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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science in Technical Education  Program in Industrial Art 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

ช่ือยอ ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Art) 

ช่ือยอ B.S.Tech.Ed. (Industrial Art) 
 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 
4.  ปรัชญา 

สรางหรือผลิตครูทางดานอุตสาหกรรมสําหรับการศึกษาระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา 

5.  วัตถุประสงค 

 เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ี 

5.1  มีคานิยมรวม ไดแก ตระหนักและยึดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเอกลักษณของการ
เปนครูผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง และมีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ 

5.2  เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่
ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษย อุทิศตนและทุมเทในการพัฒนาการเรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

5.3  ผูเรียนรู ฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดข้ันสูง มีความ
รอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสราง
สัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น มานะ บาก
บั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู ทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5.4  เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปน
ทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนา
ใหกับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล 
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5.5  เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเน้ือหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
มีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสื่อ 
แหลงเรียนรูชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณา
การความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ศาสตรการสอน ความรู เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี (TPACK) เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใช
ในการแกปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม 

5.6  เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล     
รูคุณคาและสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน มีจิตอาสาและ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูถูก   
รูผิด รูชอบ ช่ัว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปน
มนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

6.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน กอสราง 
โยธา สถาปตยกรรม สํารวจ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โลหะ ชางเทคนิค ชางยนต ชางกลโรงงาน  

6.3 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน 
กอสราง โยธา สถาปตยกรรม สํารวจ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โลหะ ชางเทคนิค ชางยนต ชางกลโรงงานเขาศึกษา
ตอในกรณีเทียบโอน 

6.4 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

7.  โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 10 ป
การศึกษา 

7.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  เรียนไมนอยกวา 144   หนวยกิต 
7.2 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร     เรียนไมนอยกวา 144  หนวยกิต 
1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 108  หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา 41 หนวยกิต 
- วิชาชีพคร ู 28 หนวยกิต 
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13 หนวยกติ 
2.2) วิชาเอก ไมนอยกวา 67 หนวยกิต 
- วิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิศวกรรมพื้นฐาน 30 หนวยกิต 
- วิชาเอกทางวิศวกรรม 23 หนวยกิต 
 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 
 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา 
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- วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
 วิชาเลือกอุตสาหกรรมศิลปและวิศวกรรมพื้นฐาน  
 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 
 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมไฟฟา 

  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
7.3  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป มีรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ดังน้ี  

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เรียนไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
 062101  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062102  พลเมืองที่เขมแข็ง  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062203  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062204  ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) หนวยกิต 
 062205  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) หนวยกิต 
 062306  การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062307  สุนทรียะ  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062308  การรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
 062309  การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) หนวยกิต 
 062310  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5) หนวยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                          เรียนไมนอยกวา 113  หนวยกิต 
 1.  กลุมวิชาชีพคร ู  เรียน 41  หนวยกิต 
  1.1  วิชาชีพคร ู   28  หนวยกิต 

    100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู 3(2-2-5) หนวยกิต 
    100102 จิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) หนวยกิต 
    100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  3(2-2-5) หนวยกิต 
    100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) หนวยกิต 
    100205 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) หนวยกิต 
    100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) หนวยกิต 
    100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) หนวยกิต 
    100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) หนวยกิต 
    100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) หนวยกิต 
    100310 ครุนิพนธ 1(0-2-1) หนวยกิต 
    1.2  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 13 หนวยกิต 
    101301 ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1(45)  หนวยกิต 
    101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)  หนวยกิต 
    101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)  หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเอก เรียนไมนอยกวา 67 หนวยกิต 
   2.1 วิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิศวกรรมพ้ืนฐาน 30 หนวยกิต 
   508110 คณิตศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)  หนวยกิต 
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   508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ  
    คณิตศาสตร  1(0-3-1)  หนวยกิต  
  508112 ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5)  หนวยกิต 
   508113 วัสดุวิศวกรรม  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508114 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต  
    ทางวิศวกรรม  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงานวิศวกรรม 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508121 ปฏิบัติการงานไม  2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508122 ปฏิบัติการงานปูน  2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508123 ปฏิบัติการงานโลหะ  2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508124 การจัดโรงฝกงานและความปลอดภัยใน  
    การทํางาน  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ 
    งานวิศวกรรม   1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508220 ปฏิบัติการงานไฟฟา  2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต 2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
    2.2 วิชาเอกเฉพาะทางวิศวกรรม 23 หนวยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 
   508130  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 3(0-6-3)  หนวยกิต 
   508230 กลศาสตรวิศวกรรม  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508231 เทคนิคการกอสราง   2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508232 ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสราง  1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508233 วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณอาคาร 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508234 เทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคาร 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508235 ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคาร 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508236 ทฤษฎีโครงสราง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508330 วิเคราะหโครงสราง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508331 คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
    และการกอสราง  ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
   508393 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508395 ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธา 
    และการกอสราง   3(280) หนวยกิต 
    2.2.2 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา 
   508160  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508260  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา 2(0-4-2)  หนวยกิต 
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   508261  วิเคราะหวงจรไฟฟา  2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508262  ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508263  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508264  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508265  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508280  หลักการสื่อสาร  2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508380  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508381  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508392 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
   508394 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-4-2)  หนวยกิต 
   508396 ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟา 3(280) หนวยกิต 
    2.3 วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรม 14 หนวยกิต 
    2.3.1 วิชาเอกเลือกอุตสาหกรรมศิลปและวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
   508312  ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับ 
      งานวิศวกรรม  1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508313  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ 
      งานวิศวกรรม  1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508320  การวาดเสน  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508321  เซรามิกสเบื้องตน  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508322  เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกสเบื้องตน 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508323  การทําพิมพและการหลอเบื้องตน 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508324  การงานอาชีพและเทคโนโลยีทองถ่ิน 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508325  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508326  การออกแบบเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508327  การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508328  การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับ 
      ครูอุตสาหกรรมศิลป  3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508329  การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508420  การสื่อสารดวยภาพ  3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508421  สถิติสําหรับงานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป 3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508422  การออกแบบและสรางผลิตภัณฑดวย 
      เครื่องซีเอ็นซ ี  3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508423  การออกแบบและสรางผลิตภัณฑดวย  
      เครื่องพิมพสามมิติ  3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508424  การเพิ่มผลิตภาพ  3(3-0-6)  หนวยกิต 
   508425  การศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508426  การเขียนบทความและการนําเสนองานวิจัย 
      ครูอุตสาหกรรมศิลป  3(2-2-5)  หนวยกิต 
   508427  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  หนวยกิต 
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   508428  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4)  หนวยกิต 
   508429  คอมพิวเตอรในการออกแบบ 3(1-4-4)  หนวยกิต 
    2.3.2 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 
   508332  ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสรางโครงสราง 
     อาคารขนาดใหญ  1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508334 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508335  เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508336  การทดสอบวัสดุ  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508340  การสํารวจเพื่อการกอสราง 2(1-3-3) หนวยกิต 
   508350 ปฐพีกลศาสตร  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508351  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508352  อุทกวิทยา  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508353  กลศาสตรของไหล  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508430  กฎหมายและสัญญาการกอสราง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508431  สัญญาการออกขอกําหนดและการประมาณราคา 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508432  การประมาณราคางานกอสราง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508433  การบริหารงานกอสราง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508434  คอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 
     และการกอสราง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508435  การออกแบบอาคาร  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508436  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508437  การออกแบบทางสถาปตยกรรมและเทคนิค 
     การกอสราง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508438  วิธีการและเครื่องจักรกอสราง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508439  การตรวจสอบงานกอสราง 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508440 วิศวกรรมสํารวจ  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508441  ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508442 วิศวกรรมการทาง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508443  วิศวกรรมการจราจร  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508450  วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 2(1-3-3)  หนวยกิต 
    2.3.3 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมไฟฟา 
   508360  วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508361  อิเล็กทรอนิกสกําลัง  2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508362  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508363  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508364  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508365  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508366  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1(0-3-1)  หนวยกิต 
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   508367  ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508370  ระบบคอมพิวเตอรสมองกลฝงตัว 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508371  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508372  ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508373  ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508374  วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508382  การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508383  การสื่อสารไรสายและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่ 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508384  วิศวกรรมสายอากาศ 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508385  เทคโนโลยีการสื่อสารแถบกวางสมัยใหม 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508386  วิศวกรรมไมโครเวฟ  2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508460  การออกแบบระบบไฟฟา 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508461  วิศวกรรมสองสวาง  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508462  ระบบควบคุมปอนกลับ 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508463  ปฏิบัติการระบบควบคุมปอนกลับ 1(0-3-1)  หนวยกิต 
   508464  การแปรสภาพพลังงานไฟฟา 2(2-0-4)  หนวยกิต 
   508465  ไฟฟาอุตสาหกรรม  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508466  เครื่องจักรกลไฟฟา  2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508470  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 2(1-3-3)  หนวยกิต 
   508480  วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร 2(2-0-4)  หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  เรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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8.  บุคลากร  

ท่ี 
ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อตํารา งานวิจัย 

1 นายสุรศักด์ิ เทศประสิทธ์ิ 
3-4303-0012x-xx-x 
ผูชวยศาสตราจารย 

ค.อ.ม. (สถาปตยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (2549) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 
วิทยาลัยครูอุดรธานี (2536) 

ทศพร จันทรเผือก สุรศักดิ์ เทศประสิทธ์ิ กา
รุณ  มุกดาเนตรและฐิติวัสส กาญจนพิมา 
(2016). “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การส่ือสารโดยใชเทคนิคการส่ือสารแบบ
รวมมือไมโม”. Engineer, Science, 
Techno-logy and Architecture Con-
ference 2016 (ESTA CON 2016). 
pp185-190,.Jul 2016.  

2 นางสาวสุภาวดี  เสริมรัมย 
3-3099-0106x-xx-x 
อาจารย 

M.Sc. (Structural Engineering) 
University of Newcastle upon 
Tyne, UK (2002) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2536) 

สุภาวดี  เสริมรัมย (2559). “การปฏิรูปการ
เรียนการสอนในรูปแบบBrain Based 
Learn-ing (BBL) เรื่อง การออกแบบ สวน
ผสมคอนกรีต”.,วิจัยบูรณาการการเรียนการ
สอน, สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา.(กําลังดําเนินการ) 

3 นายไพโรจน  พุทธโอวาท 
3-3099-0095x- xx-x 
อาจารย 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (2554) 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (2532) 

นายไพโรจน  พุทธโอวาท 
(2559).”การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ
โตะเขียนแบบในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”.,วิจัย
บูรณาการการเรียนการสอน, สํานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.(กําลัง
ดําเนินการ) 

4 นายฐิติวัสส  กาญจนพิมาย 
3-3005-0004x- xx-x 
อาจารย 

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(2551) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2542) 

ทศทศพร จันทรเผือก สุรศักดิ์ เทศประสิทธ์ิ 
การุณ มุกดาเนตรและฐิติวัสส กาญจนพิมา 
(2016). “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การส่ือสารโดยใชเทคนิคการส่ือสารแบบ
รวมมือไมโม”. Engineer, Science, 
Techno-logy and Architecture Con-
ference 2016 (ESTA CON 2016). 
pp185-190,.Jul 2016. 

5 นายทศพร จันทรเผือก 
3-3001-0144x- xx-x 
อาจารย 

วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2544) 

ทศทศพร จันทรเผือก สุรศักดิ์ เทศประสิทธ์ิ 
การุณ มุกดาเนตร และฐิติวัสส กาญจนพิมา 
(2016). “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การส่ือสารโดยใชเทคนิคการส่ือสารแบบ
รวมมือไมโม”. Engineer, Science, 
Techno-logy and Architecture Con-
ference 2016 (ESTA CON 2016). 
pp185-190,.Jul 2016. 
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6 นางเมธาวี ศรีวัฒนพงศ  
โพธิสาร 
3-3099-0075x-xx-x 
อาจารย 

D.Eng. (Civil Engineering) 
University of Kassel, Germany 
(2017) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2548) 

Photisan, M.S. (2018). “Influence of 
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9.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ดร.ทศพร    จันทรเผือก   ประธานหลักสูตร 
 นางสาวสุภาวดี   เสริมรัมย    กรรมการประจําหลักสูตร 
 อาจารยฐิติวัสส   กาญจนพิมาย   กรรมการประจําหลักสูตร 
 อาจารยไพโรจน   พุทธโอวาท   กรรมการประจําหลักสูตร 
 ดร.เมธาวี   ศรีวัฒนพงศ โพธิสาร กรรมการประจําหลักสูตร 
 ผศ.สุรศักด์ิ    เทศประสิทธ์ิ    กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 
 

10.  อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
  อาจารยฐิติวัสส  กาญจนพิมาย 
 

11.  แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 11.1 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062101 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุมวิชาเอก 508110 คณิตศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม  2(2-0-4) 

508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
คณิตศาสตร   

1(0-3-1) 

508112  ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
508113 วัสดุวิศวกรรม 3(1-4-4) 
508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงาน  
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 

508121 ปฏิบัติการงานไม 2(0-4-2) 
เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 3(2-2-5) 

100102 จิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 
รวม 22 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062102 พลเมืองที่เขมแข็ง 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุมวิชาเอก 508114 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต  

ทางวิศวกรรม 
3(1-4-4) 

508122 ปฏิบัติการงานปูน 2(0-4-2) 
508123 ปฏิบัติการงานโลหะ 2(0-4-2) 
508124 การจัดโรงฝกงานและความปลอดภัยใน
การทํางาน   

3(1-4-4) 

508130 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและ 
การกอสราง 

3(0-6-3) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5) 
100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 22 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
062204 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ 
งานวิศวกรรม  

1(0-3-1) 

508220 ปฏิบัติการงานไฟฟา 2(0-4-2) 
508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต 2(0-4-2) 
508230 กลศาสตรวิศวกรรม 2(1-3-3) 
508231 เทคนิคการกอสราง  2(2-0-4) 
508232 ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสราง  1(0-3-1) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100205 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21  
เพื่อชีวิตและอาชีพ 

3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508233 วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณอาคาร 2(1-3-3) 
508234 เทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคาร 2(2-0-4) 
508235 ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสราง 
โครงสรางอาคาร 

1(0-3-1) 

508236 ทฤษฎีโครงสราง  2(1-3-3) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 1 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 2 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 3  2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
100208 การบริหารการศึกษาและ 
การประกันคุณภาพ 

3(2-2-5) 

รวม 22 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062306 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
062307 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1) 
508330 วิเคราะหโครงสราง 2(1-3-3) 
508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
508391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
และการกอสราง 

ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 4  2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 5 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 6 2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 
101301 ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1(45) 

เลือกเสรี xxxxxx    วิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 22 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062308 การรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

062309 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1) 
508331 คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบ 
วัสดุกอสราง 

1(0-3-1) 

508393 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง 2(x-x-x) 
508395 ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรม 
โยธาและการกอสราง 

3(280) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 7 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100310 ครุนิพนธ 1(0-2-1) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาที่ 2 3(x-x-x) 

รวม 22 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวม 6 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

รวม 6 
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11.2 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062101 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุมวิชาเอก 508110 คณิตศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม  2(2-0-4) 

508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
คณิตศาสตร   

1(0-3-1) 

508112  ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
508113 วัสดุวิศวกรรม 3(1-4-4) 
508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงาน  
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 

508121 ปฏิบัติการงานไม 2(0-4-2) 
เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 3(2-2-5) 

100102 จิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 
รวม 22 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062102 พลเมืองที่เขมแข็ง 3(2-2-5) 
เฉพาะ 
กลุมวิชาเอก 

508114 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต  
ทางวิศวกรรม 

3(1-4-4) 

508122 ปฏิบัติการงานปูน 2(0-4-2) 
508123 ปฏิบัติการงานโลหะ 2(0-4-2) 
508124 การจัดโรงฝกงานและความปลอดภัยใน
การทํางาน   

3(1-4-4) 

508160 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
เฉพาะ 
กลุมวิชาชีพคร ู

100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5) 
100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
062204 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ 
งานวิศวกรรม  

1(0-3-1) 

508220 ปฏิบัติการงานไฟฟา 2(0-4-2) 
508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต 2(0-4-2) 
508260 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา 2(0-4-2) 
508261 วิเคราะหวงจรไฟฟา 2(2-0-4) 
508262 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100205 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

รวม 22 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 

3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508263 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 2(2-0-4) 
508264 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัด 
ทางไฟฟา 

1(0-3-1) 

508265 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2(1-3-3) 
508280 หลักการสื่อสาร 2(2-0-4) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 1 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 2 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 3  2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
100208 การบริหารการศึกษาและ 
การประกันคุณภาพ 

3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062306 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
062307 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1) 
508380 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 
508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
508392 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา ไมนับหนวยกิต (0-2-0) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 4  2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 5 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 6 2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 
101301 ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 1(45) 

เลือกเสรี xxxxxx    วิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 22 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 062308 การรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) 
062309 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 

เฉพาะกลุมวิชาเอก 508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1(0-3-1) 
508381 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1(0-3-1) 
508394 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-4-2) 
508396 ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟา 3(280) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 7 2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู 100310 ครุนิพนธ 1(0-2-1) 
เลือกเสรี xxxxxx    วิชาที่ 2 3(x-x-x) 

รวม 22 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวม 6 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะกลุมวิชาชีพคร ู
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

รวม 6 
 
12.  คําอธิบายรายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
062101   ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
    (English Speaking and Listening Skills) 
    พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้นๆ แลวจับใจความ 
ใชประโยคและสํานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เชน ขอมูลพื้นฐานและขอมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร
ทองถ่ิน การจางงาน) สื่อสารเรื่องที่งายและเปนกิจวัตรที่ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คุนเคยหรือทําเปนประจํา ใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณที่
แตกตางหลากหลาย โดยใชภาษา นํ้าเสียง กิริยาทาทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรูถึงวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การ
สืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ  
 
062102   พลเมืองท่ีเขมแข็ง             3(2-2-5) 
    (Active Citizen) 
    วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเปน
พลเมืองที่เขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอื่นอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ  
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062203   ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
    (English Communication Skills) 
    อานจับใจความสําคัญของขอความทั่วๆ ไป อานรายงานอยางงายสําหรับหัวขอที่คุนเคยและ
เขียนในประเด็นที่คุนเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ เหตุการณ ความคิดฝน ความหวัง พรอมให
เหตุผลสั้นๆ ได โตตอบกับผูที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคย การสื่อสารในสถานที่ทํางาน  
 
062204   ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน         3(2-2-5) 
    (King Bhumibol's Philosophy for Local Development) 
    ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประยุกตใชหลักการทรง
งาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนในชีวิตประจําวันได วิเคราะห
ยุทธศาสตรฉลาดรูเพื่อการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และรวมมือ
กันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขาย  
 
062205   ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ        3(2-2-5) 
    (21st Century Skills for Life and Career) 
    สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกตเพื่อพัฒนา
ทักษะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
 
062306   การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          3(2-2-5) 
    (English Usage and Communication) 
    ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนําเสนอ โดยเช่ือมโยงหัวขอที่คุนเคยหรือหัวขอที่
เกี่ยวของกับความสนใจได บรรยายความรูสึกที่มีตอหัวขอเหลาน้ัน และถามความคิดเห็นของผูอื่น เขียนเกี่ยวกับ
หัวขอที่คุนเคยไดหลากหลาย เชน ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และเขียนจดหมายที่เปนรูปแบบ
มาตรฐานเกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ  
 
062307   สุนทรียะ                3(2-2-5) 
    (Aesthetics) 
    ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรําวง
มาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสุนทรียะ ปฏิบัติการรําวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป หลักการทางทัศน
ธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู และแฟม
ผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษผลงานศิลปะ  
 
062308   การรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา        3(2-2-5) 
    (Knowingly the Educational Change) 
    สืบคน วิเคราะห แนวคิด ดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาทองถ่ิน  
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062309   การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ          3(2-2-5) 
    (Health Promotion and Care) 
    สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริม และดูแลสุขภาวะทาง
กาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสรางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในดานที่สําคัญ  
 
062310   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ           3(2-2-5) 
    (English for Professional Purposes) 
    พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเช่ียวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบ
กับผูพูดที่เปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความเครงเครียด สรางถอยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท ี่
หลากหลาย โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความซับซอนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปญหาเฉพาะที่มีความไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
100101   ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู          3(2-2-5) 
    (Language for Teachers’ Communication) 
    วิเคราะหวาทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใชภาษาไทย และฝกปฏิบัติการฟง     
การพูด การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบคน
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติและออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และภาษา
ทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน  
 
100102   จิตวิญญาณความเปนคร ู           3(2-2-5) 
    (Teachers’ Spirituality) 
    ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความ
เปนครู เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของ
ผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บู รณาการองคความรู เกี่ยวกับคานิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100103   นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู        3(2-2-5) 
    (Innovation and Technology for Learning) 
    ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคล
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ของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณ
ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถเลือกและประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและ
ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ
เปลี่ยนแปลง  
 
100104   การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
    (Curriculum Development) 
    ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใชและประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใหมีทักษะในการสราง การใช และการประเมินหลักสูตร ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100205   จิตวิทยาสําหรับคร ู            3(2-2-5) 
    (Psychology for Teachers) 
    วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะการทําหนาที่บริหารในสมอง (Executive 
Function: EF) การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
แนวทางการใหคําแนะนํากับผูปกครองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอน
คิด เพื่อใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหขอมูลยอนกลับแก
ผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100206   การวัดและประเมินผลการเรียนรู         3(2-2-5) 
    (Learning Measurement and Evaluation) 
    วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญ
ในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของ
ผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผล
การวัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง  
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100207   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู            3(2-2-5) 
    (Learning Management Methodology) 
    วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด
และมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคลจัดกิจกรรม
และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู 
เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน
ทองถ่ิน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเรียนรวม การช้ีแนะผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ใชการ
สะทอนคิดเพื่อใหมีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู เพื่อใหมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู และใช การสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบ
รู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100208   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ        3(2-2-5) 
    (Educational Administration and Quality Assurance) 
    บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเขาใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับ
สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ฝกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัย
ตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100309   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู        3(2-2-5) 
    (Research and Development of Learning Innovation) 
    วิจัยแกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ที่สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บรบิทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา
และความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู 
และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง  
 
100310   ครุนิพนธ               1(0-2-1) 
    (Individual Development Plan) 
    จัดทําครุนิพนธ (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห
สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ครู คุณลักษณะของความเปนครูผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม
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แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปนครูของพระราชาที่นอมนําศาสตรพระราชาไปปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณความเปนครู รูทองถ่ิน  
 
101301   ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน        1(45) 
    (Practicum) 
    สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาที่ครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษาเขาใจบริบทชุมชน 
รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงครวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครูถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองค
ความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง  
 
101402   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(270) 
    (Internship 1) 
    พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 101301 ฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรม การเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม ทางการศึกษาที่
ทันสมัยรวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจาก
การเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน
รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 
101403   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          6(270) 
    (Internship 2) 
    พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
    ปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสู
การเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยสะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ
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โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหง
การเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 
2. กลุมวิชาเอก 
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
508110   คณิตศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม         2(2-0-4) 
    (Mathematics for Engineering)  
    ฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ 
เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต และการประยุกตปริพันธทางชางเทคนิค  
  
508111   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบัคณิตศาสตร     1(0-3-1) 
    (Computer Programs for Mathematics Laboratory) 
    ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแสดงผลลัพธของสมการคณิตศาสตร เชน 
ฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ือง สมการอนุพันธ สมการปริพันธ และการประยุกตสมการปริพันธทางชางเทคนิค  
 
508112   ฟสิกสสําหรับงานวิศวกรรม           3(2-3-5) 
    (Physics for Engineering)  
    เนนการประยุกตใชกฎตางๆ ทางฟสิกส เวกเตอร การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ กฎ
การ เคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเสน การหมุน ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม สมดุลและ การ
ยืดหยุนของไหล การสั่น คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ  
 
508113   วัสดุวิศวกรรม             3(1-4-4) 
    (Engineering Materials) 
    โครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช ของกลุมวัสดุวิศวกรรม หลัก เชน 
โลหะ โพลีเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติ ทางกล และการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ  
 
508114   โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการประยุกตทางวิศวกรรม     3(1-4-4) 
    (Computer Programs for Engineering Applications) 
    โปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ประโยคคําสั่ง ประโยคคําสั่ง
ควบคุมแบบทางเลือกและแบบวน  ประโยคคําสั่งการอานเขา และการเขียนออก  โครงสรางขอมูลแบบเมตริก 
และเรคคอรด  การแบงโปรแกรมยอย  การสงผานคาพารามิเตอร อัลกอริทึม  
 
508120   หลักการออกแบบและเขียนแบบในงานวิศวกรรม      2(1-3-3) 
    (Principle of Design and Engineering Drawing) 
    ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานองคประกอบศิลป เพื่อใชเปนแนวทางพื้นฐานในการสรางสรรค
งานออกแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนด ขนาดและ พิกัดความ
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เผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การ อานและ
วิเคราะหแบบงาน  
 
508121   ปฏิบัติการงานไม             2(0-4-2) 
    (Wood Work Practice) 
    ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของไมชนิดตาง ๆ และไมอัด เครื่องมืองานไมในเรื่องการใชงาน   
การบํารุงรักษาและรักษาความปลอดภัย วัสดุที่ใชประกอบงานไมและการใชประโยชน ฝกการปฏิบัติการใช
เครื่องมือและเครื่องจักรเบื้องตน การเขาปากไม การตอไม การประกอบ การเคลือบผิวและการซอมแซมครุภัณฑ
ทั่วไป  
 
508122   ปฏิบัติการงานปูน             2(0-4-2)  
    (Mortar Work Practice) 
    ศึกษาเครื่องมือที่ใชงานปูนและเบื้องตน คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุ
ที่ใชในงานปูน การอานแบบกอสราง วิธีการกออิฐ การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การทําใหคอนกรีตใหแนน 
การบมคอนกรีต การเสริมเหล็กในคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต ฝกปฏิบัติการทําแบบหลอคอนกรีต การเท
คอนกรีต การติดต้ังทอสุขาภิบาลและสุขภัณฑ ศึกษาจากกรณีศึกษารวมดวย  
 
508123   ปฏิบัติการงานโลหะ            2(0-4-2) 
     (Metal Work Practice) 
    ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงานโลหะ เชน งานรางแบบ      
งานโลหะแผน งานเช่ือม งานกลึง งานตะไบ การใชเครื่องมือ เชน เวอรเนียรคาลิเปอร  ไมโครมิเตอร ฉาก และ
เครื่องมือวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หลักการทํางานในโรงฝกงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน  
 
508124   การจัดโรงฝกงานและความปลอดภัยในการทํางาน      3(1-4-4) 
    (Shop Management and Safety at Work) 
    วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดและบริหารโรงฝกงาน หลักการทั่วไปในการจัด และ
บริหารโรงฝกงาน ประเภทของโรงเรียน โรงฝกงาน การวางแผนโรงฝกงาน เครื่องมือและอุปกรณ การจัดระบบ
การใช และควบคุมเครื่องมือ การบํารุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน การทําบัญชีพัสดุ ศึกษาจาก
กรณีศึกษารวมดวย  
 
508130   การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการกอสราง        3(0-6-3) 
    (Drawing in Civil Engineering and Construction) 
    การเขียนแบบกอสราง และแบบโครงสราง พร อมทั้งแบบขยาย  สัญลักษณสําหรับวัสดุ
กอสราง การเขียนแบบงานเช่ือม การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม เชน แปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยาย        
การเขียนภาพ Perspective เบื้องตน เทคนิคการสเก็ตซภาพ สัญลักษณในแบบทาง วิศวกรรมไฟฟา ระบบ
สุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล การอานแบบทางวิศวกรรมไฟฟา ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลทฤษฎี
การเขียนแบบกอสราง สวนประกอบของอาคารไม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปฏิบัติการเขียนแบบ
สถาปตยกรรม แบบวิศวกรรม และแบบรายละเอียดของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบงานวิศวกรรมไฟฟา 
เครื่องกล ระบบสุขาภิบาล และการเขียนภาพขยาย (Shop Drawing) อาคารแต 2 ช้ันข้ึนไป  
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508160   คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา           3(2-2-5) 
    (Electrical Engineering Mathematics) 
    สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง การวิเคราะห
เวกเตอร เกรเดียน ไดเวอรเจนซ เคิรล การอินทิกรัลเชิงเสน ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะหอนุกรมฟูเร ียร    
ผลการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ และการประยุกตคณิตศาสตรในงานวิศวกรรมไฟฟา  
 
508210   ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 
    (English Conversation Skills for Engineering Work) 
    ฝกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการสนทนาและความสามารถดานภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
กับงานดานวิศวกรรมศาสตร คําศัพทสําหรับงานวิศวกรรม ในการนําเสนองานทางดานวิชาการ  
 
508220   ปฏิบัติการงานไฟฟา            2(0-4-2) 
    (Electrical Work Practice) 
    ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา ขนาดของสาย ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินสายและวงจร          
การวางแผนแบบสรางตูสวิตซบอรด การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การบํารุงรักษาและตรวจ
ซอมอุปกรณไฟฟาภายในอาคารเบื้องตน  
 
508221   ปฏิบัติการงานเครื่องยนต           2(0-4-2) 
     (Machine Work Practice) 
    ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ กานสูบ เพลาขอ
เหว่ียง การปรับตางแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบตางๆ ทุกระบบในเครื่องยนต ระบบจุดระเบิด ระบบ
เช้ือเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น และระบบที่เกี่ยวของ  
 
508230   กลศาสตรวิศวกรรม            2(1-3-3) 
    (Engineering Mechanics) 
    การวิเคราะหแรง กฎของนิวตัน สมดุลของแรง การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสราง และ
เครื่องจักรจุดศูนยถวง ทฤษฏีของแปปปส คาน กลศาสตรของไหล ความฝด การวิเคราะหโดยใชหลักของงาน
เสมือนเสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนตความเฉ่ือยของพื้นที่ โมเมนตความเฉ่ือยของมวล ความรูเบื้องตนใน
การวิเคราะหหาโมเมนตดัด แรงเฉือน และการโกงตัว  
 
508231   เทคนิคการกอสราง             2(2-0-4) 
    (Construction Technic) 
    เทคนิคการจัดระบบงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมสถานที่ การเก็บวัสดุอุปกรณ  
อาคารช่ัวคราว เทคนิคการกอสรางเบื้องตน เชน การวางผังการจัดงานสนาม การตอกเข็ม การทําฐานราก  เสา 
ตอมอ คาน พื้น บันได งานหลังคา ฯลฯ สวนประกอบของอาคารตางๆ เชน ฝาผนัง ประตู หนาตาง ฝาเพดาน 
อุปกรณการตกแตงผนัง งานไฟฟา งานประปา สุขภัณฑ  งานสี  
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508232   ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสราง          1(0-3-1) 
    (Construction Technique Practice) 
    ศึกษาและฝกปฏิบัติ หลักการอานแบบ เขียนแบบกอสราง การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ที่ใชในงานกอสราง วัสดุ อุปกรณ การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ หลักความปลอดภัยในการทํางานกอสราง   
การปฏิบัติงานโครงสรางอาคาร ข้ันตอน เทคนิค วิธีการกอสรางอาคาร การทํางานวางผัง งานฐานราก งาน
โครงสราง และการมุงหลังคาอาคาร บานพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
508233   วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณอาคาร        2(1-3-3)  
    (Civil Engineering Materials and Building Equipment) 
    ศึกษาแหลงผลิต กระบวนการ คุณลักษณะ การใชงาน การเก็บรักษา คุณสมบัติทางกล 
คุณสมบัติทางกายภาพ ของวัสดุกอสรางประเภทตาง ๆ ไดแก ไม ปูนซีเมนต ทราย หิน เหล็ก สี กระจก วัสดุปู
พื้น ผนัง นํ้ายาเคมี อลูมิเนียม วัสดุมุงหลังคา วัสดุแผน เปนตน  
 
508234   เทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคาร         2(2-0-4) 
    (Building Construction Techniques) 
    ศึกษาลักษณะโครงสรางของอาคารแบบตางๆ เทคนิคการกอสรางอาคารไม อาคารคอนกรีต    
โดยเนนข้ันตอนในการ ปฏิบัติงาน การเตรียมการสําหรับงานกอสราง เชน การปรับแตงพื้นที่ การกองเก็บวัสดุ
เทคนิคในการกอสราง เทคนิคการทําแบบ หลอคอนกรีต การทําและการติดต้ังน่ังรานแบบตางๆ การติดต้ัง
โครงสรางไม เหล็ก การกอสรางอาคารสําเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง และสวนประกอบของโครงสรางที่สําคัญของ
ของคอนกรีตอัดแรง การกอสรางระบบพื้นไรคาน  
 
508235   ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคาร       1(0-3-1) 
     (Building Construction Technique Practice) 
    ปฏิบัติการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ข้ันตอนในการกออิฐ ฉาบปูน งานแบบหลอ งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตโครงสราง งานปูพื้นดวยวัสดุตางๆ งานช้ินสวนโครงสรางไมและอื่นๆ งานติดต้ัง    
วงกบประตู หนาตาง ติดต้ังบานประตู พรอมอุปกรณ งานติดต้ังสวนโครงสรางไม เหล็ก ประเภทงานบันได งานสี 
งานตกแตงอาคาร และงานเดินทอภายในอาคาร  
 
508236   ทฤษฎีโครงสราง             2(1-3-3)  
    (Structure Theory) 
    แรงและสมดุลของแรง วิเคราะหโครงสรางแบบงาย (Statically Determinate Structure)     
แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัดที่เกิดข้ึนเน่ืองจากแรงกระทําแบบตาง ๆ บนโครงสราง คาน โครงขอหมุน  
และโครงขอแข็ง วิเคราะหโครงหลังคา วิเคราะหการโกงตัวของโครงสราง และหาเสนอิทธิพล  
 
508260   การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา          2(0-4-2) 
    (Electrical Engineering Drawing) 
    แนะนําวิธีการรางวงจรไฟฟา เครื่องวัด การกําหนดขนาดและหมายเหตุพื้นฐาน การเขียน 
สัญลักษณตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานไทยและการใชคํายอสําหรับไดอะแกรมวงจรไฟฟาและวงจร 
อิเล็กทรอนิกส การแสดงดวยรูปภาพ การเดินสาย การเขียนวงจรเสนเด่ียว การเขียนผังวงจร การเขียน 
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ไดอะแกรมเปนลําดับข้ึนไป การเขียนแบบแสดงสวนประกอบและรายละเอียดของเครื่องกลไฟฟา เครื่อง กําเนิด
ไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา ระบบสายจายไฟฟา สถานีไฟฟา ผังแสดงดวงไฟแสงสวาง วงจรยอ การแสดง ขอมูล
ดวยกราฟ แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน ออโตแคด วิสิโอ โพรเทล ออแคด เปนตน  
 
508261   วิเคราะหวงจรไฟฟา            2(2-0-4) 
    (Electric Circuit Analysis) 
    สัญญาณและตัวแบบวงจร องคประกอบวงจร กฎของโอหมและกฎของเคอรชอฟฟ วงจร
ความ ตานทาน การวิเคราะหแบบโหนดและแบบเม็ช ความเปนเชิงเสนและหลักการซอนทับ วงจรสมมูลและ
ทฤษฎีวงจร องคประกอบสะสมพลังงาน วงจรอันดับหน่ึงและอันดับสอง ผลตอบสนองธรรมชาติและ
ผลตอบสนองตาม แหลงจาย ภาวะช่ัวครู และสถานะอยูตัว การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับในสถานะอยูตัว 
คาเฉลี่ยและคา ประสิทธิผล เทคนิคเฟเซอร อิมพีแดนซและแอดมิตแตนซ การวิเคราะหกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา
กระแสสลับ การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง วงจรสามเฟส ตัวเหน่ียวนําคูควบและหมอแปลง  
 
508262   ปฏิบัติการวงจรไฟฟา            1(0-3-1) 
    (Electric Circuits Laboratory) 
    ฝกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับวงจรไฟฟาเบื้องตน เครื่องใชไฟฟา ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือวัดอยางงาย  
 
508263   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา         2(2-0-4)  
    (Electrical Instruments and Measurements) 
    หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา การจําแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห การวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใชเครื่องมือวัดแบบแอนาล็อก
และแบบดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และพลังงานไฟฟา การวัดคาความตานทานไฟฟา คาความ
เหน่ียวนํา ไฟฟาและคาความจุไฟฟา การวัดคาความถ่ี คาบ ชวงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ  การ
ปรับเทียบมาตรฐาน  
 
508264   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา       1(0-3-1)  
    (Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 
    ฝกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาของ 
รายวิชา 508361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  
 
508265   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส           2(1-3-3) 
    (Engineering Electronics) 
    คุณสมบัติอุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแส แรงดันและความถ่ีของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีรอยตอพีเอ็นเบื้องตน วงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรชนิด BJT 
และ MOS การวิเคราะหวงจรออปแอมปและการประยุกตใชงาน  
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508280   หลักการสื่อสาร             2(2-0-4) 
    (Principle of Communications) 
    ประเภทของสัญญาณแบบสุมและเปนคาบเวลา และการแปลงสัญญาณโดยใชอนุกรมฟูเรียร 
และการแปลงแบบฟูเรียร  การสงและการรับสัญญาณแอนาล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม พีซีเอ็ม ดีเอ็ม การสง 
สัญญาณดิจิทัลในยานฐานความถ่ีการสงและรับสัญญาณดิจิทัล เอเอสเค เอฟเอสเค พีเอสเคเทคนิคการทํา      
สหสัญญาณโดยทางเวลาและความถ่ี  
 
508310   วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป          1(0-3-1) 
    (Learning Methodology Industrial Art) 
    มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรูอุตสาหกรรมศิลป ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ
เรียนรู  
 
508311   วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป           1(0-3-1) 
    (Learning Methods Industrial Art) 
    การเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาอุตสาหกรรมศิลป สําหรับการทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูในสถานการณจําลองในช้ันเรียน  
 
508312   ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม       1(0-3-1) 
     (English Reading Skills for Engineering Work) 
    ฝกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการอานและความสามารถดานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
งานดานวิศวกรรมศาสตร คําศัพทสําหรับงานวิศวกรรม ในการนําเสนองานทางดานวิชาการใน  
 
508313   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม      1(0-3-1)  
    (English Writing Skills for Engineering Work) 
    ฝกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการเขียนและความสามารถดานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
งานดานวิศวกรรมศาสตร คําศัพทสําหรับงานวิศวกรรม ในการเขียนและการนําเสนองานทางดานวิชาการใน
ระดับสูง  
  
508320   การวาดเสน              3(1-4-4) 
    (Drawing) 
    ฝกปฏิบัติการวาดเสน โดยลากเสนในลักษณะตาง ๆ และการใหนํ้าหนักแสงเงา การวาด
โครงสรางรูปทรงเรขาคณิตและการลงนํ้าหนักแสงเงา การวาดวัตถุสิ่งของ เชน กลองและผา ขวดแกว ชาม แกว
นํ้า เครื่องเขียน หุนปูนปลาสเตอร ฯลฯ และรวมวัตถุ (หุนน่ิง) ใหไดสัดสวนแสงและเงา องคประกอบภาพมีความ
สวยงามเหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพดวยการใชดินสอ ตลอดจนสามารถนําความรูในการวาดเสนมา
สรางสรรคผลงานเฉพาะตนได  
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508321   เซรามิกสเบ้ืองตน             3(1-4-4) 
    (Basic Introduction to Ceramics) 
    ประวัติและวิวัฒนาการของเซรามิกสด้ังเดิม เซรามิกสสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญ 
เครื่องมือทั่วไป ประเภทของผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิต ลักษณะรูปทรง การตกแตงที่สําคัญ เทคนิคการ
ข้ึนรูป ในแหลงเซรามิกสที่สําคัญทั้งในและตางประเทศ  
 
508322   เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกสเบ้ืองตน        3(1-4-4) 
    (Basic Ceramic Tools and Machines Equipment) 
    ทฤษฎีและหลักการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตเซรามิกส เชน เตาไฟฟา 
แปนหมุนไฟฟา เครื่องรีดดิน เครื่องบดเคลือบ เครื่องผสมวัตถุดิบ ฯลฯ รวมถึงการบํารุงรักษา วิธีการใชงาน และ
เครื่องมือในการผลิต เครื่องมือในการตกแตง เปนตน  
 
508323   การทําพิมพและการหลอเบ้ืองตน         3(1-4-4) 
    (Basic Mold Making and Casting) 
    วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปนในการทําแบบพิมพปลาสเตอร (Plaster Mold) แบบ
พิมพชนิดตางๆใหมีทักษะในการสรางตนแบบ (Model) แบบพิมพ (Working Model) ตลอดจนการหลอดวยนํ้า
ดิน (Slip Casting)  
 
508324   การงานอาชีพและเทคโนโลยีทองถ่ิน         3(1-4-4) 
    (Occupations and Local Technology) 
    ศึกษาการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต ทักษะการทํางานและการแกไขปญหาในการทํางาน
รวมกัน การแสวงหาเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน แนวคิดตาม
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เทคโนโลยีทองถ่ินที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิต การถนอมอาหาร 
ประกอบอาหาร การสรางผลิตภัณฑ การขยายพันธุไม ดวยวิธีการตาง ๆ เชน เพาะเมล็ด ปกชํา การตอน    การ
ตอกิ่ง ทาบกิ่ง การติดตา การเพาะพันธุสัตว เชน ไก เปด หมู วัว ควาย การเลี้ยงปลา กบ การสรางโรงเร ือน
สําหรับสัตวเลี้ยง ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาจําลองและสถานที่จริง  
 
508325   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ          3(2-2-5) 
    (Principles Product Design) 
    เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการวิเคราะหการออกแบบผลิตภัณฑ การสราง
หุนจําลองตนแบบ การนําเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ  
 
508326   การออกแบบเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
    (Furniture Design in the Industrial System) 
    ศึกษาหลักการออกแบบเฟอร นิเจอรแบบถอดประกอบ เฟอรนิเจอรที่ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเฟอรนิเจอรในระบบ
อุตสาหกรรม   การเขียนแบบเพื่อการผลิต การประมาณราคา การทําหุนจําลอง หรือ ผลิตภัณฑตนแบบ  
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508327   การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน        3(1-4-4) 
    (Study and Development Local Wisdom in Design) 
    ความหมาย บทบาทและความสําคัญของผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบานศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินศึกษาสํารวจ ภูมิปญญาในงานออกแบบและงานสรางสรรคของทองถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (สมรรถนะ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3) 
 
508328   การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป     3(1-4-4) 
    (Computer Application for Industrial Art School Teacher) 
    การศึกษาความหมาย องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางาน และ
องคประกอบของคอมพิวเตอร การประยุกตระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การ
นําเสนอขอมูล  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน การนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถใชคําสั่งพื้นฐานของ
ระบบปฏิบัติการ และสามารถจัดการฐานขอมูลไดอยางมีจิตสํานึกและคุมคา  
 
508329   การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร        3(1-4-4) 
    (Construction Drawing by Computer) 
    ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเขียนรูปทรง เรขาคณิต 
2 มิติ และเขียนแบบกอสราง แบบแปลน แบบรูปดาน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด การพิมพและ
การพล็อตแบบ  
 
508330   วิเคราะหโครงสราง            2(1-3-3) 
    (Structural Analysis) 
    หลักการเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดใน
โครงสราง ดีเทอรมิเนทเชิงสถิต เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิต การวิเคราะหการเสียรูปของ
โครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิตโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานความเครียด การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีทาง
เรขาคณิต  การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตโดยวิธีการเสียรูปที่คงตัว  
 
508331   คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง       1(0-3-1) 
    (Concrete and Construction Material Testing) 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใชผสมเปนคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติ
ของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การออกแบบสวนผสม การผสม แบบหลอคอนกรีต การ
ลําเลียง การเทการทําใหแนนและการบมคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแลว การตรวจสอบงานคอนกรีต การทดสอบงานคอนกรีตในสนาม สรุปผลและเขียนรายงานผลการ
ทดสอบ  
 
508332  ปฏิบัติงานเทคนิคการกอสรางโครงสรางอาคารขนาดใหญ     1(0-3-1) 
   (Construction Techniques of Large Building Structures Practice) 
   ปฏิบัติการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ข้ันตอนการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเหล็ก
รูปพรรณ อาคารพื้นไรคาน การประกอบช้ินสวนสําเร็จรูป  
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508333   การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก         2(1-3-3) 
    (Design of Timber and Steel Structures) 
    คุณสมบัติความยืดหยุนและกําลังความตานทานของไม ไมอัด ไมแผนซอน การออกแบบคาน    
องคอาคารที่รับแรงอัด แรงดึง และจุดตอขอกําหนด และขอบังคับในการออกแบบโครงสรางเหล็ก การออกแบบ
องคอาคารรับแรงดึง คานที่มีและที่ไมมีคํ้ายันดานขาง การออกแบบเสา เสาประกอบ โครงสรางอาคารเหล็ก การ
ออกแบบจุดตอดวยสลัก เกลียว หมุดยํ้าและการเช่ือม ความรูเบื้องตนในการออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี
พลาสติก และฝกการออกแบบ  
 
508334   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก       2(1-3-3)  
    (Structural Reinforced Concrete Design) 
    คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต
แรงกระทําแบบตางๆ เชน แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงอัด การออกแบบองคประกอบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลังประลัย ขอบัญญัติในการออกแบบ การออกแบบคาน แผนพื้น 
บันได เสา ฐานราก กําแพงกันดิน และโครงขอแข็ง การยึดเกาะของเหล็กเสริม การใหรายละเอียดเหล็กเสริม 
ปฏิบัติการเสริมสรางทักษะและประสบการณการออกแบบ  
 
508335   เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต           2(1-3-3) 
    (Applied Concrete Technology) 
    คุณสมบัติ การทดสอบ และการใชงานของปูนซีเมนตปอรตแลนด คุณสมบัติตางๆ ของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแลว เชน การซึมผานไดของนํ้า ความทนทาน โมดูลัสความยืดหยุ น การคืบ และการหดตัว 
ผลกระทบของการหดตัวที่มีตอการกระจายของหนวยแรงในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีตใน
อากาศรอน งานคอนกรีตในอากาศเย็นสารผสมเพิ่ม การทดสอบแบบไมบุบสลาย คุณสมบัติ การทดสอบ และ
การใชงานของคอนกรีตนํ้าหนักเบา การออกแบบสัดสวนผสมคอนกรีตนํ้าหนักเบา แบบหลอคอนกรีต การ
ตรวจสอบงานคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตในสนาม การทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
 
508336   การทดสอบวัสดุ             2(1-3-3) 
    (Material Testing) 
    การทดสอบความหนาแนนและคาความละเอียดของปูนซีเมนตปอรตแลนด การทดสอบแบบ
ลอสแอนเจลลิส การทดสอบขนาดคละ หนวยนํ้าหนัก ความถวงจําเพาะ และการดูดซึมนํ้าของมวลรวม การ
ทดสอบการไหลและกําลังรับแรงอัดของมอรตาร การวิเคราะหคอนกรีตสด การทดสอบวัสดุกอสรางใน  การรับ
แรงดึง แรงเฉือน แรงอัด แรงดัด และแรงบิด ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด การวัดหนวยแรง
และความเครียดโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ศึกษาพฤติกรรมในชวงยืดหยุนของโครงสรางจําลองแบบตาง ๆ  
 
508340   การสํารวจเพ่ือการกอสราง           2(1-3-3) 
    (Construction Survey) 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลองระดับการใชเครื่องมืออุปกรณทําระดับการทําระดับ
แบบตางๆ การเขียนรูปตัดตามยาวตามขวางเสนช้ันความสูงการคํานวณดินตัดดินถมการกําหนดระดับกอสราง
การบํารุง และรักษาเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ  การสํารวจและการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส การรังวัดโดย
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ใชดาวเทียม  ระบบ  GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS ระบบพิกัด และระบบเวลาของดาวเทียม 
การวิเคราะหตําแหนงอยางงาย  
 
508350   ปฐพีกลศาสตร             2(1-3-3) 
    (Soil Mechanics) 
    การกําเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน การจําแนกและจัด
ประเภทของดินสวนประกอบและโครงสรางของดินเหนียว การบดอัดดิน ความดันของนํ้าในดิน และหนวยแรง
ประสิทธิผลของดิน การไหลซึมของนํ้าในดิน การทรุดตัวและทฤษฎีคอนโซลิเดช่ัน หนวยแรง ความเครียด และ
การกระจายหนวยแรงภายในดินความตานทานแรงเฉือนของดินที่มีความเช่ือมแนนและดินที่ไมมีความเช่ือมแนน 
การทดสอบดินและการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม พรอมการประมวลผลเจาะสํารวจช้ัน
ดิน ทฤษฎีกําลังรับนํ้าหนักของดิน  
 
508351   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร           1(0-3-1)  
    (Soil Mechanics Laboratory) 
    การเจาะสํารวจดินเพื่อเก็บตัวอยางมาทําการทดสอบในหองทดลอง โดยการทดสอบดินเพื่อ
หาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน เชน การหาคาความถวงจําเพาะ การหาคาดัชนีความเหนียว 
การหาขนาดคละ การบดอัดดิน การหาคา California Bearing Ratio การหาคาความซึมนํ้า การทดสอบกําลัง
รับแรงเฉือนโดยไมมีแรงกระทําทางดานขาง การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบ
การทรุดตัวของดิน  
 
508352   อุทกวิทยา              2(1-3-3) 
    (Hydrology) 
    วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดนํ้าฟา การระเหยและการคายนํ้า นํ้าทา ลุมนํ้า
และลักษณะของลุมนํ้า สถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะหความถ่ี การออกแบบพายุฝน การออกแบบกราฟนํ้าทวม  
 
508353   กลศาสตรของไหล             2(1-3-3) 
    (Fluid Mechanics) 
    คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการ
การไหลตอเน่ือง การไหลของของไหล การวิเคราะหทางมิติ และความเหมือนกัน การไหลในทอ การวัดการไหล 
การไหลที่ไมยุบตัว  
 
508360   วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา           2(2-0-4) 
    (Electromagnetic Engineering) 
    การวิเคราะหเวกเตอร ไฟฟาสถิตย และแมเหล็กสถิต กฎของคูลอมป กฎของเกาส กฎของฟา
ราเดย กฎของบิโอซาวารตและกฎของแอมแปร ศักยไฟฟาและเวกเตอรศักยแมเหล็ก วัสดุ คุณสมบัติของตัวนํา 
ฉนวน วัสดุแมเหล็ก ตัวเก็บประจุและตัวเหน่ียวนํา คลื่นแมเหล็กไฟฟาในโดเมนเวลาและสมการของแมกซเวลล
ใน รูปแบบของอนุพันธ อินทิกรัลและเฟสเซอร  
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508361   อิเล็กทรอนิกสกําลัง            2(2-0-4) 
    (Power Electronics) 
    อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟต เอสซีอาร ไตรแอค    
จีทีโอ ไอจีบีที หลักการทํางานของคอนเวอรเตอรแบบไมมีและมีการควบคุม ตัวควบคุมแรงดันไฟสลับ ดีซีชอป
เปอร อินเวอรเตอร ไซโคลคอนเวอรเตอร ตัวอยางการประยุกตในงานอุตสาหกรรม  
 
508362   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง          1(0-3-1) 
    (Power Electronics Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง ที่ครอบคลุมหัวขอบรรยายในวิชาอิเล็กทรอนิกส
กําลัง  เนนในการวิเคราะหลักษณะสมบติัของวงจร และการออกแบบวงจรตางๆ ฝกใหนักศึกษามีทักษะในการใช
เทคโนโลยีการวัดไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนตามเน้ือหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณ 
ในการแกปญหาอยางมีระบบ  
 
508363   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน          2(2-0-4) 
    (Energy Management Technology) 
    การจัดการพลังงาน พระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน ระบบการจัด
การพลังงาน (EMS) การใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร อุปกรณพลังงานหลัก ประสิทธิภาพการสง
จายและหมอ แปลงไฟฟากําลัง การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟาและตัวประกอบภาระไฟฟา การจัดการขอมูล
และการควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานไฟฟา นํ้ามันเตา อากาศอัด นํ้าและ
แหลงพลังงานอื่น ๆ ในองคกร การอนุรักษพลังงานระบบไฟฟาแสงสวาง การอนุรักษพลังงานสําหรับมอเตอร
ไฟฟา ระบบอากาศ อัดปมและพัดลม การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ การตรวจวัดและ
การปรับปรุง กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน ตัวอยางการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคาร  
 
508364   วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง            2(2-0-4) 
    (High Voltage Engineering) 
    การใชงานไฟฟาแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การสรางแรงดันสูงเพื่อการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวนของแกส ไดอิเล็กตริก
ของของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงดันสูง ฟาผาและการปองกัน การจัดความสัมพันธของ
ฉนวน  
 
508365   อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม           2(2-0-4) 
    (Industrial Electronics) 
    วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณสารกึ่งตัวนําสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง การออกแบบ
วงจรขับและวงจรปองกัน วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม  
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508366   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม        1(0-3-1) 
    (Industrial Electronics Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง ที่ครอบคลุมหัวขอบรรยายในวิชาอิเล็กทรอนิกส
กําลัง  เนนในการวิเคราะหลักษณะสมบัติของวงจร และการออกแบบวงจรตางๆ สําหรับการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม  
 
508367   ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ         2(1-3-3) 
    (Refrigeration and Air Condition System) 
    แนวคิดและวัฎจักรการทําความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏจักรการทําความเย็น แบบ
อัดไอ ชนิดของสารทําความเย็น แผนภูมิอากาศช้ืน หลักการคํานวณภาระการทําความเย็น ระบบไฟฟา สําหรับ
เครื่องทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร อีวาโปเรเตอร การทําความเย็น การควบคุมสารทําความเย็น
เหลว ระบบการทําความเย็นประเภทตางๆ พื้นฐานระบบปรับอากาศ การคํานวณภาระการทํา ความเย็น        
ระบบไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร อีวาโปเรเตอร การจัดอุปกรณ การปรับ
อากาศ การควบคุมสารทําความเย็นเหลว ระบบปรับอากาศประเภทตางๆ  
 
508370   ระบบคอมพิวเตอรสมองกลฝงตัว         2(1-3-3) 
    (Embedded Computing Systems) 
    การอินเตอรเฟสของไมโครคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณตอพวงหรือคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ เพื่อ
วัตถุประสงคในการเก็บขอมูล การตรวจสอบและการควบคุมอุปกรณ และการสื่อสารอื่นๆ ปญหาการ 
อินเตอรเฟสในทุกระดับ รวมทั้งสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ลอจิก จังหวะเวลา โหลด โปรโตคอล และการลง 
หองปฏิบัติการซอฟตแวรสําหรับการสรางและจําลองการออกแบบ  
 
508371   วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ         2(2-0-4) 
    (Robotic and Automation Engineering) 
    หุนยนตอุตสาหกรรมและการนําไปใชงาน คุณสมบัติเฉพาะหุนยนต การวิเคราะห จลศาสตร
และ จลนศาสตรแขนกลผกผัน การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล การวิเคราะหพลศาสตรของแขนกลและ      
การควบคุม แรง พลวัตของแขนกลและการควบคุมทางเดินและการกําหนดทางเดิน การประยุกตใชแขนกล ชนิด
ของการเคลื่อนที่ตัวขับเคลื่อนดวยไฟฟาชนิดเคลื่อนที่เชิงเสนและเคลื่อนที่เชิงมุม ตัวขับเคลื่อนดวยกาํลังของไหล
ชนิดเคลื่อนที่เชิงเสนและเคลื่อนที่เชิงมุม อุปกรณตรวจวัดความเร็วและตําแหนงที่ทํางานดวยไฟฟา ระบบนิวแม
ติกส และอุปกรณตรวจวัดสําหรับงานอัตโนมัติ ตัววัดปริมาณ การควบคุมในระบบสงกําลังและลําเรียง ในงาน
อุตสาหกรรม หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
เบื้องตน  
 
508372   ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ      1(0-3-1) 
    (Robotic and Automation Engineering Laboratory) 
    ฝกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาของ     
รายวิชา 508271 วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  
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508373   ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร       2(1-3-3)  
    (Microprocessors and Microcontrollers) 
    สถาปตยกรรมและการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ไดอะแกรม 
เวลาของสัญญาณ การติดตอกับหนวยความจํา การเช่ือมตอกับอุปกรณอินพุต เอาตพุตและอุปกรณตาง ๆ การ
ประยุกตใชงานของไมโครโปรเซสเซอรในระบบฝงตัว การออกแบบและสรางอุปกรณควบคุมตาง ๆ ที่ใช 
ไมโครโปรเซสเซอรเปนหนวยประมวลผลกลาง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานดวยภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาซ ี 
 
508374   วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก         2(1-3-3) 
    (Digital Circuit and Logic Design) 
    ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของเดอรมอรแกน ตารางความจริง ลอจิก 
เกต การเขียนสวิทช่ิงฟงกชัน มินเทอมและแมกซเทอม การลดรูปสมการบูลลีนโดยใชแผนผังคารโนห การ
ออกแบบวงจรแบบจัดหมู วงจรเขารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ ดีมัลติเพล็กซ วงจรรวมลอจิกเกตแบบ 
TTL/CMOS รวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟา ฟลิปฟลอปชนิดตางๆ ชนิดของวงจรลําดับ การออกแบบวงจรเชิง ลําดับ 
วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัล
เปนแอนาลอก การจําลองวงจร ดิจิทัล และอุปกรณทางลอกจิกที่โปรแกรมได เชน PLD, CPLD และ FPGA 
ไมโครคอมพิวเตอรและ ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน  
 
508380   การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร       2(2-0-4)  
    (Data Communications and Computer Network) 
    การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับช้ัน โปรโตคอล 
และ  การเช่ือมตอจุดตอจุด แบบจําลองความลาชาในเครือขาย การสื่อสารแบบเขาถึงชองสัญญาณไดหลายผูใช 
การจัดหาเสนทางขอมูลในเครือขาย การควบคุมการไหลของขอมูลในเครือขาย ความปลอดภัยของขอมูลและ 
เครือขาย  
 
508381   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร          1(0-3-1)  
    (Electrical Communication Engineering  Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องตน การใชงานและความปลอดภัยในการใช
อุปกรณ วัดตางๆ การวัดคุณสมบัติของ สายสง การใชงานเซอรวิสมอนิเตอร การวัดพารามิเตอรที่สําคัญของ
เครื่องวิทยุสื่อสาร ศึกษาการมอดูเลตทั้งแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล เชนการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี 
พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เปนตน การใชงานอุปกรณวัดข้ันสูง เชน การวัดและการใชงาน อุปกรณยานความถ่ีไมโครเวฟ 
การใชงานอุปกรณสื่อสารขอมูลเครือขาย เชน เราเตอร สวิตช การทดลองเครือขายประเภทตางๆ เชน เครือขาย 
อีเทอรเน็ต เครือขายทองถ่ินเสมือน เครือขายทองถ่ินไรสาย เครือขายวงกวาง การวัดและวิเคราะห แบบรูปการ
แผพลังงานสายอากาศชนิดตางๆ  
 
508382   การแพรกระจายคลื่นวิทย ุ           2(2-0-4) 
    (Radio Wave Propagation) 
    หลักการของการเดินทางของคลื่นวิทยุ การแพรกระจายของคลื่นดิน คลื่นผิวดิน คลื่นทองฟา       
คลื่นอวกาศ การแพรกระจายในช้ันไอโอโนสเฟยร ธรรมชาติของช้ันบรรยากาศ การแตกกระจายในช้ัน             
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โทรโปสเฟยร การแพรกระจายผานสิ่งกีดขวาง การแพรกระจายของคลื่นในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสาร
ทางดาวเทียม เรดารและศึกษาปรากฏการณการแพรกระจายของคลื่นในสิ่งตางๆ  
 
508383   การสื่อสารไรสายและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี       2(1-3-3) 
    (Wireless and Mobile Communications) 
    ระบบสื่อสารไรสาย ทฤษฎีและหลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบ
ของการแพรกระจายสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเขารหัสเสียงพูด การเขารหัสชองสัญญาณ เทคนิค
การ มัลติเพล็กซ สวนประกอบเช่ือมตอสําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ปจจุบัน 
รุนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 5 และรุนถัดไป ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงหลายทางและการจัดการการแทรก
สอด ความจุของชองสัญญาณไรสาย ความจุของระบบหลายผูใช ระบบสื่อสารไรสายแบบหลากหลายสัญญาณสง
และรับ  
 
508384   วิศวกรรมสายอากาศ            2(1-3-3) 
    (Antenna Engineering) 
    นิยามเบื้องตนและทฤษฎี  แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปก แบบรูปการแผพลังงานเชิงกําลัง
และเชิงสนาม คาสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซดานเขาและแบนด
วิดท สมการการสงผานของฟรีส การแผพลังงานจากองคประกอบกระแส ผลกระทบของกราวด คุณสมบัติการแผ 
พลังงานของสายอากาศชนิดตางๆ และการวัดคุณลักษณะของสายอากาศ  
 
508385   เทคโนโลยีการสื่อสารแถบกวางสมัยใหม        2(2-0-4) 
    (Modern Broadband Communication Technologies) 
    เทคโนโลยีการเขาถึงแบบแถบกวาง เชน Digital Subscriber Line (DSL) บริการเคเบิล 
โมเด็ม การเขาถึงดวยไฟเบอรนําแสง เทคโนโลยีไรสายความเร็วสูง WiFi และ WiMAX เทคโนโลยีเครือขาย แกน
หลัก เชน DWDM  MetroEthernet MPLS RSVP ระบบยอยมัลติมีเดียบน IP บริการบรอดแบนดที่ สําคัญ เชน 
VoIP IPTV สตรีมมิงวิดีโอและ Video on Demand มาตรฐานความปลอดภัยและกฎขอบังคับที่มีอยู  
 
508386   วิศวกรรมไมโครเวฟ            2(2-0-4) 
    (Microwave Engineering) 
    สมการแมกซเวลล การวิเคราะหขายงานสื่อสาร พารามิเตอรแบบสเกตเตอริ่ง ไดอะแกรม
ของสมิธ และการใชงาน การแมตชทางอิมพีแดนซ สายสงไมโครเวฟ ทอนําคลื่น วงจรเรโซเนเตอร วงจรกรอง 
ความถ่ี วงจรหารกําลังไฟฟา วงจรไดเล็กชันแนลคัปเปลอร และการประยุกตใชงานไมโครเวฟ  
 
508390   สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป          ไมนับหนวยกิต 
    (Seminar in Industrial Art Teacher)       (0-2-0) 
    แนวคิดและวิธีการทางดานการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศิลป การฝกอบรม สัมมนา และ
ความสัมพันธระหวางเทคนิคการสอนและการฝกอบรม ประเภทเทคนิคการฝกอบรม ฝกปฏิบัติออกแบบการ
ฝกอบรมและประยุกตวิธีการฝกอบรม สัมมนาทางดานอุตสาหกรรมศิลป ประชุม การประเมินผลเปนระดับใชได 
(S) หรือใชไมได (U)  
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508391   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง      ไมนับหนวยกิต 
    (Preparation for Civil and Construction       (0-2-0) 
    Engineering Project) 
    ศึกษาคนควาเบื้องตน และหรือปฏิบัติการในเรื่องที่สนใจทางวิศวกรรมโยธาและการกอสราง
ดวยตัวนักศึกษาเอง และตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสม โดยจะมีอาจารยของหลักสูตรสาขาวิชาเปน     
ผูควบคุมแนะนํา และนักศึกษาจะมีรายงานขอเสนอและการนําเสนอโครงงานน้ี การประเมินผลเปนระดับใชได 
(S) หรือใชไมได (U)  
 
508392   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา         ไมนับหนวยกิต 
    (Preparation for Electrical Engineering Project)     (0-2-0) 
    ศึกษาคนควาเบื้องตน และหรือปฏิบัติการในเรื่องที่สนใจทางวิศวกรรมโยธาและการกอสราง
ดวยตัวนักศึกษาเอง และตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเห็นวาเหมาะสม โดยจะมีอาจารยของหลักสูตรสาขาวิชาเปน     
ผูควบคุมแนะนํา และนักศึกษาจะมีรายงานขอเสนอและการนําเสนอโครงงานน้ี การประเมินผลเปนระดับใชได 
(S) หรือใชไมได (U)  
 
508393   โครงงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง        2(0-4-2) 
    (Civil and Construction Engineering Project) 
    โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการกอสราง นักศึกษาตองนําเสนอโครงงาน  และมีรายงาน
พรอมผลสรุปของโครงงานใหหลักสูตรสาขาวิชา ในรายงานดังกลาวจะเนนการเสนอรายงานโดยใชภาษาไทยที่
ถูกตองตามหลักไวยากรณและหลักการเขียนรายงาน เชน การใชภาษา การคนหา และการใชขอมูลทางวิศวกรรม 
เปนตน  
  
508394   โครงงานวิศวกรรมไฟฟา           2(0-4-2) 
    (Electrical Engineering Project) 
    โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา นักศึกษาตองนําเสนอโครงงาน  และมีรายงานพรอมผลสรุปของ
โครงงานใหหลักสูตรสาขาวิชา ในรายงานดังกลาวจะเนนการเสนอรายงานโดยใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณและหลักการเขียนรายงาน เชน การใชภาษา การคนหา และการใชขอมูลทางวิศวกรรม เปนตน  

508395   ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธาและการกอสราง    3(280) 
    (Practical Training in Civil and Construction Engineering) 
    การฝกงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถ และทักษะ
ใน การปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง เพื่อฝกฝนใหมีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการ
แกปญหาอยางมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบรอย อาจารยผูควบคุมจะพิจารณาใหผาน 
(S) หรือไมผาน (U)  
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508396   ฝกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟา       3(280) 
    (Practical Training in Electrical Engineering)  
    การฝกงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถ และทักษะ
ใน การปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อฝกฝนใหมีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแกปญหาอยางมี
ระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบรอย อาจารยผูควบคุมจะพิจารณาใหผาน (S) หรือไมผาน 
(U)  
  
508420   การสื่อสารดวยภาพ            3(2-2-5) 
    (Visual Communication) 
    ประวัติหลักการ แนวคิดการออกแบบกราฟก ทฤษฎีการสื่อสาร ภาพและสัญลักษณ จิตวิทยา
การรับรู การตีความหมายภาพในวัฒนธรรมและสื่อที่แตกตางกัน การออกแบบกราฟกใหตรงกับวัตถุประสงค  
 
508421   สถิติสําหรับงานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป        3(2-2-5) 
    (Statistics for Industrial Art Teacher Research) 
    สถิติพื้นฐาน คารอยละ เปอรเซ็นตไทล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย 
ความนาจะเปน การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัย การทดสอบคาที ซี และเอฟ คาวิเคราะห         
คาไคสแควร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรและพื้นที่ใตโคง  
 
508422   การออกแบบและสรางผลิตภัณฑดวยเครื่องซีเอ็นซ ี     3(2-2-5) 
    (Product Design and Cutting by CNC Machine) 
    ประวัติความเปนมาๆ ของเครื่องจักร CNC สวนประกอบตางๆ ของเครื่องจักร CNC หลักการ
ทํางานและความปลอดภัยสําหรับเครื่องจักร CNC เครื่องมือตัดที่ใชกับเครื่องจักร โครงสรางของโปรแกรม
พื้นฐาน  การเตรียมขอมูลในการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องจักร CNC  
 
508423   การออกแบบและสรางผลิตภัณฑดวยเครื่องพิมพสามมิติ    3(2-2-5) 
    (Product Design and Printing by 3D Printer) 
    หลักการและทฤษฎีดานการออกแบบ การเขาใจมุมมอง 3 มิติ หลักการเขียนแบบ 3 มิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติ การเตรียมขอมูลในการสรางผลิตภัณฑดวย
เครื่องพิมพสามมิติ  
 
508424   การเพ่ิมผลิตภาพ             3(3-0-6) 
    (Productivity Improvement) 
    หลักการการเพิ่มผลิตภาพ ความสําคัญของระบบบริหารคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ปจจัยแหงความสําเร็จในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการประยุกตใชระบบ
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
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508425   การศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 
    (Industrial Work Study) 
    ศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางาน การใชหลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหวในการ
ปรับปรุงและปฏิบัติการออกแบบการทํางาน การใชแผนภูมิและแผนภาพแสดงข้ันตอนการไหลของกระบวนการ
ผลิต  แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักร การวิเคราะหการเคลื่อนไหวอยางละเอียด แผนภูมิ
การทํางานสองมือ การศึกษาเวลาโดยตรงโดยใชนาฬิกาจับเวลา การสุมตัวอยางงาน การใชขอมูลเวลามาตรฐาน
และการใชขอมูลเวลาเพื่อประโยชนการใชงานตางๆ  
 
508426   การเขียนบทความและการนําเสนองานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
    (Writing Articles and Presenting Industrial Art Teacher Research) 
    ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเอกสารตางๆ เชน การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
รายงาน การประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียน
คําขวัญและโฆษณา  
 
508427   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา        3(2-2-5) 
    (Development of Educational Multimedia) 
    กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงานกราฟก เพื่อ
การผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดตอวีดีโอทัศนระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมถึงหลักพื้นฐาน
การผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝกปฏิบัติสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
 
508428   การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร        3(1-4-4) 
    (Publication Producing by Computer) 
    การจัดองคประกอบของสิ่งพิมพประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตตนฉบับสิ่งพิมพ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร โปสเตอร ฯลฯ  
 
508429   คอมพิวเตอรในการออกแบบ          3(1-4-4)   
    (Computer Aided Design) 
    หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการ
สรางภาพสองมิติโดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ        
ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
508430   กฎหมายและสัญญาการกอสราง          2(1-3-3) 
    (Law and Construction Contracts) 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร อาคารควบคุม สัญญาวาจาง 
การย่ืนขอ อนุญาตปลูกสรางอาคาร การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร ขอบเขตการควบคุม ขอกําหนด
เกี่ยวกับ เขตเพลิงไหม อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานผูรักษากฎหมาย ขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวกับการควบคุม
การกอสราง กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ กฎหมายวิศวกร กฎหมายทางดานสิ่งแวดลอม กฎหมายเรื่องนํ้า  
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508431   สัญญาการออกขอกําหนดและการประมาณราคา      2(1-3-3) 
    (Contract Specifications and Cost Estimation) 
    ชนิด และรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา รายการกอสราง การแยก
จํานวนวัสดุที่ตองใชในงานกอสราง หลักการประมาณราคา การประมาณราคาอยางหยาบ และการประมาณ
อยางละเอียด การหาราคาตอหนวยและการวิเคราะหราคา ปญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับงานสนาม และการควบคุม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
 
508432   การประมาณราคางานกอสราง          2(1-3-3) 
    (Estimation of Construction Cost) 
    การปฏิบัติอานแบบรูปและรายการประกอบแบบ จัดแบงกลุมงานออกเปนสวนๆ จัดลําดับ
ข้ันตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ การทําตารางการประเมินราคา การสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณและแรงงานใน
ทองถ่ินจากเหลงผลิต การถอดรายการวัสดุ การกําหนดราคาตอหนวยของคาวัสดุและแรงงาน คาใชจายในการ
ดําเนินการกอสรางและคาใชจายพิเศษอื่นๆ การแบงงวดงาน และธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกอสราง และการใช
เครื่องคอมพิวเตอรชวยในการประมาณราคางานกอสราง  
 
508433   การบริหารงานกอสราง           2(1-3-3) 
    (Construction Management) 
    ความรูเบื้องตนในการจัดการ หลักการในการจัดการอุตสาหกรรมการกอสราง และองคการ
กอสราง แผนผังโครงการ กระบวนการสงมอบงาน วิธีการสําหรับการจัดการ เพิรท ซีพีเอ็ม การพัฒนาโครงการ       
การจัดการทรัพยากรการวัดความกาวหนาของโครงการ ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของโครงการ  
 
508434   คอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง     2(1-3-3) 
    (Computer Drawing for Civil and Construction Engineering) 
    การสเก็ตภาพ การเขียนตัวอักษรไทย และตัวเลข การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร (CAD) การ
เขียนรูปทรงทางเรขาคณิต การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ การเขียนภาพฉายสามมิติ การใหขนาด ภาพตัด    
การเขียนแบบงานสถาปตยกรรม การเขียนแบบงานโครงสราง การเขียนแบบระบบสุขาภิบาล การเขียนแบบ
ระบบไฟฟา  
 
508435   การออกแบบอาคาร            2(1-3-3) 
    (Building Design) 
    ประเภทของอาคารและการกอสราง หลักการในการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางอาคาร         
การวิเคราะหโครงขอแข็ง และคานตอเน่ือง การออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบกําแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนและแรงอัด การวิเคราะหโครงสรางเน่ืองจากแรงลม การรับแรงรวมของโครง
อาคาร การออกแบบฐานราก  
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508436   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง          2(1-3-3) 
    (Prestressed Concrete Design) 
    หลักการเบื้องตนของการอัดแรง วัสดุและระบบการอัดแรงในคอนกรีต ขอกําหนดเกี่ยวกับ
หนวยแรง ที่ยอมใหการสูญเสียกําลังอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหและออกแบบคานชนิดคานเด่ียว
และคานตอเน่ือง โครงขอแข็ง แผนพื้นสําเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม  
 
508437   การออกแบบทางสถาปตยกรรมและเทคนิคการกอสราง     2(1-3-3) 
    (Architectural Design and Construction Techniques) 
    ขอพิจารณาสถาปตยกรรมในการวางผังโดยคํานึงถึงประโยชนและการใชสอยการเลือกระบบ
โครงสราง ระบบเสนทอในอาคารนํ้าใช และนํ้าทิ้ง ระบบไฟฟาภายในอาคาร การเลือกใชวัสดุและวิธีการกอสราง
และเทคนิค สวนประกอบตางๆ ของอาคารวัสดุโครงสราง เชน ไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุสําหรับ        
งานตกแตงทางสถาปตยกรรมและการประกอบติดต้ัง  
 
508438   วิธีการและเครื่องจักรกอสราง          2(1-3-3) 
    (Construction Methods and Equipment) 
    วิธีการกอสรางและเครื่องจักรสําหรับการกอสรางอาคาร การกอสรางขนาดใหญ และการ
กอสรางเชิงอุตสาหกรรม วิธีการกอสรางสําหรับฐานรากชนิดตางๆ งานดิน การกอสรางระบบพื้นแบบตางๆ 
รายละเอียด โครงสราง การหาสาเหตุและวิธีปองกันการเสียหายในงานกอสราง  
 
508439   การตรวจสอบงานกอสราง           2(1-3-3) 
    (Construction Inspection) 
    บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงาน ตรวจงาน ผูออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมา 
ผูรับเหมาชวง โดยใหการตรวจงานเปนไปตามสัญญากอสราง ตามแบบรูปรายการกอสรางและการอนุมัติ หนาที่
และความรับผิดชอบของผูตรวจงานมาตรฐาน ขอกําหนด และเอกสารการตรวจงานกอสราง แบบฟอรมการ
ตรวจงาน การสุมตัวอยาง และวิธีทดสอบวัสดุกอสราง รายการและข้ันตอนการตรวจสอบงานในสนาม รายงาน
การตรวจสอบ การตรวจสอบข้ันสุดทาย  
 
508440   วิศวกรรมสํารวจ             2(1-3-3)  
    (Survey Engineering) 
    หลักการเบื้องตนของการสํารวจ ทฤษฏีการวัดและความคลาดเคลื่อน และการปรับแกพิกัด
วงรอบ เครื่องมือ สํารวจทั่วไป การวัดระยะและการสํารวจดวยโซ และเข็มทิศ การสํารวจดวยโตะแผนที่ การทํา
ระดับ การใชตรีโกณมิติใน งานสํารวจ การทําระดับพื้นที่ตัดดานขาง และพื้นที่ตัดขวาง การคํานวณพื้นที่ และ
ปริมาตร การทําวงรอบดวยกลองวัด มุม และโซ ระบบสเตเดีย การเก็บรายละเอียดทางราบ และทางด่ิง การทํา
ระดับเสนช้ันความสูงและการสํารวจเพื่อทําแผนที่ภูมิประเทศอยางละเอียด การหาอะชิมมุทและแบริ่ง การหา
ระบบ พิกัดของวงรอบ การเขียนแผนที่ การวางแนวและวางระดับแนวทางกลอง Total Station การวางโคง
แนวราบและแนวด่ิงชนิดตางๆ การคํานวณงานดินและแผนผังมวลวัสดุหลักการและความรู เบื้องตนของ 
Photogrammetry วิธีการรีโมทเซนตซิ่ง และพื้นฐานระบบดาวเทียม  
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508441   ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ           1(0-3-1)  
    (Survey Engineering Laboratory) 
    การวัดระยะทางดวยการนับกาว การเก็บรายละเอียดดวยการใชเทป การทําระดับ
แบบตอเน่ือง การทําระดับตอเน่ืองไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเสนและแนวตัดขวาง การ
ตรวจสอบแนวเล็งของกลองระดับ การหาเสนช้ันความสูง การทําวงรอบดวยเข็มทิศ การรังวัดมุมราบและรังวัด
มุมด่ิงดวยกลองวัดมุม การทําวงรอบปดดวย กลองวัดมุม การคํานวณระยะทางโดยใชเทคนิคสเตเดีย เทคนิคการ
วัดมุมซ้ํา การหาตําแหนงดวยดาวเทียมโดยใช GPS  
 
508442   วิศวกรรมการทาง             2(1-3-3) 
    (Highway Engineering) 
    ประวัติการพัฒนาระบบถนน หนวยงานที่เกี่ยวของกับถนน หลักการเบื้องตนในการวาง
แผนการสรางถนนและการวิเคราะหการจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตรการเงิน
ในการสรางถนน การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบคอนกรีต วัสดุทําถนน การสราง และบํารุงรักษา
ถนน ความสัมพันธระหวางปริมาณยวดยานและการใชที่ดิน การออกแบบถนนในชนบทและในเขตเมือง  
 
508443   วิศวกรรมการจราจร            2(1-3-3) 
    (Traffic Engineering) 
    พฤติกรรม และทฤษฎีการจราจร ถนน ยานพาหนะ เวลาการเดินทาง และความลาชา 
ปริมาณ และการไหลของการจราจร ความจุของถนน อุปกรณควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร 
และการควบคุมการจราจร  
 
508450   วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล         2(1-3-3) 
    (Water Supply and Sanitary Engineering) 
    แหลงนํ้าดิบ มาตรฐานและคุณภาพนํ้า ความตองการและปริมาณนํ้าใชระบบสงนํ้า และระบบ
จายนํ้าประปา กระบวนการผลิตนํ้าประปา โคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลช่ัน การตกตะกอน การกรอง การฆาเช้ือโรค 
การทําใหนํ้าออน การกําจัดเหล็กและมังกานีส การกําจัดกลิ่นและรส การออกแบบระบบทอประปา ระบบสูบนํ้า 
การออกแบบทอระบายนํ้าและทออากาศ ระบบระบายนํ้าฝน ระบบบองกันอัคคีภัย ระบบประปาในอาคาร 
ระบบบําบัดนํ้าเสียในอาคาร และ การจัดการขยะมูลฝอยในอาคาร  
 
508460   การออกแบบระบบไฟฟา           2(1-3-3)  
    (Electrical System Design) 
    การวางแผนสําหรับการออกแบบระบบไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัย แนวคิดในการ
ออกแบบ ระบบไฟฟา ระบบจายไฟฟาในอาคารและระบบการจายกําลังไฟฟาเพื่อความเช่ือมั่น การจัดหมอแปลง 
สายไฟฟา ชองรอยสายและการเลือกใช การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง ลักษณะของโหลด การออกแบบระบบ
สายไฟฟา และการปองกันอันตราย สายดินของระบบและอุปกรณ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสื่อสาร ระบบ
เตือนความ ปลอดภัย ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การออกขอกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณในการเดินสายและการติดต้ัง การ
ถอดแบบ การประมาณราคา  
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508461   วิศวกรรมสองสวาง            2(1-3-3) 
    (Illumination Engineering) 
    หนวยและคําศัพทเฉพาะของแสงสวาง ตาและการมองเห็น สีและการจําแนกสี  หลอดไฟฟา 
โคมไฟฟา แสงสวางภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานของการสองสวาง เทคนิค การออกแบบแสงสวาง
ภายในอาคาร แสงสวางและการอนุรักษพลังงาน การออกแบบแสงสวางภายนอก อาคาร การออกแบบการสอง
สวางและความสองสวางดวยคอมพิวเตอร  
  
508462   ระบบควบคุมปอนกลับ            2(2-0-4) 
    (Feedback Control System) 
    ระบบเชิงเสน ระบบเชิงเสนในความหมายของสมการอนุพันธ และการแปลงรูปลาปลาซ 
โมเดลของระบบและสมการโอนยาย โมเดลแบบสเตทสเปซ แผนภาพบล็อก และกราฟทางเดินของสัญญาณ การ
ควบคุม พื้นฐานและการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การแบงประเภทของระบบควบคุมปอนกลับ การ
วิเคราะห ทางเดินของราก การวิเคราะหผลตอบสนองทางความถ่ี การชดเชย การควบคุมแบบสเตทสเปซ 
แอนะลอก คอมพิวเตอร การเลียนแบบของจริง การออกแบบระบบควบคุมโดยใชโปรแกรมจําลอง  
 
508463   ปฏิบัติการระบบควบคุมปอนกลับ         1(0-3-1) 
    (Feedback Control System Laboratory) 
    การประลองเกี่ยวกับระบบควบคุมปอนกลับ ภายใตหัวขอบรรยายในวิชาระบบควบคุม
ปอนกลับ ฝกใหนักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีการวัดไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนตาม
เน้ือหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแกปญหาอยางมีระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ
ประพฤติ เรียบรอย  
 
508464   การแปรสภาพพลังงานไฟฟา          2(2-0-4) 
    (Electrical Energy Conversion) 
    วงจรแม เหล็กและไฟฟา ธรรมชาติและพฤติกรรมของระบบแมเหล็ก พลังงานใน
สนามแมเหล็ก    ฟลักซสลับ การสูญเสีย สารแมเหล็กและสารแมเหล็กถาวร หมอแปลงอุดมคติ วงจรสมมูลเชิง
เสนของหมอแปลงแบบสองขด สมรรถนะของหมอแปลง หมอแปลงสําหรับระบบหลายเฟส หลักการของ
เครื่องจักรกลไฟฟา การแปร สภาพพลังงานทางไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง แรงบิดขดลวดภายใน การ
กระตุน วงจรสมมูล สมรรถนะ ประสิทธิภาพและมอเตอรแบบแมเหล็กถาวร  
 
508465   ไฟฟาอุตสาหกรรม            2(1-3-3) 
    (Industrial Electric) 
    ชนิดของเครื่องจักรไฟฟา การใชงานเครื่องจักรไฟฟา การควบคุมมอเตอรดวยคอนแทคเตอร 
อุปกรณปองกันกระแสเกิน วงจรควบคุมมอเตอรแบบสตารทตรง การกลับทางหมุนมอเตอร การสตารทมอเตอร
ดวย วิธีการลดกระแสขณะสตารท การสตารทมอเตอรแบบสตารเดลตา การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร    
การใชงาน หมอแปลงและการควบคุม  
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508466   เครื่องจักรกลไฟฟา            2(1-3-3) 
    (Electrical Machines) 
    วงจรแมเหล็ก หลักการของแมเหล็กไฟฟา การแปลงรูปพลังงานไฟฟา หลักการของมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง เซอรโวมอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟา 3 เฟส  
 
508470   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร         2(1-3-3) 
    (Programmable Logic Controllers) 
    พื้นฐานการควบคุมแบบอันดับพีแอลซี การโปรแกรมภาษาแลดเดอร คําสั่งและอุปกรณ
เช่ือมตอสําหรับการควบคุมแบบอันดับ คําสั่งและอุปกรณเช่ือมตอพิเศษของพีแอลซี การติดตอสื่อสารระหวางพี
แอลซีกับเครื่องมือควบคุมอื่นๆ การประยุกตใชงานพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม การเลือก การติดต้ังและการ
ทดสอบ    พีแอลซี  
  
508480   วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร        2(2-0-4)  
    (Communication Networks and Transmission Lines Engineering) 
    สายสง การใชสมการทั่วไปของสายสงสัญญาณ กระแสและแรงดันในสายสง การวัด แรงดัน
และกระแสภายในสายสง การสะทอนกลับ คาเอสดับบิวอารและอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอรความถ่ี อิควอไลเซอร
และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีตางๆ ของเครือขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจร สมมูลชนิดหน่ึงข้ัวและ
สองข้ัว เรโซแนนทชนิดอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซเวฟฟลเตอร การ แปลงคาอิมพีแดนซ และ
เครือขาย แมชช่ิง เครือขายที่ประยุกตใชทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท การใชสายสงเพื่อทําแมชช่ิงอิมพีแดนซ 
และการประยุกตสมิทธชารท  
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 
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บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 
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 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
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กระดาษบันทึกขอความ 
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