลอดภัยของวัสดุ ช้ินสวนของ
เคร่ือง 
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จักรกลข้ันพื้นฐานซ่ึงมีรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว การยึดดวยหลักเกลียว 
หมุดย้ํา ล่ิม สลัก สปริง แบร่ิง คลัช คับปล้ิง เบรก การเช่ือมตอสายพาน และโซ เฟอง
ตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก ชุดเฟองหนอน เจอรนัลแบร่ิง และการหลอล่ืน โรลล่ิง
แบร่ิง ทําโครงการออกแบบเคร่ืองกลท่ีมีความซับซอน ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 

5644104 การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล                 3(3-0) 
  Design of Machine Elements 

ศึกษาหลักการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ลําดับข้ันในการออกแบบ
ขอท่ีตองพิจารณา ตัวประกอบของความปลอดภัย มาตรฐานและรหัส และการ
วิเคราะห    ความเคน วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบสําหรับความ
แข็งแรงสถิต ความ   แข็งแรง ความแข็งแรงตอความลา การออกแบบสวนประกอบ
ของเคร่ืองจักรกล เชน เกลียว เพลา ล่ิม สปลายน สลัก แบร่ิง คลัช คับปล้ิง สายพาน
โซ เฟองตรง เฟองเฉียง เกียร ล้ินกับกลับ ล้ินนิรภัย ล้ินนําทาง เคร่ืองชวยแรงแบบนิว
แมติกและไฮดรอลิก และช้ินสวนอ่ืน ๆ ของเคร่ืองจักรกล ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม 

 
5644105 การออกแบบเคร่ืองจักรกลการเกษตร                 3(3-0) 
  Agricultural Machinery Design 

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรกล ลักษณะและโครงสรางพื้นฐาน หนาท่ีท่ี
ตองการใชในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเคร่ืองจักรกลการเกษตร ชนิดของการ
ออกแบบและการจัดการ กําลังท่ีตองการโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ และการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลในทุงนา การออกแบบเคร่ืองจักรกลชวยในการดํานา เคร่ือง
สูบน้ํา รถไถ เคร่ืองปลูก เคร่ืองเก่ียวขาว เคร่ืองนวดขาว เคร่ืองหวานเมล็ด เคร่ืองยก
ยายขาว เคร่ืองจักรกลสําหรับการเก็บเกี่ยวท่ัวไป พรอมท้ังการซอมทอ ขอตอ 
ประตูน้ํา เกลียวทอ และการเดินทอน้ํา 
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5644201 การติดตั้งไฟฟา                    2(1-2) 
  Electrical Installations 

การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร การติดต้ังดภายนอกอาคารคุณสมบัติและการ     
ใชงานของอุปกรณชนิดตาง ๆ สวิตซเกียร รีเลยปองกันเคร่ืองกลไฟฟา อุปกรณ
ปองกันฟาผา อุปกรณปองกันการลัดวงจร  การวางแผนสรางตูสวิตซบอรดการวาง
แผนการ    เดินสาย การปกเสาพาดสาย การติดต้ังหมอแปลงไฟฟา และปฏิบัติงาน
ตามรายวิชา 

 
5644202 การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟาและการประมาณราคา               3(2-2) 
  Electrical System Installations Design and Cost Estimation 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัย มาตราฐานการติดตั้ง การเลือก
อุปกรณไฟฟา การออกแบบระบบแสงสวางในบาน ระบบไฟฟากําลังในโรงงาน
อุตสาหกรรม การคิดคาแรงงาน การประมาณราคา และการปฏิบัติงานตามรายวิชา 

 
5644203 เทคโนโลยีเคร่ืองยนตสันดาปภายใน                 3(3-0) 
  Internal Combustion Engines Technology 

วัฎจักรอากาศมาตรฐาน และวัฎจักรอากาศจริง เช้ือเพลิงสันดาปภายใน 
พิกัดสําคัญเคร่ืองยนต เคร่ืองยนตจุดประกายไฟ เคร่ืองยนตจุดระเบิดดวยแรงอัด วัฎ
จักรอากาศเช้ือเพลิงอุดมคติ ซูเปอรชารจ การน็อค และอัตราการน็อค สวนผสมไอดี 
การบรรจุไอดี และการคายไอเสีย โครงสรางและองคประกอบของเคร่ืองยนต การ
ทดสอบ การหลอล่ืน ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644204 กังหันแกส                    3(3-0) 

 Bas Turbine 
วัฎจักรทางอุณหพลศาสตรของกังหันแกส การทํางาน และประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนตของเคร่ืองบิน กังหันแกสแบบใบพัด เคร่ืองยนตกังหันไอพน เคร่ืองยนต
ไอพนแบบลัดผาน(Bypass) เคร่ืองยนตกังหันไอพนแบบความเร็วมากกวาความเร็ว
ของเสียง       และองคประกอบท่ีเหมาะสม 
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5644205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต                   3(3-0) 
  Automotive Engineering Techology 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ หนาท่ีการทํางานช้ินสวนยานยนต ตัวรถและแทน
เคร่ือง ระบบเบรค ระบบพวงมาลัย การคํานวณหาแรงขับเคลื่อน ระบบแหนบ และ
แรงตานทานการเคล่ือนท่ี สมรรถนะและคุณลักษณะของเคร่ืองยนต การทรงตัว ลอ
หนา และการบังคับเล้ียวของรถขณะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรง และทางโคง
พลศาสตรของเบรค กลไกและระบบสงกําลังแบบสงผานคลัช และการสงกําลังผาน
ของเหลว อุปกรณยานยนต   และองคประกอบในการทํางาน 

 
5644206 วิศวกรรมแทรกเตอรการเกษตร                  3(3-0) 
  Agricultural Tractors Engineering 

หลักการออกแบบเครื่องจักรกล หนาท่ีท่ีตองการเกี่ยวกับสราง และการ
ปฏิบัติงานในฟารมของแทรกเตอร  โดยเนนกลไกของโครงสราง  พรอมท้ัง
เคร่ืองยนตและลอ ระบบการสงถายของแทรกเตอร ระบบการควบคุมดวยไฮดรอ
ลิกส 

 
5644207 เคร่ืองจักรกลการกอสราง                   2(1-2) 
  Construction Machinery 

ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองจักรกลการกอสราง ลักษณะการทํางาน      
ความสามารถในการทํางาน การเลือกใชเคร่ืองจักรกลในการกอสราง วิธีใชอุปกรณ
การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับ
เคร่ืองจักรกล  การกอสราง และการจัดการบริหารเคร่ืองจักรกลการกอสราง ใหมี
การสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5644301 เทคโนโลยีคอนกรีต                   3(2-2) 
  Concrete Technology 

ศึกษาชนิดและองคประกอบคอนกรีต การยกยายและการเก็บ การทดสอบ
เพื่อตรวจรับ ขอกําหนดมาตราฐานเฉพาะ คุณสมบัติคอนกรีต การใชงานของซีเมนต
มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ การควบคุมดภาพ คอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ  
สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริมคอนกรีต การออกแบบ สวนผสมคอนกรีตใหเหมาะสม
กับงานเทคอนกรีตขนาดใหญ การเทคอนกรีตใตน้ํา รอยตอ การแกปญหาตาง ๆ ขอ
งานอัดฉีดน้ํายาเม่ือเกิดรอยราว การทดสอบคอนกรีต และองคประกอบคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 

5644302  เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง                  3(2-2) 
  Pre-stressed Concrete Technology 

ความหมายคําวา “คอนกรีตอัดแรง” ศึกษาคุณสมบัติวัสดุท่ีใชผลิต ระบบ
การอัด การสูญเสียแรงอัด การวิเคราะห และการออกแบบสวนท่ีโคงงอ แรงเฉือน 
ตัวยึดและตําแหนงท่ีตั้ง ความโกงและความนูน วิธีการออกแบบโครงสราง กรรมวิธี
การผลิตคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และการดึงลวดภายหลัง 
(Post-tension) วัสดุสําคัญท่ีใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรง ศึกษาการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีต      อัดแรง เพื่อกันแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว 

 

5644401 ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา                   3(2-2) 
  Semiconductor Physics 

สถานะผลึก แนวความคิดทางกลศาสตรเชิงควอนตัม อิเล็กทรอนิกสในผลึก  
การนําไฟฟาของผลึก การวิเคราะหโดยอาศัยหลักการทางสถิติ ระดับเฟอรมิตัวให
และ ตัวรับอิเล็กตรอน ความหนาแนน ของประจุพาหะในสภาวะท่ีสมดุลและไม
สมดุล      รอยตอ      พี-เอ็น การนําไฟฟาของผลึกเม่ือมีสนามไฟฟาตํ่าและสูง 
ผิวหนาตาง ๆ       ของสารตัวนํา แถบพลังงาน และประจุนําพาหะในสารกึ่งตัวนํา 
ประจุสวนเกินในสารกึ่งตัวนําไดโอด จังช่ัน ไดโอดทันแนล ไดโอดแสดงหรือ
แอลอีดี ทรานซิสเตอรสองขั้ว ทรานซิสเตอรผลสนาม และทรานซิสเตอรมอส 
ไดโอดยูเจที และไดโอดพีเอ็น วงจรไอซีกับการออกแบบและการวิเคราะห ใหมีการ
สาธิตและปฏิบัติการตามเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644402 สเปกโทรสโกปของโมเลกุล                     3(3-0) 
  Molecular Spectroscopy  

ระดับพลังงานท่ีปลอยออกมาจากการเกิด Electron Transition  แถบรังสี
วิทยา  ท่ีเกิดจากการส่ันสลัด (Vibrational Soectriscopy) แถบรังสีวิทยาของ 
Microwave, Ekectrib Spin, Resonance และ Nuclear Spin Resonance   ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644403 รังสีวิทยาและการวัดรังสี                   3(2-2) 
  Radiology and Radiation Measurement 

ศึกษาเกี่ยวกับ Basic Wave Mechanics หลักการแผรังสี การตรวจวัดปริมาณ
รังสี โดยมุงใหเขาใจประโยชนของรังสีท่ีมีตอการแพทย การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมกิจกรรมนิวเคลียร ผลผลิต โทษของรังสี   การปองกัน และปญหาทาง
รังสีวิทยากับสภาวะแวดลอม และชีวิต ทฤษฎีตางๆ คล่ืนเปนอนุภาคได Planck’s 
Quantum Theory of Black Body Radiation ปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริ   รังสีเอกซ 
X – ray Diffraction        ปรากฎการณควอนตัม  อนุภาคพ้ืนฐานตางๆ การ
ประยุกตใชฟสิกสยุคใหม การวัดรังสีใหมีการสาธิต และปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

 
5644404 สเปกตรัมอะตอม                   3(3-0) 
  Atomic Spectra 

ศึกษาแถบรังสีของอะตอมท่ีเกิดจากธาตุชนิด Two Valence Electrons 
การศึกษารูปช้ันพลังงานแบบ Fine Structure, Hyperfine Structure ผลกระทบแบบซี
มาน (Zeeman Effect) ผลกระทบแบบ Parshen-Back  แถบรังสี  แบบผสมจาก
อะตอม (Complex Spectra Radiation) ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644405 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ                              3(3-0) 
  X-ray  Crystallography Analysis 

รังสีเอกซในธรรมชาติ  และท่ีประดิษฐข้ึน   พลังงานของรังสีเอกซท่ีมีความ
ยาวคล่ืนขนาดตางๆ  การดูดกลืนรังสีเอกซ  ความปลอดภัย และการปองกันรังสี
เอกซ หลักการเล้ียวเบน (X – ray Diffraction) กฎของแบรกก   ดัชนีมิลเลอร   ทฤษฎี
การเล้ียวเบนเชิงเรขาคณิตของรัสีเอกซ Reciprocal Lattice, Direct and Reciprocal 
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644406 ระบบควบคุมการผลิตดวยคอมพิวเตอร                3(2-2) 
  Computer Aided Manufacturing Control Systems 

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  ดวยการใชโปรแกรมควบคุมเคร่ืองมือกล
อัตโนมัติในระบบการผลิต  การควบคุมเคร่ืองมือกลดวยระบบตัวเลข  หุนยนต 
อุตสาหกรรม  ระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S.) Cad Cam Pert และ C.P.M. 

 
5644407 เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ                  3(3-0) 
  Automatic Control Technology 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติ  การวิเคราะห  การตอบสนองท่ี
ข้ึนกับชวงเวลาและความถ่ี  เชน ไฮโดรเจนและนิวแมติก  ความรอน  ไฟฟาและ
เคร่ืองกล  การวิเคราะหระบบควบคุมเชิงเสน  การเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ  
ฟงกชันโอนยาย  การหาฟงกช่ันโอนยายแบบ       วงรอบปด และวงรอบเปด   วิธี
วิเคราะหการตอบสนอง ท่ีไมเสถียรภาพของระบบ  โดยวิธีเราธไครทีเรียน  วิธีโพลา
พลอทและวิธีโบเดพลอท    วิธีการควบคุมแบบสัดสวน  แบบอนุพันธ  แบบรวมและ
แบบผสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644408 เทคโนโลยีวิศวกรรมความสวาง                       3(3-0) 
  Illumination Engineering Technology 

พฤติกรรมของแสง  การกําเนิดแสง  กฎการสองสวาง  การวัดการสองสวาง  
แหลงกําเนิดแสงและองคประกอบ   การสองรังสีจากไฟฟาท่ีมีไสหลอด  การนําแกส
หลอดเรืองแสง  ความเหมาะสมของความสวาง  การเลือกใชงาน  ชนิดและหนาท่ี
ของดวงโคม  คุณสมบัติทางแสงของวัสดุท่ีใชทําอุปกรณ   การคํานวณ และการ
ออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร  การออกแบบแสงสวางภายในและภายนอก
อาคาร 

 
5644409 เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟา                  3(3-0) 
  Electrical  Systems Design  Technique 

ชนิดของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาในประเทศไทย การวางผัง หลักการ
ออกแบบระบบไฟฟากําลัง ขอกําหนดพื้นฐาน เฟเซอรไดอะแกรม อุปกรณไฟฟา 
สัญลักษณ     และวงจร ระบบแสงสวางสําหรับอาคาร  มอเตอรและการควบคุมหมอ
แปลงไฟฟากํา ลัง   การออกแบบระบบไฟฟาโดยวิ ธี ท่ัวไป  และโดยระบบ
คอมพิวเตอร  สําหรับท่ีพักอาศัย  ธุรกิจการคา  โรงแรม  โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัย  ประหยัดสวยงาม และมีประสิทธิภาพ  ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 

5644410 การสงกําลังของเคร่ืองจักกลไฟฟา                   3(3-0) 
  Electric Drives 

การพัฒนาการสงกําลังไฟฟา  กําลังท่ีทําใหเกิดการหมุนเพื่อสงกําลังไฟฟา  
ชนิดและหนาท่ีการทํางาน  วิธีการหยุดมอเตอร  พลังงานท่ีใชในการหยุดและการ
เร่ิมเดินเครื่องการคํานวณ   การหมุนมอเตอรโดยวิธีวิเคราะหและวิธีกราฟ  ชนิดของ
มอเตอรท่ีสําคัญ ๆ  วงจรควบคุมและวิธีควบคุมมอเตอร  การคํานวณการใชงานของ
มอเตอรไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644411 เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบปอนกลับ                 3(3-0) 
  Feedback Control Systems Technology 

คําจํากัดความ  ผลการแปลงลาปลาซ  ระบบควบคุมแบบแบบปดและเปด       
การแทนระบบ และการจําลองระบบทางคณิตศาสตร  แผนภาพ  กราฟ  การไหล           
ผลตอบสนอง  ชวงเวลา  การวิเคราะหเสถียรภาพ  ชวงความถ่ีโดยวิธี Nyauist, 
Routh-Hurwitx Critenrion สัดสวนตอเนื่อง  การวิเคราะหเสถียรภาพ  และผลตอบ
สอนงจากชวงความถ่ี  การสรางและวิเคราะหเสนทางราก โดยวิธีของโบด และ
แผนภูมิ Nichol กิริยาการควบคุมเบ้ืองตนและคาชดเชยในการแกไข 

 
5644412 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง                 3(3-0) 
  High Voltage Engineering Technology 

ความหมายของวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  การผลิตไฟฟาแรงสูง  และการใช
ประโยชน  เทคนิคการวัดแรงดันสูง  สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน  ดีสชารจใน   
กาซเบรคดาวนในไดอิเล็กทริกเหลวและไดอิเล็กทริกแข็ง  การใชฉนวนสําหรับ
อุปกรณไฟฟา  ฟาผาและการปองกัน  การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง 

 

5644413 ระบบควบคุม                    3(3-0) 
  Control Systems 

ทบทวนเมตริกซ เวกเตอรสเปซเชิงเสน ไอเกนเวกเตอร ระบบไดนามิกส 
ศึกษาวิธีปอนสัญญาณกลับและการประยุกต วิธีการจําลองแบบบล็อคไดอะแกรม 
กราฟ       การไหลของสัญญาณโบเดพลอท ไนควิสไดอะแกรม หลักการของการ
ควบคุมและ     การสังเกตความม่ันคงของระบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ทฤษฎี
เราธ การวิเคราะห  เวลาตอเนื่องและดิสครีต วงจรปด คุณสมบัติการปอนกลับ 
ขอกําหนดของการทํางาน   ผลสนองตอบความถ่ี วิธีเสนทางรกสําหรับการวิเคราะห
และการออกแบบ รวมท้ังการ ชดเชย การแปรสภาวะตางๆ การออกแบบระบบ
ควบคุมปอนกลับเชิงเสน ระบบควบคุมท่ีดี และใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5644414 เทคนิคการปองกันระบบไฟฟากําลัง                 3(3-0) 
  Electric Power System Protection Technique 

ปญหาท่ัวๆ ไปในระบบ  หลักการเบ้ืองตน  และองคประกอบของการ
ปองกันหลักการปฏิบัติการการประยุกตใชรีเลย  ระบบการปองกันเม่ือไฟฟาลัดวงจร  
เคร่ืองมือปองกัน  การกําหนดคารีแอคแตนซ ฟวส รีเลยสถิต  หลักการและ
คุณลักษณะของวงจรเบรคเกอร และการออกแบบ การปองกันระบบจาย ระบบสง 
และอุปกรณปองกันฟาผาแรงดันกอเกิดกระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร  ทฤษฎีการ
แยกวงจร  วงจรเบรคเกอรแบบแอรบัส  การพัฒนาวงจรเบรคเกอร ขอควรพิจารณา
ในการออกแบบวงจรเบรคเกอร การทดสอบวงจรเบรคเกอรและการบํารุงรักษา 

 

5644415  การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา                              3(3-0) 
  Electric Power Generation, Transmission and Distribution 

ระบบไฟฟากําลัง  ระบบการผลิตไฟฟา  ประเภทของโรงงานไฟฟา  
หลักการและการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  และหมอแปลงไฟฟา  การควบคุม
และปองกันระบบการผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ  การคํานวณโหลด  และคาคงท่ีในระบบ
สายสง  การแกสมการและการใชตารางเพ่ือแกปญหาตาง ๆ  ระบบสงจายและ
จําหนายพลังงานไฟฟา   การวางผังสถานีไฟฟายอย  การเดินสายในระบบสงกําลัง
ของแรงดันขนาดตาง ๆ  โดยคํานึงถึงระยะทาง  พารามิเตอรของสายสงไฟฟา  
ความสัมพันธระหวางแรงดันขนาดตาง ๆ    โดยคํานึงถึงระยะทาง     พารามิเตอร
ของสายสงไฟฟา  ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงานไฟฟา
ตนทางและ    ปลายทาง  การออกแบบเพื่อการผลิต  สายจําหนายพลังงานไฟฟา  สาย
เคเบิลใตดิน  รีแอกซแตนซไดอะแกรม  ระบบเปอรยูนิต  การตรวจสอบและการ
บํารุงรักษาอุปกรณแบบตาง ๆ 

  

5644416 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล                  3(3-0) 
  Digital Control Systems 

ศึกษาสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital) สมการผลสืบเนื่อง  การแปลงลา
ปลาซการแปลงฟูเรียร  การแปลงดีสครีต  การแปลงฟาสทฟูเรียร  โครงสรางดิจิตอล  
ฟลเตอร  การออกแบบระบบ   การวิเคราะหระบบควบคุม   และความคลาดเคล่ือน  
การประยุกต    ใชงานของการประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิตอลในดานการส่ือสาร   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

การควบคุมในงานทางอุตสหกรรม  และอ่ืน ๆ  อยางเหมาะสมและทันสมัย  ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644417 เทคนิคการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง                3(3-0) 

  Electric Power System Analysis Technique 
ศึกษาความเปนมาของระบบไฟฟากําลัง  การผลิตพลังงานไฟฟา  การสง

จาย   ไฟฟา  การปองกันระบบ  กําลังไฟฟาในวงจร AC เฟสเดียว  กําลังไฟฟาสมดุล
ในวงจร AC สามเฟส  ปริมาณตอหนวย  อิมพีแดนซของสายสง  ชนิดของตัวนํา  
นิยามของ       อิมพีแดนซ  อิมพีแดนซของลวดสองเสนเฟสเดียว  คาปาซิแตนซของ
สายสง   สนาม     ไฟฟาของตัวนําเสนตรงยาว  ความตางศักยระหวางจุดสองจุด  
เนื่องจากประจุคาปาซิแตนซของลวดสองเสน  ผลของการเอิรธในคาปาซิแตนซของ
สายสงสามเฟส  ความสัมพันธระหวางกระแสและโวลเตจในสายสง  การจําลอง
แบบของระบบ  การคํานวณโครงขาย  การแกปญหาและการควบคุมโหลดโฟลว  
การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง  ขอบกพรองของสมมาตร
ของไฟฟาสามเฟส  องคประกอบของการสมมาตร  ขอบกพรองของความไม
สมมาตร   การปองกันระบบ  และเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง 

 
5644418 การแปรรูปพลังงานกลไฟฟา                  3(3-0) 
  Electromechanical Energy Conversion 

แรงแมเหล็ก  แรงเคล่ือนแมเหล็กไฟฟาเหน่ียวนํา  กระแสอลวนและ        
ฮิสเทอริซิสหลักการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  การ
หมุนของเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ   การพันขดลวด  
คุณลักษณะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  อุปกรณควบคุม
มอเตอรและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส  คุณลักษณะของมอเตอรเหนี่ยวนํา
เฟสเดียวและสามเฟส  หลักการเร่ิมเดินเคร่ืองของการแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟา
ของมอเตอรเหนี่ยวนําและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644419 โรงจักรไฟฟาตนกําลังและสถานียอย                 3(3-0) 
  Electric Power Plant and Substation 

ระบบโรงจักรตนกําลัง   การเปล่ียนแปลงพลังงาน การพิจารณาโหลด     
การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต  โรงจักรไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดแก  
โรงจักรดีเซล  โรงจักรกังหันไอนํ้า  โรงจักรกังหันกาซ  โรงจักรพลังงานความรอน
รวม  โรงจักร     พลังงานนิวเคลียร  โรงจักรพลังงานน้ํา  กังหันลม กังหันน้ํา  การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟา การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาไอน้ําและพลังน้ํา  
อุปกรณหลักของโรงจักร  อุปกรณควบคุมและการเช่ือมตอโรงจักร  อุปกรณปองกัน
โรงจักร  เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับโรงจักรตนกําลัง  นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน 

 
5644420 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง                  3(3-0) 
  Power Plant Engineering 

ระบบโรงจักรตนกําลัง  การเปล่ียนแปลงพลังงาน  การพิจารณาโหลด     
การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต  โรงจักรไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดแก  
โรงจักรดีเซล  โรงจักรกังหันไอนํ้า  โรงจักรกังหันกาซ  โรงจักรพลังงานความรอน
รวม  โรงจักร     พลังงานนิวเคลียร  โรงจักรพลังงานน้ํา  กังหันลม กังหันน้ํา  การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟา  การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาไอน้ําและพลังน้ํา  
อุปกรณหลักของโรงจักร  อุปกรณควบคุมและการเช่ือมตอโรงจักร  อุปกรณปองกัน
โรงจักร  เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับโรงจักรตนกําลัง  นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน  อุปกรณและการ    ควบคุมโรงจักรไฟฟาตนกําลัง  ใหมีการสาธิต
และปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644501 อิเล็กทรอนิกสท่ีใชแสง                      3(2-2) 
  Opto – Electronics 

พลังงานอะตอม  สภาพช้ันพลังงานอะตอม  การคายแสงแบบตาง ๆ 
แหลงกําเนิดแสง  ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกับสสาร   กฎการแผรังสี 
การนําไฟฟาดวยแสงออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด   ไดโอดแปลงแสง   ผนึกเหลวโฟ
โตโอด  โฟโตทรานซิสเตอร  หลักการของเลเซอร   แสงโคฮีเรนท    เลเซอรแกส  
เลเซอรของแข็ง     เลเซอรกึ่งตัวนํา    การประยุกตใชเลเซอรดานตาง ๆ  ใหมีการ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
5644502 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต                   3(2-2) 
  Applied Nuclear Physics 

การประยุกตทฤษฎีการกระเจิง  ลักษณะ  สมบัติของหัววัดรังสีชนิดตาง ๆ  
และการประยุกต  หลักการของการวัดการแผรังสีของนิวเคลียร  การประยุกตฟสิกส
นิวเคลียรในอุตสาหกรรม  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
5644503 ฟสิกสเลเซอร                    3(2-2) 
  Laser Physics 

แสงและการเกิดแสงเม่ือถูกกระตุน  ออปติคอลเรโยเนเตอร  เลเซอรแบบ
ตาง ๆ  เลเซอรกําลังสูง  การรวมลําแสงเลเซอร โฮโลกราฟ  การมอดดูเลชั่น  การนํา
เลเซอรไปใชในงานอุตสาหกรรม  การแพทยและการส่ือสาร  การแผรังสีโดยการ
ดูดกลืน  และการปลอยสัมประสิทธ์ิของไอสไตน  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644504 ทัศนศาสตรประยุกต                   3(2-2) 
  Applied Optics 

ศึกษาสมบัติทางแสงของฟลมบางของโลหะและสารไดอิเล็กทริก  การ
ประยุกตในทัศนศาสตร การวัดและการตรวจสอบความหนาของฟลมบาง ฮโลกราฟ  
และการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

 
5644505 อุณหพลศาสตรประยุกต                   3(2-2) 
  Applied Thermodynamics 

กระบวนการที่สมดุล และไมสมดุลในแกสอุณหภูมิสูงท่ีใชกับระบบท่ีมี
ปฏิกิริยาทางเคมี  การถายเทพลังงาน  ปญหาการเคล่ือนยาย  คุณสมบัติกายภาพของ
เลเซอร  การวิเคราะหแถบคล่ืนแสงของเปลวไฟ และอ่ืน ๆการระเหย  การกล่ันตัว  
นิวคลีเอช่ัน  การเกิดฟอง  การระเหิด  การไหลแบบ  2  สถานะ  ใหมีการสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
5644506 เทคโนโลยีเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ                3(2-2) 
  Refrigerator and Air Conditioner Technology 

หลักการทําความเย็น วัฎจักรการทําความเย็น ระบบวงจรเคร่ืองทําความเย็น
แบบตาง ๆ  คุณสมบัติของสารทําความเย็น  หองเย็นและหองแชเย็น  คอมเพรสเซอร  
คอนเดนเซอร ชุดควบคุมน้ํายา อีวาพอเรเตอร  อุปกรณของระบบน้ํายา    และ
น้ํามันหลอล่ืน  pH  ไดอะแกรม   ตูเย็นและตูแช   ระบบไฟฟา   หมอแปลงมอเตอร  
วงจรไฟฟา    และอุปกรณควบคุม  หลักการของเคร่ืองปรับอากาศ  วงจรอากาศ  
ไซโครเมตริก    ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศและการคํานวณขนาดเคร่ืองปรับอากาศ  
และภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ  ทอทางเดินน้ํายาและการตอทอ  การติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองมือซอมการแกไขขอบกพรอง  การซอม  และบริการ  ใหมี
การสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644507 นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส                      3(3-0) 
  Nuclear Electronics 

ทฤษฎีการวัดอนุภาคนิวเคลียร  หัววัดรังสีแบบตาง ๆ  และการทํางานของ
หัววัด  ระบบวัดเพื่ออานคาปริมาณความเขมรังสี  ระบบวัดเพ่ือวิเคราะหระดับ
พลังงาน  อุปกรณ   วัดนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  แหลงจายศักยไฟฟาสูง  
อุปกรณขยายสัญญาณ  อุปกรณนับและเวลา  เรทมิเตอร อุปกรณวิเคราะหระดับ
พลังงาน  เคร่ืองวัดนิวเคลียรแบบเคล่ือนท่ี  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5644508 พลังงานนิวเคลียร                   3(2-2) 
Nuclear Energy 

ฟสิกสของนิวเคลียร  ปฎิกิริยานิวเคลียร เตาปฏิกรณนิวเคลียร และกําลังงาน
นิวเคลียร คุณและโทษของพลังงานนิวเคลียร  การแตกตัวของนิวเคลียร  การรวมตัว
ของนิวเคลียร  และการจัดสัมมนา  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
5644509 เทคโนโลยีการผลิต                   3(3-0) 
  Production Technology 

ศึกษาการผลิต  ผลิตภัณฑโลหะ  และช้ินสวนเคร่ืองกลดวยกระบวนการ
แปรรูปโลหะแบบตาง ๆ เชน งานข้ึนรูปโลหะแผน  งานเช่ือมโลหะ  การแปรรูปดวย
เคร่ืองมือกลและการหลอโลหะ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644510 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ                   3(3-0) 
  Operations Research 

ความหมาย แบบจําลองทางคณิตศาสตร การจัดสรรทรัพยากร โปรแกรมเชิง
เสน   ปญหาการขนสง   ปญหาการจัดหางาน  ทฤษฎีความนาจะเปน  ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ  กระบวนการมารคอฟ  ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการแทนท่ี  ทฤษฎีเกมส  
ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  การจําลองสถานการณ   การวิเคราะหขายงาน  การกําหนด
ข้ันตอนของงาน   การจัดสายบริการ  การเขียนโปรแกรมเพื่อปฏิบัติการ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644511 วิศวกรรมคุณคา                     3(3-0) 
  Value Engineering 

ศึกษาวิธีการของวิศวกรรมคุณคา  และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้ 
เพื่อการออกแบบผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีข้ันตอน   ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชน   สูงสุดในการผลิต  เชน  สามารถลดตนทุนการผลิต  แตคุณภาพยังดี
เลิศ  การใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม 

 
5644512 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ                   3(3-0) 
  Feasibility Study in Project 

ศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญอยางจริงจังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรม  การวางแผนทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาทางวิศวกรรม  
การทดสอบแผน  ศึกษาขอมูลและการวิเคราะห  การวัดผลทางเศรษฐศาสตร  ฐานะ
การเงินและการเตรียมการรายงานโครงการแบบกลุม 

 
5644513 การดําเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Plant Operations 

ศึกษาหนวยของการดําเนินงานแบบตาง ๆ  ท่ีพบในงานผลิตท่ัวไป   และใน   
โรงงาน  เคร่ืองกลสันดาปภายในปม  การกรอง  การไหลร่ัว  การแยกแยะเครื่องมือท่ี
ใชระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644514 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Quality Control 

ประวัติเบ้ืองตน    คําจํากัดความและความหมาย   การรวบรวมขอมูล  
หลักการเบ้ืองตนในการควบคุมคุณภาพ  นําเอาเทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย  การ
ตรวจสอบผลการผลิต  การเขียนไดอะแกรม  และฮิสโตแกรมวาอยูในชวงท่ีเสียหรือ
ดี จากแผนการ สุมตัวอยางแบบตาง ๆ     การใชเทคนิคในการบํารุงขวัญคนงานเพ่ือ
เพิ่มคุณภาพในการผลิต  ตลอดจนแผนการบริหาร  การออกแบบ  คาความเช่ือม่ัน  
การหาคาความเช่ือมั่น  วิธีการควบคุมคุณภาพแบบ  TPM,  TQC,  TQM,  ISO,  QS,  
MIL,  Reengineering   และใหจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการควบคุมคุณภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม  เชน  กิจกรรม  5 ส.และ  QCC 
 

5644515 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ               3(3-0) 
  Industrial cost Analysis and Budgeting 

ความสัมพันธระหวาง  ตนทุน  จํานวน  และกําไร  การวิเคราะหตนทุนกิจ  
การอุตสาหกรรม  วิธีการคิดตนทุนสินคาท่ีสงไปสูโรงงาน  ตนทุนวัตถุทางตรง  การ
คิดคาแรงงานทางตรง  คาใชจายโรงงาน  กําลังการผลิต  ตนทุนแปรได  ตนทุน
วัตถุดิบ  ตนทุนงานส่ังทํา    ตนทุนชวงการผลิตตามกระบวนการ    ตนทุนแบงสรร      
ตนทุนมาตรฐาน    ตนทุนผลิตภัณฑรวม  และผลิตภัณฑพลอยได  การคํานวณของ
เสีย  ของส้ินเปลือง งานมีตําหนิและเศษซาก    รายงานทางการเงิน    การวิเคราะหงบ
ดุลทางการเงิน  งบประมาณ การผลิตและการขาย  งบประมาณฐานศูนย   การ
ควบคุมงบประมาณและการประเมินผล 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644516 การจัดการงานกอสราง                       3(3-0) 
  Construction Management 

งานกอสรางอุตสาหกรรม   หลักการจัดการ  องคการงานกอสราง    สัญญา
และการยื่นสัญญา  การวางแผนและควบคุมเคร่ืองมือ  กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง  
และกฎ ขอบังคับ  การรักษาความปลอดภัยในการกอสราง  ทฤษฎีการบริหารงาน 
กอสรางท่ัวไป  หลักและกระบวนการบริหาร  การวางแผนงานกอสราง   การจัด
หนวยงาน   การควบคุม   และการตรวจสอบการประสานงาน   การทํารายงานการ
กอสราง     การประชาสัมพันธ  การบริหารการเงิน  เคร่ืองมือและวัสดุกอสราง      
การบริหารงานบุคคลในงานกอสราง  การอานแบบ  การตรวจสถานท่ีปลูกสราง   
การแบงกลุมงานในสวนตาง ๆ  ของอาคาร การจัดทํารายการวัสดุกอสราง   ข้ันตอน
ของการประมาณราคาเพื่อหาปริมาณวัสดุกอสราง  การคํานวณคาแรงเพ่ือสรุปผล
การประมาณราคา   ในการกอสรางท่ัวไป 
 

5644517 การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Production  Planning and Control for Industry 

ศึกษาระบบการผลิต  การพยากรณ  ความตองการและการกําหนดปจจัย 
การผลิต  การตรวจสอบและควบคุมการพยากรณ  การออกแบบระบบการควบคุม
การผลิต  การจัดตารางการผลิตหลัก  การควบคุมวัสดุคงคลังและสินคา  ขนาดของ
การส่ังซ้ือ  และการผลิตสินคา  การส่ังงาน  การควบคุมตนทุนการผลิต  การ
ประกอบ  และการสมดุลของสายงานผลิต   การจัดลําดับงานและตารางการผลิต   
การวางแผน   และควบคุมโครงการดวยวิธี  ซีพีเอ็ม  และเพอรท 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644518 วิศวกรรมระบบเสียง                   3(2-2) 
  Acoustics Systems Engineering 

คุณสมบัติของคล่ืนในสารยืดหยุน  การเคล่ือนท่ีของคล่ืนสนสาร  ท่ีมี
ขอบเขต  การถายทอดคล่ืนเสียงในลักษณะระนาบและทรงกลม  การเลียนแบบกัน
ระหวางระบบวงจรไฟฟาและเคร่ืองกล  ทรานสคิวเซอรสําหรับคล่ืนเสียง  การวัด
เกี่ยวกับเสียง  ความถ่ีอุลตราโซนิค  การกระจายของคล่ืนเสียงในหอง  การวิเคราะห
พลังงานเสียงดวยระบบ วิเคราะหสเปกตรัม  ทฤษฎีของลําโพงและกลองลําโพง  
ความสามารถในการสงผานของคล่ืนเสียง  ตัวขยายและตัวกรองเสียง  หลักการของ
เคร่ืองชวยฟงของคนหูหนวก  คุณสมบัติตอสรีรวิทยาของเสียงดังมาก  การลดเสียง
รบกวน    เคร่ืองวัดระดับเสียง  คล่ืนเสียงในทางสถาปตยกรรม   การสูญเสียพลังงาน
ของคล่ืนเสียง   ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
 

5644519 เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                 3(3-0) 
  Electronics Circuits Design Technique 

การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรสวิตซ  โดยใชทรานซิสเตอร  เอฟอี      
ยูเจที  และ  พียูที  คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเสนตาง ๆ  และการออกแบบใช
งานในวงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูง วงจรเปรียบเทียบ  วงจรแหลงจายไป  วงจร
กําเนิดสัญญาณ  และวงจรเปล่ียนรูปสัญญาณ  การออกแบบเพาเวอรซัพพลาย  
ฟงกชันเจนเนอเรเตอร  ฟงกชัน การสงผานอารซีโดยใชทรานซิสเตอรแบบ
ไบโพลาร  เอฟอีที  และวงจรเชิงเสนดัดแปลงอิมพีแดนซลบและไจเรเตอร  ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644520 เทคโนโลยีวิศวกรรมคล่ืนจุลภาค                  3(3-0) 
  Microwave Engineering Technology 

ทฤษฎีไมโครเวฟ  การแพรกระจายคล่ืน  ทอนําคล่ืน  อุปกรณไมโครเวฟ  
หลอด  สรางคล่ืนแมกนิตรอน  อุปกรณโซลิตสเตท  ผลท่ีเกิดจากสเปซชารจ  ไคล
สตรอน  การเปรียบเทียบระหวางสายสงกับทอไมโครเวฟ   การส่ันของพลาสมา     
พาราเมตริกแอมปลิไฟเออร  การกําเนิดและการขยายคล่ืนไมโครเวฟ  ท่ีเกิดใน
รอยตอและในเนื้อของสารกึ่งตัวนํา  ระบบไมโครเวฟ    การเลือกเสนทางไมโครเวฟ    
สถานีทวนสัญญาณ  การคํานวณระบบท้ังภาคพื้นดินและดาวเทียม  วงจรตาง ๆ  ใน
ระบบไมโครเวฟ  สายอากาศไมโครเวฟ  การกระจายคล่ืนไมโครเวฟ  ระบบ
ไมโครเวฟตามแนวสายตา  ระบบไมโครเวฟเหนือเสน  ขอบฟา  การออกแบบขาย
ระบบไมโครเวฟ  ตัวอยางการใชงานของระบบไมโครเวฟ  และการออกแบบ
ระบบส่ือสารไมโครเวฟ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644521 เทคโนโลยีระบบการส่ือสารดวยดาวเทียม                 3(3-0)  
  Satellite Communication Systems Technology 

ศึกษาระบบการส่ือสารดาวเทียมเบ้ืองตน  วงโคจรของดาวเทียม  โครงสราง
ของยานอวกาศ  เทคนิคการผสมสัญญาณ  การรวมสัญญาณ  การเขารหัสและ
ถอดรหัสของสัญญาณขอมูล  การออกแบบสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน  การจัด
โครงขายของการ       ส่ือสารทางดาวเทียม  ลักษณะของช้ันบรรยากาศ  การรับและ
สงสัญญาณ  การแปลงสัญญาณ  วงจรของการอัพลิงค  และดาวนลิงค  การเคล่ือนท่ี
ของดาวเทียม  การพัฒนาของการส่ือสารผานดาวเทียม  คล่ืนวิทยุท่ีใชในระบบ
ดาวเทียม  ชนิดของดาวเทียม  ส่ือสารสถานีรับภาคพื้นดิน  สัญญาณรบกวนในระบบ
ดาวเทียม  เทคนิคการมอดูเลท  ระบบสายอากาศที่ใชในดาวเทียมส่ือสาร  ระบบ
ควบคุมดาวเทียมชุดขยายความถี่  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม  ใหมีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644522 เทคโนโลยีระบบการส่ือสารดวยใยแสง                 3(3-0) 
  Optical  Fiber Communication Systems Technology 

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการส่ือสารดวยแสง  และเสนใยแสง  การปลอยแสง
และการแพรกระจายของแสง  ตนกําเนิดแสงท่ีใชในระบบการส่ือสาร  การผสมแสง  
และการแยกสัญญาณออกจากแสง  คุณสมบัติของใยแสงและทอนําสง  ระบบการ
ส่ือสารดวยแสง  การมัลติเพล็กซ่ิง  และดีมัลติเพล็กซ่ิง  หนวยท่ีใชในการวัดแสงไฟ
เบอรออปติกแหลงกําเนิดแสง  และอุปกรณรับแสงแบบสารก่ึงตัวนํา  ผลึกเหลว    
วงจรตาง ๆ ของอุปกรณสงและรับ  การผสมและการแยกของระบบดิจิตอล  
ระบบส่ือสารแบบออปติก  วงจรรวมออปติกและการใชงาน  ระบบส่ือสัญญาณ
ดิจิตอลดวยเคเบิลใยแสงความเร็วสูง (S.D.H.)  และระบบส่ือสารท่ีทันสมัย ทันยุค
โลกา      ภิวัตน  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644523 วิศวกรรมขายสายโทรศัพทตอนนอก                 3(2-2) 
  Outside Telephone Network Plant Engineering 

ทฤษฎีการส่ือสารทางโทรศัพท  ระบบตาง ๆ  ของขายสายโทรศัพท  ชนิด
ของเคเบิลและการใชงานในกิจการโทรศัพท  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
สรางขายสาย  การสรางแนวทางสายเคเบิลตาง ๆ  การแขวนสายสะพาน  การแขวน
สายอากาศโดยใชเคร่ืองพันสาย การแขวนสายเคเบิลอากาศท่ีมีสายสะพานในตัว 
ระบบสายเคเบิลใตดิน ในทอรอยสาย  เคร่ืองมือและวัสดุท่ีใชในการตัดตอ  ชนิด
และโครงสรางเคเบิล  และการนับคูสาย  วิธีการตัดตอเคเบิลท่ัวไป  การตรวจสอบ
คูสายหลังการตัดตอแนวการวางขายสาย  และผลกระทบตอสังคม  ภูมิสถาปตย  
ศึกษาเทคโนโลยีการวางขายสายโทรศัพทตอนนอก  การออกแบบสาย  การคํานวณ
เคร่ืองควบคุมระบบสายตอขายวงจรโทรศัพท แผนผังหมายเลขและสัญญาณ ระบบ
ราคามาตรฐาน    คุณสมบัติการสงระบบตาง ๆ  และการกําจัดเสียงสะทอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644524 เทคโนโลยีวิศวกรรมสายอากาศ                  3(3-0) 
  Antenna Engineering Technology 

หลักการเบื้องตนและคํานิยามเกี่ยวกับสายอากาศ  สายอากาศไดโพลขนาด
คร่ึงความยาวคล่ืน สายอากาศเหนือระนาบดินสมบูรณ  อารเรยสายอากาศแบบ
สมํ่าเสมอ   อิมพีแดนซเหนี่ยวนํา  สายอากาศแบบเสนลวดและวิธีโมเมนต  การ
ทดสอบสายอากาศ ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644525 เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุ                              3(3-0) 
  Radio Frequency Circuits Design Technology 

การออกแบบวงจรขยายยานความถ่ีวิทยุ  การออกแบบวงจรผลิตสัญญาณใน
ยานความถ่ีวิทยุ  วงจรขยายสัญญาณผานบรอดแบนดและการแมทชิ่ง  วงจรตาง ๆ 
วงจรขยายกําลังสัญญาณยานความถ่ีวิทยุ  เทคนิคการออกแบบและการจัดอุปกรณ  
เง่ือนไขพิเศษในการออกแบบ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644526 เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรศัพท                    3(3-0) 
  Telephone Engineering Technology 

แนะนําเกี่ยวกับระบบโทรศัพท  เทคนิคการใหสัญญาณและสวิตช่ิง  ทฤษฎี
กราฟก  ขายวงจรโทรศัพท  ระบบสวิตช่ิงแบบกล-ไฟฟา  ระบบสวิตช่ิงซ่ึงควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร  ระบบตูโทรศัพท  สาขาเทเลค  แนะนําเกี่ยวกับการส่ือสาร  โดยใช
แสง      ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644527 การประมาณผลสัญญาณแบบดิจิตอล                 3(3-0) 
  Digital Signal Processing 

ศึกษาเ ร่ืองสัญญาณและระบบเชิงเลข   (Digital) ศึกษาทฤษฎีของ  Z-
Transforms, Fourier Transforms, Discrete Transforms และ Fast Fourier 
Transforms   ศึกษาโครงสรางของ   Digital Filter  การออกแบบ Digital Filter และ
การประยุกตใชงานของ Digital Signal Processing  เชน Speech, Image Processing  
และ Telecommunications  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644528 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต                2(1-2) 
  Automotive Electrical and  Electronics  Technology 

วงจรจุดระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ  ระบบการทํางานดวย  เล็ก
ทรอนิกสในรถยนต    การทดสอบเคร่ืองยนตดวยเคร่ืองมือ  การตรวจสมรรถนะ    
ตาง ๆ  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644529 เทคนิคการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก                             3(2-2) 
  Digital and Logic Design  Technique 

พีชคณิตสวิตช่ิง  การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรเกต  พีชคณิตบูลลีน  การ
ลดทอนวงจรคอมบิเนช่ันใหนอยท่ีสุด การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรซีเวนเชียล  
ระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตตูล่ินฮื้อ  การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวม  วงจร
ซีเซียม  โครงงานตรรกะ  และการประยุกตใชงาน  ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644530 ระบบการส่ือสารแบบดิจิตอล                  3(3-0) 

Digital Communication Systems 
แสงและส่ิงเราในการปลดปลอยรังสี  รีโซเนเตอรทางแสง  ชนิดของเลเซอร  

เทคนิคการผสมคล่ืน  เลเซอรกําลังสูง  รูปรางของลําเลเซอร  โฮโลกราฟ  คุณสมบัติ   
ของระบบดิจิตอล  เสียงดิจิตอลไลเซชั่น  ดิจิตอลทรานสมิตช่ัน  และมัลติเพลกซ่ิง 
การวัดความผิดพลาด  ซิงโครไนเซช่ัน  เรดิโอดิจิตอล  ดิจิตอลเนทเวอรค  และโปร
โตโคลส  ความจุชองสัญญาณ  การผสมสัญญาณดิจิตอล  การควบคุมความผิดพลาด
ตอนเขารหัส  การบันทึกดวยดิจิตอล  ระบบส่ือสัญญาณดวยเคเบ้ิลใยแสง  ความเร็ว
สูง  (S.D.H.) ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644531 การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือน                              3(3-0) 
  Vibration and Noise Control 

พฤติกรรมของคล่ืนเสียง  อุปกรณการวัด   และการวัดเกี่ยวกับเสียง 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเน่ืองจากเสียงและการส่ันสะเทือน ขอกําหนดและเกณฑ
สําหรับควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือนในระบบส่ิงแวดลอม  การใชวัสดุปองกัน
เสียงและการส่ันสะเทือน  ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 
5644532 วิศวกรรมระบบการเกษตร                               3(3-0)  
  Agricultural Systems Engineering 

ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวในฟารม  การเพ่ิม  
คุณภาพ  การเปล่ียนแปลงรูปแบบ  หรือลักษณะผลผลิตในฟารม  เนนความสะอาด
และการเลือกใชเคร่ืองกล   การลดขนาด   หลักการทําใหแหง  ความสัมพันธระหวาง
ความชื้นหลังเก็บเกี่ยว  และอุณหภูมิ  เทคนิคการประมวลผลผลิตภัณฑ  ระบบการ
ยกยาย  การเก็บอุปกรณท่ีตองใชและการบํารุงรักษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644533 เทคโนโลยีเคร่ืองปรับอากาศ                               3(3-0) 
 Air Condition Technology 

หลักการเบ้ืองตนของเคร่ืองปรับอากาศ   วัฏจักรการทําความเย็นทางอุณ
หพลศาสตรเคร่ืองปรับอากาศชนิดตาง ๆ  ท้ังขนาดเล็ก  และขนาดใหญ  อุปกรณ
ควบคุมทางกล  และทางไฟฟา  ระบบไฟฟาในเคร่ืองปรับอากาศ  การวิเคราะห  และ
ศึกษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  การคํานวณภาระความเย็นในระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
การติดต้ัง  การควบคุม  การใชเคร่ืองมือซอมเคร่ืองทําความเย็น  การตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบตาง ๆ   ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

5644534 การรักษาความปลอดภัยจากรังสี                  3(2-2) 
  Radiological Safety 

ศึกษาโครงสรางอะตอม  ธาตุกัมมันตรังสี  ตนกําเนิดรังสี  อันตรายจากรังสี  
หนวยทางรังสี  ระดับรังสีท่ีถือวาปลอดภัย  ประโยชนและโทษของรังสี  พลังงาน
นิวเคลียร  ระเบิดนิวเคลียร  การคํานวณเก่ียวกับรังสี  หลักการปองกันรังสี  และการ
ขจัดกากกัมมันตรังสี  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม  
 

5644535 การกําบังรังสี                    3(2-2) 
  Radiations   Shielding 

ศึกษาคุณสมบัติของรังสี   อํานาจทะลุทลวงของรังสีชนิดตาง ๆ วัสดุท่ีใชทํา
เคร่ืองกําบังรังสี  การคํานวณเกี่ยวกับอํานาจทะลุทลวงของรังสี  หลักการออกแบบ
เคร่ืองกําบังรังสี  และการเลือกใชเคร่ืองกําบังรังสีท่ีเหมาะสม ใหมีการสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644536 เชื้อเพลิงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและวัฏจักรเชื้อเพลิง                                       3(2-2) 

Reactor Fuels and Fuel Cycles 
ศึกษาคุณสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี  ธาตุกัมมันตรังสีท่ีนิยมใชทําเช้ือเพลิง  

เตาปฏิกรณ  และประสิทธิภาพในการทําเปนเช้ือเพลิง  อุปกรณตาง ๆ ในการผลิต
เช้ือเพลิงนิวเคลียร  ข้ันตอนตาง ๆ  ในการผลิตเช้ือเพลิง  วัฎจักรของเช้ือเพลิง  การ
ขจัดการของสารท่ีใชผลิตเช้ือเพลิง  และการจัดการความปลอดภัยในการผลิต
เช้ือเพลิง  ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

  

5644537 การออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียร                  3(2-2) 
  Nuclear Power Plant Design 

ชนิดของระบบโรงไฟฟานิวเคลียร ขอจํากัดตาง ๆ ตามหลักสากล  หลักการ 
ออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียรแบบตาง  ๆ  ท่ีทันสมัยในปจจุบัน   ท้ังในยุโรป       
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  เชน  โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด  (BER) แบบความ
ดันสูง  (PWR)แบบใชน้ําท่ีมีมวลหลัก (PHWR) โดยคํานึงถึงระบบควบคุมระบบ
ปองกันและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  ใหปฏิบัติการออกแบบ
โรงไฟฟานิวเคลียรตามความเหมาะสม 

 
5644538 การบําบัดมลพิษในอากาศ                  3(3-0) 
  Air Pollution  Treatment 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  แหลงมลพิษหลัก  ผลของมลพิษท่ี
มีตอสุขภาพ  มลพิษอันเกิดจากสภาวะเรือนกระจก  ระบบนิเวศวิทยา  มลพิษทาง
อากาศ เคร่ืองจักรกลโรงงาน  โรงจักรไฟฟาตนกําลัง  และการวางแผนการควบคุม
มลพิษ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644601 ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียรและกลศาสตรควอนตัม                1(0-3) 
  Nuclear Physics and Quantum Mechanics Laboratory 

ปฏิบัติการเพื่อศึกษาการใชเคร่ืองมือในการวัดรังสีแบบตาง ๆ สถิติการวัด
รังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาของรังสี
ตอสสารสเปกโทรสโกปของรังสีแกมมา  บีตา  และแอลฟา  ปฏิกิริยานิวเคลียร  ไม
นอยกวา  10  การทดลอง  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  การเคล่ือนท่ีของอนุภาคในมิติ
เดียวและสามมิติโมเมนตรัมเชิงมุมและสปน  การกระเจิง 

  

5644602 ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                                          1(0-3) 
  Hydraulics and Pneumatics Laboratory 

ใหทําการทดลอง  โดยออกแบบการทดลองใหครบคลุมเนื้อหาวิชาระบบ      
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644603 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                 3(3-0) 
  Water Supply and Sanitary Engineering 

ศึกษาเพื่อหาแหลงน้ําสาธารณะ  คุณภาพท่ัวไป  และคุณภาพท่ีตองการ  
ของนํ้า  มาตรฐานของนํ้าใชและนํ้าดื่ม  การเพ่ิมและลดจํานวนประชากร  การ
บริโภคน้ํา  และระบบการขยาย  การวางแผน  การสรางโรงเก็บน้ํา    การกรองน้ํา  
การตรวจคุณภาพน้ํา การขจัดสารท่ีไมพึงประสงค  การประปาสมัยใหม  สาธารณะ
สุขมูลฐาน  สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  สุขาภิบาลเร่ืองน้ํา  การทําใหน้ําสะอาดโดยวิธี
ตาง ๆ  การเติมสารเคมี  การวางระบบสุขาภิบาลมวลชน  การขจัดขยะ  และน้ํา
โสโครก  การขจัดมลพิษทางอากาศและการออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร  
ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644604 วิศวกรรมการขนสง                     3(3-0) 
  Transportation Engineering 

ประเภทของการขนสง  ทางรถไฟ  ทางรถยนต  ทางเรือ  ทางอากาศ  และ
ทอ  การบริหาร  การดําเนินการระบบการขนสง  การวางแผน  และการกําหนด
เสนทาง  การศึกษาภาวะการจราจร  การวางแผนและการควบคุมการขนสงในเมือง
และชนบท  การวางผังและออกแบบ  ระบบขนสงหลายโมเดล  ท่ีอยูในบริเวณ
ขอบเขตจํากัดท่ีคับแคบ  ผลกระทบตอการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความสวยงาม  
และส่ิงแวดลอม 

  
5644605 วิศวกรรมการทาง                    3(3-0) 
  Highway Engineering 

ศึกษาประวัติการพัฒนาระบบทางหลวงในประเทศไทย  การแบงแยก
ประเภทของทางหลวง  ระบบการขนสงในทางหลวง  โครงสรางถนน  การวางแผน  
และการ ออกแบบผิวจราจร  มาตรฐานทางโดยท่ัวไป  มาตรฐานทางหลวง  การ
สํารวจปริมาณการจราจรเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ  โครงสรางทางและผิว
ทาง  รองขางทาง  วิธีการกอสรางทาง  ผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง  วัสดุ
กอสรางทาง  การเงินและเศรษฐกิจการทาง  การควบคุมการใชทาง  การบํารุงรักษา
ทางและไหลทาง   สะพานและทางระบายนํ้า   การซอมและบํารุงรักษาทาง  
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานผิวทาง  ช้ันรองพื้นทางและพ้ืนทาง  ใหมีการสาธิต
ตามความเหมาะสม 

 
5644606 เทคนิคการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก                3(3-0) 
  Reinforced Concrete Design Technique 

หลักการออกแบบโครงสราง  คอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยวิธีหนวยแรงใชงาน
และวิธีความคงทนทายสุด  และนําไปประยุกตใชในการออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เชน  คาน  วัสดุแผน  เสา  ข้ันบันได  ฐาน  กําแพงกันดิน  กรอบของกําแพง  
และตัวรองรับสาธิตออกแบบตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

5644607 วิธีใชคอมพิวเตอรสําหรับชางโยธา                 3(2-2) 
  Computer Method for Civil Engineers 

ทบทวน  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  การแกสมการเชิงเสน  การเก็บ
ขอมูลและการจําแนกขอมูลแบบตาง ๆ การแยกแกนหลักทีละสวน  ความผิดพลาด  
และสภาพบกพรอง  การทําซํ้าสําหรับสมการเชิงเสนโดยวิธีจาโคบี  วิธีเกาส-ไซเดล  
และวิธีประมาณการแบบตอเนื่อง  การประมาณคาภายใน  และการปรับเสนโคงท่ีใช
เทียบ  การอินทเกรตเชิงตัวเลข  วิธีการประมาณคาตอเนื่องของการโคงงอของเสา  
และคาน  การแกสมการท่ีไมเปนเชิงเสน  การใชคอมพิวเตอรกราฟก  เชน  การ
ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  พรอมท้ังใหเขียนโปรแกรมสงประมาณ  9  
ช้ิน  โดยใชไมโครคอมพิวเตอร  และเมนเฟรมคอมพิวเตอร  โดยเนนการนําไปประ
ยุกต็ใชในทางวิศวกรรมโยธา 

 
5644608 อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน                 3(2-2) 
  Hydrology and Irrigation Engineering 

วัฏจักรทางอุทกวิทยา  น้ําฝน  การซึมของน้ําผานผิวดิน  การไหลบา  การวัด
ปริมาณนํ้า  และน้ําฝน  กราฟของน้ํา  อางน้ํา  การระเหยของน้ํา  ปริมาณนํ้าท่ีพืชใช     
การพยากรณน้ําทวม  ทางท่ีน้ําจะไหลบา  การวัดปริมาณและระดับน้ําทางอุทกวิทยา     
ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา  การวัดน้ําในการชลประทาน การสงและการควบคุม
ปริมาณน้ํา  การปรับหนาดิน  การวางผังบริเวณและวิธีการประยุกตใชน้ํา  ใหมีการ
สาธิตและ   ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644609  ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางวัสดุเสริมและการกอสราง                            1(0-3) 
  Pre-stressed Structural Design and Construction Laboratory 

 ใหทําการทดลองโดยออกแบบการทดลองใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ
ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสรางไมหรือโครงสราง
เหล็ก เทคนิคการกอสราง เชน ทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสา หลังคา คานอยาง
งาย คานตอเนื่อง คานเหล็กหรือไมท่ีใชทําตอมอ กรอบท่ีทําดวยวัสดุแข็งแรง กรอบ
ประตู คานในชวงประตู เสาหิน การประยุกตใชเคร่ืองดึง การวัดแรงดึงในรูปแบบ
ของโครงสรางไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644610 เทคนิคการออกแบบโครงสรางใตดิน                 3(2-2) 
  Substructure Design Technique 

ศึกษาวิธีการเจาะดินเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผล การทรุดตัวของดิน 
ความสามารถในการรับน้ําหนักของดินและฐานราก แรงดันของดิน เสถียรภาพของ
ดิน การออกแบบฐานราก และกําแพงกั้นดินประเภทตาง ๆ เข็มเดี่ยว เข็มกลุม เข็มฝด        
และเทคนิควิธีการออกแบบโครงสรางใตดิน ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

  
5644611 เทคนิคการออกแบบผิวจราจร                  3(2-2) 
  Traffic Pavement Design Technique 

ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และ       
ผิวสนามบิน ความเคนท่ีเกิดข้ึนบนผิวถนนท่ียืดหยุน และผิวแข็ง คุณสมบัติของผิว
จราจรชนิดตาง ๆ  การออกแบบผิวถนนท่ียืดหยุนและผิวถนนท่ีแข็ง  การตานทาน  
การไหลของผิวจราจร  การกอสราง  และการบํารุงรักษาพื้นถนน  ใหมีการสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



 416 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644612 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง                 1(0-3) 
  High Voltage  Engineering Laboratory 

 ใหทําการทดลอง โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
แรงดันสูง  ไมนอยกวา  8  การทดลอง 

 
 5644613 ปฏิบัติการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา                 1(0-3) 
  Electromechanical Conversion Laboratory 

ใหทําการทดลอง    โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการแปรรูป    
พลังงานกลไฟฟา  ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644614 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบปอนกลับ                 1(0-3) 
  Feedback Control System Laboratory 

 ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาระบบควบคุมแบบ
ปอนกลับ  ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644615 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร                       1(0-3) 
  Communication Engineering Laboratory 

ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาแมเหล็กไฟฟา
วิศวกรรม  และวิชาหลักการระบบการส่ือสาร ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644616 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  3                            1(0-3)  
  Mechanical Engineering Laboratory  3 

ใหทําการทดลองเก่ียวกับเช้ือเพลิง  การวิเคราะหสันดาป   แคลอร่ีมิเตอร 
การทํางานของกังหันไอน้ํา การหาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน  การทํางานของ
เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน    การเก็บพลังงานของเซลลแสงอาทิตย การทํางานของ
กังหัน   และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน ไมนอยกวา 10 การทดลอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644617 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  4                              1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 4 

ใหทําการทดลองเกี่ยวกับเร่ืองของการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ว  
พ้ืนที่ปริมาณ  น้ําหนัก  อัตราการไหล  การวัดกําลัง  การทดสอบคุณสมบัติทาง
ฟสิกสของวัสดุ การทดลองคุณสมบัติทางฟสิกสและทางกลของเช้ือเพลิง และสาร
หลอล่ืน     การทดลองเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  การทดลองทางกลศาสตรของไหล 
เชน การไหลในทอ  Orifices pump turbine และการส่ันสะเทือน ไมนอยกวา  10  
การทดลอง 

  
5644618 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5                             1(0-3) 
  Mechanical Engineering Laboratory 5 

ให ทําการทดลองเกี่ ยวกับการนํ า เค ร่ืองมือสมัยใหมไปใช ในงาน   
อุตสาหกรรม  อยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความเจริญกาวหนาในยุคโลกาภิวัตน 

 
5644619 ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร                   1(0-3) 
  Nuclear Technology Laboratory  

ใหทําการทดลอง  โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลียร
การรักษาความปลอดภัยจากรังสี    การกําบังรังสี   ไมนอยกวา  10  การทดลอง 

 
5644620 การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก                3(3-0) 
  Timber and Steel Design 

ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็ก     การคํานวณเพื่อออกแบบโครงสรางไม
และเหล็กเพื่อรับแรง  โดยใชทฤษฎีตาง ๆ   การคํานวณเกี่ยวกับแรงดันและแรงกด
ของคานเสา เหล็กสวนประกอบ    แผนเหล็กท่ีใชเช่ือม   คานเหล็กประกอบเพ่ือตอ
ช้ินสวนโครงสราง  อาคารและสะพาน  การประยุกตใชโครงสรางไมและเหล็ก   เชน   
เสา  คาน ตง  โครงสรางไมและช้ินสวนของอาคาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644621 ปฏิบัติการกลศาสตรปฐพีและวิศวกรรมฐานราก                1(0-3) 
  Soil Mechanics and Foundation Engineering 

ใหอาจารยผูสอนออกแบบการทดลอง  โดยครอบคลุมเนื้อหาของวิชา        
กลศาสตรปฐพี และเทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก ใหนักศึกษาปฏิบัติการไมนอย 
กวา 8 การทดลอง 

 
5644622 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร การประปา และสุขาภิบาล               1(0-3) 
  Hydraulics Water Supply and sanitary Engineering Laboratory 

ใหอาจารยผูสอนออกแบบการทดลอง โดยครอบคลุมเน้ือหาวิชาของ
วิศวกรรมชลศาสตร  วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  ใหนักศึกษาปฏิบัติการไม
นอยกวา  8  การทดลอง 

 
5644623 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม  3                   1(0-3) 
  Industrial  Laboratory  3 

ใหปฏิบัติการโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมคุณคา        
การวิเคราะหตนทุน การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม  
การควบคุมและการขจัดของเสีย  การศึกษาความเปนไปได การบํารุงรักษาทาง
วิศวกรรมโลหการวิศวกรรม   กระบวนการผลิต  วัสดุวิศวกรรม ไมนอยกวา  10  
การทดลอง 

 
5644624 ปฏิบัติการอุตสาหกรรม  4                  1(0-3) 
  Industrial Laboratory 4 

ใหปฏิบัติการโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
พื้นฐาน   และวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  ไมนอยกวา  10  การทดลอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644625 ทฤษฎีแถวคอย                      3(3-0) 
  Queueing Thoeory 

ศึกษาโครงสรางและสัญลักษณท่ีใชในระบบแถวคอย  ตัวแบบแถวคอย   
ลักษณะของปญหาในระบบแถวคอย   การวิเคราะหระบบ  การรอคอยรูปแบบ
แถวคอยปวสซองท่ีมี  1  ชองทางบริการ     และหลายชองทางบริการ     รูปแบบ
แถวคอยท่ีมีจํานวนหนวยบริการเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนลูกคาในระบบ       
รูปแบบแถวคอยท่ีไมเปนแบบปวสซอง  รูปแบบการบริการแบบเออรแลงค   
รูปแบบการบริการใด ๆ  โดยใชสูตร  P-k ตัวแบบจําลองสถานการณ ตัวแบบลูกโซ
มารคอฟ      การวิเคราะหปญหารอคอยโดยวิธี  มอนติคารโล  การคํานวณความนา
จําเปนท่ีจะมีลูกคาอยูในระบบแถวคอย  n  คน  ทฤษฎีเกมส  รูปแบบตาง ๆ  ของ
ปญหาแถวคอยและคาใชจายในระบบแถวคอย การแกปญหาโดยวิธีตัวคูณลากรองจ    
และมารโคเฟยน 

 
5644701 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม                 3(3-0) 
  Industrial and Commercial Laws 

กฎหมายประเพณีเกี่ยวกับการสงเขาและสงออก   กฎหมายเก่ียวกับการ 
สงเสริมการลงทุน      กฎหมายเกี่ยวกับพิกัดภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
ส่ิงแวดลอม  การจดทะเบียนสิทธิบัตร  ยืม  ฝากทรัพย  จํานอง  จํานําเช็ค  ตั๋วแลกเงิน  
การประกันเคร่ืองหมายการคา   ลิขสิทธ์ิ       กฎหมายแรงงานสัมพันธ    เงินทดแทน
การเลิกจาง  การเรียกรอง  การเจรจา  การนัดหยุดงาน  ขอพิพาทศาลแรงงาน พ.ร.บ.  
ควบคุม วิชาชีพสถาปตยกรรม   และวิศวกรรม   และอํานาจหนาท่ีของผูควบคุมงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

5644702 กฎหมายไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                  3(3-0) 
  Electrical and Electronics Law 

ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของ 
ประเทศไทยและตางประเทศ  กฎหมายแรงงาน  พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม   
ขอกําหนดการติดต้ังและเดินสายไฟฟาของการไฟฟา  ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานดานไฟฟา    กฎหมายวิทยุสากล    และมาตรฐานเคร่ืองหรืออุปกรณ
เกี่ยวของกับการใชวิทยุโทรคมนาคม   และอิเล็กทรอนิกส    ระเบียบเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตการใช ความถ่ีวิทยุและวิทยุสมัครเลน 

 

5644703 เทคนิคการวิเคราะหความวิบัติในการกอสราง                 3(3-0) 
  Construction Failure Analysis Technique 

ศึกษาความหมายของคําวา   “วิบัติ”   สาเหตุท่ีอาจจะทําใหเกิดการวิบัติ 
ปญหาความผิดพลาดในการกอสราง   การวิบัติท่ีเกิดจากแรงทางดานขาง  การวิบัติ  
ท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  เชน  การใชอาคารผิดประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี  การตอเติม
เกิน  Factor Safety  ศึกษารอยราวลักษณะ  และประเภทรอยราว  วิธีการปองกัน     
และซอมแซมท้ังอาคารท่ีเปนไม  เหล็ก  และคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

5644901 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสอุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Research for Industrial Physics Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัย  วัตถุประสงคและ 
ขอบเขตของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย   การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย  การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย ข้ันตอนในการวิจัย  การเร่ิมทําการวิจัย     
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอมูล   การสรุป
ผลการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย   การเสนอผลงานวิจัยและทําการวิจัย  เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟสิกส อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน โดย
คํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอมของประเทศ      
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน  และสังคมอยางม่ันคง   โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
5644902 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร                 3(2-2) 
  Research for Nuclear Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย   การกําหนดหัวขอวิจัย  วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย  การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย   ข้ันตอนในการวิจัย  การเร่ิมทําการวิจัย     
การเก็บขอมูล   การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอมูล  การสรุป
ผลการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอผลงานวิจัย  และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม   และส่ิงแวดลอมของประเทศ  
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยางม่ันคง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือ โปรแกรมวิชา 

 
5644903 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Research  for Industrial Productivity Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัย  วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย   การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย   ข้ันตอนในการวิจัย   การเร่ิมทําการวิจัย     
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอมูล  การสรุป
ผลการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอผลงานวิจัย   และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม   และส่ิงแวดลอมของประเทศ เพื่อ
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยางม่ันคง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
 5644904 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสโครงสราง                3(2-2) 
  Research for Structural Physics Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัย   วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย   การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย    ข้ันตอนในการวิจัย   การเร่ิมทําการวิจัย     
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย    การเขียนรายงานการวิจัย    การเสนอผลงานวิจัย    และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสโครงสราง  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน โดย
คํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศเพื่อ
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน  และสังคมอยางม่ันคง   โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา 

 
5644905   การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง                 3(2-2) 
  Research for Power Electrical Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย   การกําหนดหัวขอวิจัย      วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย   การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย    ข้ันตอนในการวิจัย  การเร่ิมทําการวิจัย      
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอมูล   การสรุป
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอผลงานวิจัยและทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน   โดยคํานึงถึง  
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ   สังคม  และส่ิงแวดลอมของประเทศเพ่ือการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยางม่ันคง   โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา 

 
 
 
 
 



 423 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644906 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาส่ือสาร                 3(2-2) 
  Research for Communication Electrical Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัย  วัตถุประสงคและ    
ขอบเขต ของการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การสรางแบบ
วิจัย   การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย  ข้ึนตอนในการวิจัย    การเร่ิมทําการวิจัย     
การเก็บขอมูล   การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย    การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอผลงานวิจัย  และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาส่ือสาร  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน  โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ   สังคม    และส่ิงแวดลอมของประเทศเพ่ือการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคมอยางม่ันคง    โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา  หรือโปรแกรมวิชา 

 
5644907 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสเคร่ืองจักรกล                3(2-2) 
  Research for Mechanical Physics Technology Development 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอวิจัย  วัตถุประสงคและ  
ขอบเขต ของการวิจัยการวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบวิจัย   
การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย    ข้ึนตอนในการวิจัย    การเร่ิมทําการวิจัย       
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การแปลความหมายขอมูล  การสรุป
ผลการวิจัย     การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอผลงานวิจัย  และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาส่ือสาร  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน   โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอมของประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน    และสังคมอยางม่ันคง   โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644908 สัมมนาฟสิกสอุตสาหกรรม                  3(2-2)
  Industrial Physics Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู  ความกาวหนาของผลงานวิจัย  และปญหาทาง
ฟสิกส อุตสาหกรรม  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพ่ือแกปญหา
ตาง  ๆ  อยางมีเหตุผลตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนฝก
เขียนโครงการ  หรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ   ผลผลิตอุตสาหกรรม  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียน   
โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมของ  
ประเทศเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน   และสังคมอยางม่ันคง โดยใชรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควิชา   หรือโปรแกรมวิชา 

 
5644909 สัมมนาเทคโนโลยีนิวเคลียร                                 3(2-2) 

 Nuclear Technology Seminar 
ศึกษาคนควาหาความรู  ความกาวหนาของผลงานวิจัย  และปญหาทาง    

นิวเคลียร เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพ่ือแกปญหา
ตาง ๆ   อยางมีเหตุผล  ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนฝก
เขียนโครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ 

   
5644910   สัมมนาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Industrial Productivity Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู  ความกาวหนาของผลงานวิจัย  และปญหาทางการ
เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม   ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพ่ือ
แกปญหาตาง ๆ  อยางมีเหตุผล  ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ตลอดจนฝกเขียนโครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการ
และการปฏิบัติอยางเปนระบบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644911 สัมมนาฟสิกสโครงสราง                   3(2-2) 
  Structural Physics Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู  ความกาวหนาของผลงานวิจัย    และปญหาทาง
ฟสิกสโครงสราง   ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพ่ือแกปญหา
ตาง ๆ  อยางมีเหตุผล  ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร    ตลอดจนฝก
เขียนโครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ 

  
5644912 สัมมนาไฟฟากําลัง                    3(2-2) 
  Power Electrical Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทาง       
ไฟฟากําลัง ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง ๆ   
อยางมีเหตุผล   ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนฝกเขียน
โครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ 

 
5644913 สัมมนาไฟฟาสื่อสาร                    3(2-2) 
  Communication Electrical Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทางไฟฟา     
ส่ือสาร  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง  ๆ   อยาง
มีเหตุผล   ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนฝกเขียนโครงการ
หรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5644914 สัมมนาฟสิกสเคร่ืองจักรกล                  3(2-2) 
  Mechanical Physics Seminar 

ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทางฟสิกส    
เคร่ืองจักรกล  ใหสอดคลองกับกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง ๆ   
อยางมีเหตุผล   ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนฝกเขียน
โครงการหรือโครงงาน  หรือรายงานตามความเหมาะสม  ท้ังวิธีการและการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ 
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หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  
 (565) 

 

 
      หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
                  1.  เร่ืองท่ัวไป        (565-1--) 
      2.  ขอสนเทศและขอมูล       (565-2--) 
      3.  ซอฟทแวร                                                                              (565-3--) 
      4.   ทฤษฎีและการคํานวณ                                                                      (565-4--) 
      5.   ระเบียบวิธี        (565-5--) 
      6.   การประยุกตใชงาน                                                                              (565-6--) 
      7.   ฮารดแวรและระบบเคร่ือง       (565-7--) 
      8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (565-8--)
      9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานพินธ โครงการศึกษาเอกเทศ 
           การสัมมนา และการวจิัย                                                               (565-9--) 
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หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (565)  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 การจัดการทรัพยากรขอมูล 
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 
การเขียนโปรแกรมภาษาอารพีจี 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมซอฟทแวร 
ดิสครีตและโครงสรางขอมูล 
การวิจยัการดําเนินงานในอุตสาหกรรม 
โปรแกรมประยุกตดานการบัญชีและการเงิน 
โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคาคงคลัง 
โปรแกรมประยุกตดานงานบุคลากรและการจายเงินเดือน 
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 
ระบบสารสนเทศสํานักงาน 
คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการพมิพ 
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรในงานควบคุม 
ความม่ันคงของระบบ 
การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม 
การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 
การใชคอมพิวเตอรและเครือขาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม 
สถิติวิศวกรรม 
ระบบการส่ือสารขอมูล 
โครงสรางขอมูลและสถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร 

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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5653703 
5653704 
5654501 
5654701 
5654901 
5654902 

 

 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอรฮารดแวร 
การวิจยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  (565) 

 
รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 

5653201 การจัดการทรัพยากรขอมูล                  3(2-2) 
  Data Resource Management 

เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา   และการจัดการ
ทรัพยากร   ขอมูลขององคกร   บริษัท   ท้ังในระดับแนวคิด   ตรรกะ      และกายภาพ   
คืองานในการจัดการทรัพยากรขอมูล (การบริหารขอมูล, การบริหารฐานขอมูล)    
การวิเคราะหขอมูล (วิธีการวางแผนหาขอมูล,    แนวคิดรูปแบบขอมูล,     มาตรฐาน
ขอมูล,     ระบบขอมูลและธุรกิจ, การจัดการโครงสรางขอมูลพื้นฐานของขอมูล)        
การออกแบบฐานขอมูล (แนวคิดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล, การสนับสนุน
การตัดสินใจและการดําเนินการฐานขอมูล,   การปรับขอมูล, การจัดเก็บ, การสํารอง
และกูคืน,  ตรรกะขบวนการเช่ือมโยง, เทคนิคการจัดการเก็บขอมูล, การพิจารณา
ภาษาสําหรับการสืบคน) 

 
5653301 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี                 3(2-2) 
  Assembly Language Programming 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาแอสเซมบลี  
การกําหนดตัวแปร        รูปแบบประโยคคําส่ัง   คําส่ังกําหนดขอมูล    คําส่ังคํานวณ     
คําส่ังทําซํ้า   คําส่ังเง่ือนไข  คําส่ังแมคโคร  การใชรีจีสเตอรและการติดตอกับ
ไมโครโปรเซสเซอรและฝกเ ขียนโปรแกรมติดตอปฏิบัติการหรือควบคุม
สวนประกอบรอบขางของระบบไมโครคอมพิวเตอร 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 

5653302 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล                 3(2-2) 
  COBOL Language Programming 
   เนนทฤษฎีตั้งแตการศึกษาหลักการท่ัว ๆ ไปของภาษาโคบอล     การอธิบาย 

ตัวขอมูล    การจัดการขอมูล    สวนนําเขา/แสดงผล  การควบคุมการไหลขอมูล     
ตลอดจนลักษณะภาษาดานอ่ืน ๆ และฝกเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับงานดานธุรกิจ
ในสวนของธุรกิจ,  อุตสาหกรรม, ฯลฯ 

 

5653303 การเขียนโปรแกรมภาษาอารพีจี                 3(2-2) 
  RPG Language Programming 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการศึกษาหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอมูล        
ใน การเขียนโปรแกรมอารพีจี   การประมวลผลแฟมขอมูล      การดําเนินการในการ
คํานวณแถวลําดับ  และตาราง  การเขียนโปรแกรมควบคุมและการแกไขขอบกพรอง  
และฝกเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับงานดานรายงานในสวนของธุรกิจ,    
อุตสาหกรรม,  ฯลฯ 

 

5653304 การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส                 3(2-2) 
  C++ Language Programming 
   เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตหลักการพื้นฐานของภาษาซีพลัสพลัส    นิพจน 

และตัวดําเนินการ  การควบคุมการไหลของขอมูล   แถว  ลําดับ และตัวช้ี    การเขียน 
โปรแกรมเชิงวัตถุฟงกชันในการจัดการขอผิดพลาด          ไลบรารีมาตรฐานและตัว 
ประมวลผลกอน    และฝกการเขียนโปรแกรมในดานตาง ๆ     เชิงวัตถุดวยภาษา  
ซีพลัสพลัส 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653305 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม    32-2) 
  C Language Programming in Industrial 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาซี  ชนิดของ
ขอมูลนิพจนและตัวดําเนินการ    การควบคุมการไหลของขอมูล  แถวลําดับและตัวช้ี
โครงสรางและยูเนียน    ไลบรารีมาตรฐานสวนนําเขา/แสดงผล   สภาพแวดลอมและ
ฟงกช่ันของไลบรารี   และตัวประมวลผลกอนและฝกเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ  กับ
งานอุตสาหกรรม 

 
5653306 วิศวกรรมซอฟทแวร                   3(2-2) 
  Software Engineering 

ใหเนนทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟทแวร  คือ  ระบบคอมพิวเตอรเชิง
วิศวกรรมการวางแผนโครงการดวยซอฟทแวร  การกําหนดส่ิงท่ีตองการใน
ซอฟทแวร การออกแบบ ซอฟทแวร   การเขียนโปรแกรมแปลภาษาและการ  
ถอดรหัส    การทําคุณภาพของ   ซอฟทแวร  เทคนิคการทดสอบซอฟทแวร             
การบํารุงรักษาและการจัดการติดต้ังซอฟทแวร 

 
5653401 ดิสครีตและโครงสรางขอมูล                  3(2-2) 
  Discrete Mathematics and Data Structure 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติในเร่ืองเซ็ต   ความสัมพันธและฟงกชัน   การนับและ
ความสัมพันธเวียนเกิด (Recurrence Relations)  ทฤษฎีกราฟ   ตนไม  และการแยก
จําพวก (Tree and Sorting)   ขายงาน (Networks)   พีชคณิตแบบบูล (George Bool)  
และวงจรเชิงวิธีจัดหมูออโตเมตา  (Automata)  ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic 
Systems)   โพเซตและแลคทิซ (Poset and Lattice) และฝกเขียนโปรแกรมโดยใช
ภาษาท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาดิสครีตและโครงสรางขอมูล     
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653501 การวิจัยการดําเนินงานในอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Operation Research in Industrial 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร  ทฤษฎีการตัดสินใจ  การเรียนแบบทางสถิติ   คิว  
ทฤษฎีการแทนท่ี  การควบคุมสินคาคงคลัง     การวิเคราะหงาน  ตลอดจนทฤษฎี
ใหม ๆ   ท่ีเหมาะสมในงานอุตสาหกรรม    ตลอดจนการฝกเขียนและพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือการวิจัยการดําเนินงานในอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดทักษะในการวิจัย
ตอไป 

  
5653601 โปรแกรมประยุกตดานการบญัชีและการเงิน                3(2-2) 
  Computer Application in Accounting and Finance 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาขอมูลดานบัญชีการเงิน  เชน  บัญชี       
เงินเดือน   บัญชีเจาหนี้ลูกหนี้  บัญชีสินคาคงคลัง  บัญชีวิเคราะหตนทุนและคาแรง
บัญชีตนทุน  และงานผลิตตามคําส่ัง  บัญชีเพื่อวิเคราะหตนทุนและคาแรง  บัญชี
ตนทุนและงานผลิตตามคําส่ัง  บัญชีเพื่อวิเคราะหงบการเงิน   ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานการบัญชีและการเงินหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูป  
มาประยุกตใชกับงานดานนี้  

 
5653602 โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคาคงคลัง                3(2-2) 
  Computer Application in Inventory Control 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาเกี่ยวกับการจัดซ้ือ  การรับ  การจัดสง
สินคา  การควบคุมคลังสินคาคงคลัง  การตัดบัญชีสินคา  การวิเคราะห   การขยาย
และการยึดครอง  ลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานการควบคุม   
สินคาคงคลังหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับงานดานนี้ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653603 โปรแกรมประยุกตดานงานบุคลากรและการจายเงินเดือน               3(2-2) 
  Programming Applications in Personal and Payroll 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางดานงานบุคลากรและ
การจายเงินเดือน   การจัดขอมูลและการวางระบบขอมูลดานนี้   การออกแบบ
รายงานตาง ๆ  การเขียนโปรแกรมรับขอมูล   การคนหาขอมูล  และการออกแบบ
รายงานผลทางดานนี้  ตลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานงาน
บุคลากร     และการจายเงินเดือน หรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชประยุกตกับงาน
ดานนี้ 

 
5653604 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Computer Application for Science and Industrial 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม    เชน  
อันดับ   และอนุกรม   การจัดหมู   การจัดลําดับ   ความนาจะเปน  ทฤษฎีบททวินาม  
ฟงกชัน  การแกสมการ  เวกเตอร    ความเร็ว   ความเรง  เรขาคณิตศาสตรวิเคราะห 
และแคลคูลัสเบ้ืองตน และทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม   ตลอดจน   
เขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษา    ดานงานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม     หรือ 
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653605 ระบบสารสนเทศสํานักงาน                  3(2-2) 
  Office Information Systems 

เน นทฤษฎีและป ฏิ บัติ ท่ี เ กี่ ย วข อ งกั บการจั ดการ สํ านั ก ง าน   คื อ 
สภาพแวดลอมในสํานักงาน    (การดําเนินงานแบบรวมศูนย /กระจายศูนย ,  
สภาพแวดลอมเชิงวิศวกรรม,  เทคโนโลยีการประเมินผล)  เทคโนโลยีในสํานักงาน  
(การส่ือสาร ท้ังภายในและภายนอก,  ภาพพจน, การเก็บส่ือ,  เทคโนโลยีการเขาถึง
แบบสาธารณชน, การติดต้ัง, การบํารุงรักษา    และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
, การจัดการเพื่อปองกันการลาสมัย)    การทํางานของผูใชปลายทาง  (การวิเคราะห
และการสนับสนุน,  ระบบศูนยสารสนเทศ,  การรวมมือกันและการสนับสนุน,  การ
พัฒนา  ผูใชปลายทาง  และการบริหารการตอตาน)    ตลอดจนพัฒนาหรือฝกใช
โปรแกรมสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 
5653606 คอมพิวเตอรเก่ียวกับการพมิพ                  3(2-2) 
  Computer in Printing Shop 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาระบบการพิมพ  การเรียงพิมพดวย
คอมพิวเตอร  การเขียนโปรแกรมสําหรับใชในการเรียงพิมพ   และตรวจสอบ ศึกษา
เทคโนโลยีใหม ๆ และทันสมัยเกี่ยวกับการพิมพ 

 
5653607 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร                3(2-2) 
  Computer Drawing and Design 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใน
การออกแบบวงจรไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส    แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม และฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653608 คอมพิวเตอรในงานควบคุม                 3(2-2) 
  Computer in Control 

การวิเคราะหการออกแบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุม  การนําโครงการ
คอมพิวเตอรท่ีสมบูรณแบบมาใชในระบบควบคุม   การประมาณคาพารามิเตอร  
การจําลองแบบทางไดนามิกส  การจัดตําแหนงขอมูล    หนวยความจําโปรเซสเซอร  
การสรางวิธีการออกแบบ    การใชไฮบริด    และดิจิตอลคอมพิวเตอรในงาน         
อุตสาหกรรมใหไดใชโปรแกรมจําลองหรือโปรแกรมปฏิบัติการจริงท่ีมีอยู  หรือไป
ฝกทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5653609 ความมั่นคงของระบบ                   3(2-2) 
  Systems Security 

เนนความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา    และ 
จัดการโปรแกรมที่ทํางานดานความม่ันคงของระบบ   การประเมินความเส่ียง 
(โครงสรางระบบ  และการประเมินคาขอมูลและระบบ,  คุณลักษณะ,  การ
ปฏิบัติการประเมินความเส่ียง,  ขอปลีกยอยดานความเส่ียง,   การกูคืนเพื่อการแยก
และบริการสารสนเทศท่ีหยุดจังหวะ,    การจัดการกูคืนการจัดเก็บ,  การวางแผน
ธุรกิจใหดําเนินตอไป,    การจัดการความยอยยับสารสนเทศ)   ความม่ันคงของระบบ    
(การโทรคมนาคม,   ความม่ันคงฐานขอมูล,  การสราง รหัสลับ,   ระบบปฏิบัติการ,    
คอมพิวเตอรและโครงขายทองถ่ิน,    ความม่ันคงทางกายภาพ)    การออกแบบความ
ม่ันคงในระบบ (จุดประสงคระบบความม่ันคงและการทํางาน,   การประกันขอมูล
อันหนึ่งอันเดียวกัน, ปฏิบัติการวงจรชีวิต)   การจัดการความม่ันคง (การตั้งนโยบาย  
การนําไปใชและการบริหาร,  การเขาใจความม่ันคง,    สารสนเทศดานจรรยาบรรณ,    
การแสดงบุคลิกลักษณะสวนตัว     และการประเมินการวัดคาความมั่นคง)
 ตลอดจนฝกใชและ/หรือพัฒนาโปรแกรมสําหรับดานความม่ันคงของระบบ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653610 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Systems Development in Industrial 

ใหเนนความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะหระบบ  ออกแบบระบบ
และสรางระบบ    อีกท้ังบทบาทของนักวิชีพดานระบบงานในองคกร    การวิเคราะห
ระบบ (ทฤษฎีระบบท่ัวไป,   การศึกษาข้ันตน,    นิยามของวัตถุประสงค,   ขอมูล
รวมและการวิเคราะหขอมูล,   ความตองการของระบบ)    การออกแบบระบบและ
การนําไปใช   (พิจารณาทางเลือกการออกแบบระบบ,  การออกแบบลอจิก,   การ
ออกแบบขอปลีกยอย,   ความม่ันคงและการควบคุม,  ภาวะสวนตัว, การนําระบบไป
ใช,  การประเมินผลและการ บํารุงรักษาระบบ)    การวิเคราะหระบบอยางมืออาชีพ 
(บทบาทวงการของระบบอยางมืออาชีพ,  เกณฑหาบุคคลเขาทํางานอยางมืออาชีพ,  
ทักษะการส่ือสาร,  การกําหนดลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม)    ฝกเขียน
โปรแกรมพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม 

 
5653611 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร                3(2-2) 
  Computer Aided Engineering Management 

ใหเนนทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอรชวยออกแบบ และคอมพิวเตอร
สําหรับการผลิตในโรงงาน   การประยุกตใชในการออกแบบวงจรลอจิก  วงจรบอรด     
องคประกอบ    และระบบเชิงกล     อินเตอรเฟสระหวางคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
แคด และคอมพิวเตอร   นิวเมอริกัล คอนโทรล (ซี เอ็น ซี)  หุนยนต  เทคโนโลยี
โครงขาย  การจัดการคอมพิวเตอร     สําหรับการผลิตในงานวิศวกรรม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653612 การใชคอมพิวเตอรและเครือขาย                  3(2-2) 
  Using Computer and Networks 

เนนทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกลุมอุปกรณคอมพิวเตอร  
ท้ังในระดับแนวคิด  ตรรกะ  และกายภาพ  งานการจัดการทรัพยากร  การบริหาร
ท่ัวไป     เทคนิคการบริหาร    การสนับสนุนผูใชปลายทาง   สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร  ระบบหนวยอุปกรณประกอบ   ซอฟทแวรคอมพิวเตอร   การประยุกต
ระบบซอฟทแวร   เทคโนโลยีเครือขาย    ภาพรวมของเครือขายระดับทองถ่ิน (LAN)     
ระดับเมือง (MAN)  และระดับสากล  (WAN)   มีการฝกทักษะในการใชคอมพิวเตอร
และเครือขายท่ีติดต้ังในงานอุตสาหกรรม 

 
5653613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Information Technology in Industrial Management 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   แหลงสารสนเทศกับการบริหาร   ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ    การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงาน  
อุตสาหกรรมใหทันสมัยอยูเสมอ 

 
5653614 สถิติวิศวกรรม                    3(3-0) 
  Engineering Statistics 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติดานอุตสาหกรรม การ
รวบรวมและการนําเสนอขอมูล ความนาจะเปนเบ้ืองตน การแจกแจงความนาจะเปน 
การสุมตัวอยาง ตัวแปรเชิงสุม และการแจกแจงตัวแปรเชิงสุม การประมาณคา 
พารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน แจกแจงแบบปกติ ทวินาม ไฮเปอรจี
โอเมตริก ปวสซอง แกมมา ไควสแควร การแปลงคาตัวแปรและโมเมนต การ
วิเคราะหการถดถอยและสหพันธเชิงเสน อนุกรมเวลา การวิเคราะหความแปรปรวน 
การใชสถิติในการพยากรณทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
5653701 ระบบการส่ือสารขอมูล                   3(2-2) 
  Data Communication System 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตหลักการติดตอส่ือสาร หลักการเช่ือมตออุปกรณ
รูปแบบมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอ่ืน ๆ   ระบบการติดตอส่ือสาร โครงสราง
อุปกรณและฮารดแวร    การใชและออกแบบระบบส่ือสารขอมูล    ตลอดจนใช
โปรแกรมดานการสื่อสารขอมูลหรือพัฒนาโปรแกรมสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณ
ตาง ๆ  

 
5653702 โครงสรางขอมูลและสถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร               3(2-2) 
  Microcomputer Architecture and Data Organization 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ    
ลอจิก ดิจิตอล    ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรเชิง
สถาปตยกรรมวิธีการออกแบบ   การออกแบบระบบประมวลผล   ระบบควบคุม
องคประกอบหนวยความจํา  ตลอดจนเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชขอมูลตาม
สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอรตามระบบท่ีศึกษา 

 
5653703 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร                3(2-2) 
  Microprocessor and Microcontroller 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร (ความ
เปนมา, ระบบไมโครคอมพิวเตอร, บัส) ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟทแวร 
(โครงสรางภายใน,  รีจีสเตอร,  ภาษาแอสเซมบล้ี)  คําส่ังภาษาแอสเซมบล้ี  ฮารดแวร
ไมโครโพรเซสเซอร   หนวยความจํา   การส่ือสารแบบขนาน  พอรตนํา  เขา/สงออก   
อินเตอรรัพต และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุน  (คุณสมบัติ, โหมดการ
ทํางาน, หนวยความจํา, รีจีสเตอร,  การอางแอดเดรสและชุดคําส่ัง,  การเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตนและการเชื่อมกับอุปกรณภายนอก) 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5653704 การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร              3(2-2) 
  Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัส  โดยใชไมโครโปรเซสเซอร  
สัญญาณนาฬิกา  การอินเตอรเฟส  หนวยความจํา  หนวยปอนขอมูล  หนวยแสดงผล   
สวนตาง ๆ    ท่ีประกอบเปนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร    อุปกรณท่ีใชในการซอม    
หลักการตรวจเช็ค   และการซอมเบ้ืองตน  ตลอดจนฝกปฏิบัติการซอมจริง 

 
5654501 การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม                3(2-2) 
  Introduction to Simulation in Industrial 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจําลองปญหา    
การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหาเทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน   การเลือก
ภาษา   การทดลองปฏิบัติ   การจําลองปญหาเทคนิคการจําลองขอมูลนําเขา 
กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของแบบจําลอง  และฝกเขียนโปรแกรม
หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจําลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม 

 
5654701 การออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอรฮารดแวร                3(2-2) 
  Digital Computer Hardware Design 

เนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร
สมัยใหมท้ังแบบธรรมดา    และแบบข้ันสูงเพื่อใชเปนหนวยควบคุมไมโคร
โปรแกรม เชน  การดีไซนลักษณะของเอแอล   แคร่ีลุคอะเฮด   มัลติพลิเคชัน    
และดิวิชัน อัลกอริทึมส   การออกแบบระบบหนวยความจํา  แบบจานแมเหล็กขนาด
ใหญมาก  ระบบเทปสําหรับแบคอัพ   และระบบหนวยความจําแบบใชจานเลเซอร    
และไดมีการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการออกแบบ    ตลอดจนสรางทักษะ
ประกอบความเขาใจในการออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอรเชิงฮารดแวร 

 
 
 
 



 441 

รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
5654901 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Research for Industrial Computer Technology Development 

ใหเนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิจัย  การกําหนดหัวขอ
วิจัยวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย   การวางแผนการวิจัย   การเขียน
โครงการวิจัย   การสรางแบบวิจัย  การสรางและใชเคร่ืองมือในการวิจัย  ข้ันตอนใน
การวิจัย   การเร่ิมทําการวิจัย  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การแปล
ความหมายขอมูล     การสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเสนอ
ผลงานวิจัย และใหทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม   โดย
สอดคลองกับกลุมและวิชาท่ีเลือกเรียน  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศเพื่อ การพึ่งพาตนเองของชุมชน และ
สังคมอยางม่ันคง  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควิชาหรือ
โปรแกรมวิชา 

 
5654902 การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม               3(2-2) 
  Independent Study in Industrial Computer Programming 

ศึกษาปญหาท่ัวไปและปญหาเฉพาะเร่ืองเพื่อหาวิธีแกปญหา  การเขียนผัง
งาน  เพื่อแสดงข้ันตอนการแกปญหา    การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่ง  หรือหลายภาษา  เพื่อใชงานหรือแกปญหานั้น   ตลอดจนการทําโครงการ
พิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีใชในอุตสาหกรรมเปนหลัก 
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