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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science in Technical Education  Program in Industrial Art 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

ชื่อย่อ ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Art) 

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

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 
4.  ปรัชญา 

สร้างหรือผลิตครูทางด้านอุตสาหกรรมสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 

5.1  มีค่านิยมร่วม ได้แก่ ตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเอกลักษณ์ของการ
เป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการ 

5.2  เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่
ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม
ให้กำลังใจแก่ศิษย์ อุทิศตนและทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

5.3  ผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความ
รอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้าง
สัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บาก
บั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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5.4  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็น
ทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.5  เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณา
การความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPACK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนำไปใช้
ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

5.6  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล     
รู้คุณค่าและส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสาและ
ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  รู้ถูก   
รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

6.2 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง 
โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน  

6.3 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกลโรงงานเข้าศึกษา
ต่อในกรณีเทียบโอน 

6.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
การศึกษา 

7.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  เรียนไม่น้อยกว่า 144   หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     เรียนไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
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2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
- วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต 
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
- วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิศวกรรมพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 
- วิชาเอกทางวิศวกรรม 23 หน่วยกิต 
 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 
 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกอุตสาหกรรมศิลป์และวิศวกรรมพ้ืนฐาน  
 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 
 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
7.3  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 062101  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062102  พลเมืองที่เข้มแข็ง  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062203  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062204  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062205  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062306  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062307  สุนทรียะ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062308  การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) หนว่ยกิต 
 062309  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 062310  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                          เรียนไม่น้อยกว่า 113  หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู  เรียน 41  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครู   28  หน่วยกิต 

    100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100102 จิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
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    100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100205 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    100310 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) หน่วยกิต 
    1.2  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 13 หน่วยกิต 
    101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(45)  หน่วยกิต 
    101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)  หน่วยกิต 
    101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิศวกรรมพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 
   508110 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ  
    คณิตศาสตร์  1(0-3-1)  หน่วยกิต  
   508112 ฟิสิกส์สำหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5)  หน่วยกิต 
   508113 วัสดุวิศวกรรม  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508114 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการประยุกต์  
    ทางวิศวกรรม  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงานวิศวกรรม 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508121 ปฏิบัติการงานไม้  2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508122 ปฏิบัติการงานปูน  2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508123 ปฏิบัติการงานโลหะ  2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508124 การจัดโรงฝึกงานและความปลอดภัยใน  
    การทำงาน  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ 
    งานวิศวกรรม   1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508220 ปฏิบัติการงานไฟฟ้า  2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต์ 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป์ ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
    2.2 วิชาเอกเฉพาะทางวิศวกรรม 23 หน่วยกิต 
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     2.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 
   508130  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
   508230 กลศาสตร์วิศวกรรม  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508231 เทคนิคการก่อสร้าง   2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508232 ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้าง  1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508233 วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณ์อาคาร 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508234 เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508235 ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508236 ทฤษฎีโครงสร้าง  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508330 วิเคราะห์โครงสร้าง  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508331 คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
    และการก่อสร้าง  ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
   508393 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508395 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธา 
    และการก่อสร้าง   3(280) หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
   508160  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508260  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508261  วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508262  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508263  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508264  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508265  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508280  หลักการสื่อสาร  2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508380  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508381  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  1(0-3-1)  หนว่ยกิต 
   508392 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
   508394 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
   508396 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า 3(280) หน่วยกิต 
    2.3 วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรม 14 หน่วยกิต 
    2.3.1 วิชาเอกเลือกอุตสาหกรรมศิลป์และวิศวกรรมพื้นฐาน 
   508312  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ 
      งานวิศวกรรม  1(0-3-1)  หน่วยกิต 
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   508313  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ 
      งานวิศวกรรม  1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508320  การวาดเส้น  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508321  เซรามิกส์เบื้องต้น  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508322  เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์เบื้องต้น 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508323  การทำพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508324  การงานอาชีพและเทคโนโลยีท้องถิ่น 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508325  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)  หนว่ยกิต 
   508326  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508327  การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508328  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ 
      ครูอุตสาหกรรมศิลป์  3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508329  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508420  การสื่อสารด้วยภาพ  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508421  สถิติสำหรับงานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป์ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508422  การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย 
      เครื่องซีเอ็นซี  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508423  การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย  
      เครื่องพิมพ์สามมิติ  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508424  การเพ่ิมผลิตภาพ  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
   508425  การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508426  การเขียนบทความและการนำเสนองานวิจัย 
      ครูอุตสาหกรรมศิลป์  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508427  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
   508428  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
   508429  คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 3(1-4-4)  หน่วยกิต 
    2.3.2 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 
   508332  ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้าง 
     อาคารขนาดใหญ่  1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508334 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508335  เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508336  การทดสอบวัสดุ  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508340  การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2(1-3-3) หน่วยกิต 
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   508350 ปฐพีกลศาสตร์  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508351  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508352  อุทกวิทยา  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508353  กลศาสตร์ของไหล  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508430  กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508431  สัญญาการออกข้อกำหนดและการประมาณราคา 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508432  การประมาณราคางานก่อสร้าง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508433  การบริหารงานก่อสร้าง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508434  คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา 
     และการก่อสร้าง  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508435  การออกแบบอาคาร  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508436  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508437  การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิค 
     การก่อสร้าง  2(1-3-3)  หนว่ยกิต 
   508438  วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508439  การตรวจสอบงานก่อสร้าง 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508440 วิศวกรรมสำรวจ  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508441  ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508442 วิศวกรรมการทาง  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508443  วิศวกรรมการจราจร  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508450  วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
    2.3.3 วิชาเอกเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า 
   508360  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508361  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508362  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508363  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508364  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508365  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508366  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508367  ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508370  ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508371  วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508372  ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508373  ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
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   508374  วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508382  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508383  การสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508384  วิศวกรรมสายอากาศ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508385  เทคโนโลยีการสื่อสารแถบกว้างสมัยใหม่ 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508386  วิศวกรรมไมโครเวฟ  2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508460  การออกแบบระบบไฟฟ้า 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508461  วิศวกรรมส่องสว่าง  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508462  ระบบควบคุมป้อนกลับ 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508463  ปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับ 1(0-3-1)  หน่วยกิต 
   508464  การแปรสภาพพลังงานไฟฟ้า 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
   508465  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508466  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508470  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 2(1-3-3)  หน่วยกิต 
   508480  วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร 2(2-0-4)  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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Method in Engineering 
Classroom. วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอ เชี ย  ปี ที่  9  ฉบั บ พิ เศ ษ  ( เดื อน
พฤศจิกายน 2562, TCI2) 
 
กัญญารัตน์ มีโพธิ์, เฟ่ืองฟ้า หมั่นมา, 
ธนากร เปลื้องกลาง , การุณ มุกดา
เนตร, และสุโอปอ หิรัญจิรชีพ (2564) 
“ตู้ปลูกกัญชาระบบปิดสำหรับกลุ่ม
คนที่ มีพื้นที่ เพาะปลูกจำกัด” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โน โล ยี  แ ล ะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12. หน้า 
778-783. สิงหาคม 2564. 
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เฉลิมศักดิ์ พ่ึงสันเทียะ, ดวงดาว วัฒนา
กลาง , ชยพล พ่ึงประสพ , ภาคภูมิ  
ชาญณรงค์ , วรวิช  น้ ำคำ , สุ โอปอ 
หิรัญจิรชีพ ,  และขวัญนภา สิทธิ์
ประเสริฐ (2564) “การนำวัสดุเหลือ
ทิ้งจากชุมชนมาผลิตบล็อกปูพื้น” 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โน โล ยี  แ ล ะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12. หน้า 
1137-1142. สิงหาคม 2564. 
 
Suopor Hiranchiracheep, 
Chitapong, Chitapong 
Wechtaisong, Atsuko K. 
Yamazaki, Nithima Hanprakhon 
(2021) “OUTCOMES OF 
ESTABLISHMENT,PROMOTION 
AND PARTICIPATION IN THE 
RESEARCH EXCHANGE/ 
LABORATORY INTERNSHIP BY 
INTERNATIONAL ACTIVITIES”  
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2564, TCI1) หน้า 227 – 
242. 
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3 นายไพโรจน์  พุทธโอวาท 
อาจารย์ 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2554) 
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2532) 

ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลงาน โต๊ะ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดย อาจารย์ไพโรจน์ พุทธ
โอวาท ทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 
1702003886 เลขที่สิทธิบัตร 74273 
ออกให้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 14 กันยายน 2570 
 

4 นายฐิติวัสส์  กาญจนพิมาย 
อาจารย์ 

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

ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย (2564).  
“การส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก”. การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12. หน้า 
301-306. สิงหาคม 2564. 
 

5 นายทศพร จันทร์เผือก 
อาจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2558) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2553) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2544) 

เกียรติศักดิ์ เถื่อนพวงแก้ว, ณัฐกานต์ 
เขตคาม, เพชรลัดดา ดอกโพธิ์, ทศพร 
จันทร์เผือก และ พงษ์นรินทร ์ ศรี
พลอย (2563) “หุ่นยนต์แขนกล
อเนกประสงค์ควบคุมด้วยวิทยุ” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11.           
หน้า 932-937. สิงหาคม 2563. 
 
ศศินา กัณหา, นัดดาทิพย์ สินนอก, 
สุชาดา ชำนาญมนต์, ทศพร จันทร์
เผือก และพงษ์นรินทร์ ศรีพลอย 
(2563) “หุ่นยนต์เก็บขยะในน้ำ
ควบคุมผา่นเครือขา่ยไร้สาย”    การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. หน้า 
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944-949. สิงหาคม 2563. 
 
สมฤทัย ดีนา, สุวนันท์ หมื่นอภัย, ทศ
พร จันทร์เผือก และพงษ์นรินทร์ ศรี
พลอย (2563) “การออกแบบและ
สร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ให้
ชุมชนบ้านหนองแวง” การประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 11. หน้า 1042-1047. สิงหาคม 
2563. 
 
ธาริณี พาขุนทด, นงนภัส อาจโคกสูง, 
วริศรา ยุระชาญ, ทศพร จันทร์เผือก 
และพงษ์นรินทร์ ศรีพลอย (2564) 
“แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อ
โดยใช้แสงยูวีซ”ี การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 12. หน้า 105-109. สิงหาคม 
2564. 
 
วิชชุดา อ่อนชำนิ, ปวีณา ชูชา, คงเกิด, 
ทศพร จันทร์เผือก และพงษ์นรินทร์ 
ศรีพลอย (2564) “การออกแบบและ
สร้างเครื่องปอกมะพร้าวโดยใช้ลูก
กะเทาะแบบเหลี่ยม” การประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 12. หน้า 155-160. สิงหาคม 
2564. 
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6 การุณ มุกดาเนตร 
อาจารย์ 

- ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2549) 
 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ (2537) 

กัญญารัตน์ มีโพธิ์, เฟ่ืองฟ้า หมั่นมา, 
ธนากร เปลื้องกลาง , การุณ มุกดา
เนตร, และสุโอปอ หิรัญจิรชีพ (2564) 
“ตู้ปลูกกัญชาระบบปิดสำหรับกลุ่ม
คนที่ มีพื้นที่ เพาะปลูกจำกัด” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เท ค โน โล ยี  แ ล ะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12. หน้า 
778-783. สิงหาคม 2564. 

 
 

9.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ผศ.ดร.ทศพร    จันทร์เผือก    ประธานหลักสูตร 
 อาจารย์การุณ   มุกดาเนตร    กรรมการประจำหลักสูตร 
 อาจารย์ฐิติวัสส์    กาญจนพิมาย    กรรมการประจำหลักสูตร 
 อาจารย์ไพโรจน์    พุทธโอวาท    กรรมการประจำหลักสูตร 

ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย     กรรมการประจำหลักสูตร 
 ผศ.ดร.อรอนงค์   แสงผ่อง     กรรมการประจำหลักสูตร 
 ผศ.สุรศักดิ์      เทศประสิทธิ์    กรรมการประจำหลักสูตร 
 ดร.สุโอปอ   หิรัญจิรชีพ    กรรมการและเลขานุการประจำหลักสูตร 
 
 

10.  อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
  ผศ.ดร.ทศพร    จันทร์เผือก 
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11.  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 11.1 วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062101 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508110 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรม  2(2-0-4) 
508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
คณิตศาสตร์   

1(0-3-1) 

508112  ฟิสิกส์สำหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงาน  
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 

508121 ปฏิบัติการงานไม้ 2(0-4-2) 
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 

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

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062307 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508113 วัสดุวิศวกรรม 3(1-4-4) 

508114 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์  
ทางวิศวกรรม 

2(0-4-2) 

508122 ปฏิบัติการงานปูน 2(0-4-2) 
508123 ปฏิบัติการงานโลหะ 3(1-4-4) 
508124 การจัดโรงฝึกงานและความปลอดภัยในการทำงาน 3(1-4-4) 
508130 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
รวม 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทัว่ไป 062203 ทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
062204 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ 
งานวิศวกรรม  

1(0-3-1) 

508220 ปฏิบัติการงานไฟฟ้า 2(0-4-2) 
508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต์ 2(0-4-2) 
508230 กลศาสตร์วิศวกรรม 2(1-3-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
100205 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

รวม 22 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508233 วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณ์อาคาร 2(1-3-3) 
508234 เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 2(2-0-4) 
508235 ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 1(0-3-1) 
508236 ทฤษฎีโครงสร้าง  2(1-3-3) 
508231  เทคนิคการก่อสร้าง 2(2-0-4) 
508232  ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้าง 1(0-3-1) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 1 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 2 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 3  2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 4  2(x-x-x) 
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xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 5  1(x-x-x) 
รวม 22 

 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062306 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1) 

508330 วิเคราะห์โครงสร้าง 2(1-3-3) 
508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป์ ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
508391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
และการก่อสร้าง 

ไม่นบัหน่วยกิต (0-2-0) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 6 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 7 1(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
100208  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ 

3(2-2-5) 

100207  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
1 

1(45) 

เลือกเสรี xxxxxx    วิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 22 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062308 การรูเ้ทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
062310 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1) 
508331 คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบ 
วัสดุก่อสร้าง 

1(0-3-1) 

508393 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง 2(0-4-0) 
508395 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรม 
โยธาและการก่อสร้าง 

3(0-280-0) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 8 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  

101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 22 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวม 6 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

รวม 6 
 
11.2 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062101 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508110 คณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรม  2(2-0-4) 
508111 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
คณิตศาสตร์   

1(0-3-1) 

508112  ฟิสิกส์สำหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
508120 หลักการออกแบบและเขียนแบบในงาน  
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 

508121 ปฏิบัติการงานไม้ 2(0-4-2) 
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 

100102 จิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
รวม 22 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062307 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508113 วัสดุวิศวกรรม 3(1-4-4) 

508114 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์  
ทางวิศวกรรม 

2(0-4-2) 

508122 ปฏิบัติการงานปูน 2(0-4-2) 
508123 ปฏิบัติการงานโลหะ 3(1-4-4) 
508124 การจัดโรงฝึกงานและความปลอดภัยในการทำงาน 3(1-4-4) 
508160  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
รวม 22 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062203 ทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
062204 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508210 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับ 
งานวิศวกรรม  

1(0-3-1) 

508220 ปฏิบัติการงานไฟฟ้า 2(0-4-2) 
508221 ปฏิบัติการงานเครื่องยนต์ 2(0-4-2) 
508260  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 2(0-4-2) 

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
100205 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508261 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2(2-0-4) 
508262 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-1) 
508263 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2(2-0-4) 
508264  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1) 
508265 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 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) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 4  2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 5  1(x-x-x) 

รวม 22 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062306 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508310 วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1) 

508390 สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป์ ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
508380  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   

2(1-3-3) 

508391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่นับหน่วยกิต (0-2-0) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 6 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 7 1(x-x-x) 

เฉพาะกลุม่วิชาชีพครู 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
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100208  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ 

3(2-2-5) 

100207  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
1 

1(45) 

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

 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 062308 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
062310 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน 3(2-2-5) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอก 508311 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 1(0-3-1) 
508394  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2(0-4-0) 

508395 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรม 
โยธาและการก่อสร้าง 

3(0-280-0) 

xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 8 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมวิชาที่ 9 1(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  

101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 22 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศกึษา 

101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

รวม 6 
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12.  คำอธิบายรายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รหัสวิชา   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
062101   ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
    (English Speaking and Listening Skills) 
    พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ 
ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การ
สืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ  
 
062102   พลเมืองท่ีเข้มแข็ง             3(2-2-5) 
    (Active Citizen) 
    วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ  
 
062203   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 
    (English Communication Skills) 
    อ่านจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆ ไป อ่านรายงานอย่างง่ายสำหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและ
เขียนในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้
เหตุผลสั้นๆ ได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ทำงาน  
 
062204   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         3(2-2-5) 
    (King Bhumibol's Philosophy for Local Development) 
    ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง
งาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์
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ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือ
กันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย  
 
062205   ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ        3(2-2-5) 
    (21st Century Skills for Life and Career) 
    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
 
062306   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          3(2-2-5) 
    (English Usage and Communication) 
    ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนำเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้ นเคยหรือหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อหัวข้อเหล่านั้น และถามความคิดเห็นของผู้อ่ืน เขียนเกี่ยวกับ
หัวข้อที่คุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ  
 
062307   สุนทรียะ                3(2-2-5) 
    (Aesthetics) 
    ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวง
มาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือสุนทรียะ ปฏิบัติการรำวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศน
ธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ  
 
062308   การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา        3(2-2-5) 
    (Knowingly the Educational Change) 
    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น  
 
062309   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ          3(2-2-5) 
    (Health Promotion and Care) 
    สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม และดูแลสุขภาวะทาง
กาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้  ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ  
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062310   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ           3(2-2-5) 
    (English for Professional Purposes) 
    พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบ
กับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
100101   ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู          3(2-2-5) 
    (Language for Teachers’ Communication) 
    วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง     
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 
100102   จิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5) 
    (Teachers’ Spirituality) 
    ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บู รณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100103   นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้        3(2-2-5) 
    (Innovation and Technology for Learning) 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
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ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมั ยต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
100104   การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
    (Curriculum Development) 
    ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
100205   จิตวิทยาสำหรับครู            3(2-2-5) 
    (Psychology for Teachers) 
    วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะการทำหน้าที่บริหา รในสมอง (Executive 
Function: EF) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100206   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3(2-2-5) 
    (Learning Measurement and Evaluation) 
    วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญ
ในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
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100207   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
    (Learning Management Methodology) 
    วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลจัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้ การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100208   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ        3(2-2-5) 
    (Educational Administration and Quality Assurance) 
    บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100309   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้        3(2-2-5) 
    (Research and Development of Learning Innovation) 
    วิจัยแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
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100310   ครุนิพนธ์               1(0-2-1) 
    (Individual Development Plan) 
    จัดทำครุนิพนธ์ (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นครูของพระราชาที่น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น  
 
101301   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน        1(45) 
    (Practicum) 
    สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษาเข้าใจบริบทชุมชน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์
ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
 
101402   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(270) 
    (Internship 1) 
    พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม ทางการศึกษาที่
ทันสมัยร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองใหม้ีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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101403   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          6(270) 
    (Internship 2) 
    พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่
การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
2. กลุ่มวิชาเอก 
รหัสวิชา   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
508110   คณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรม         2(2-0-4) 
    (Mathematics for Engineering)  
    ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต และการประยุกต์ปริพันธ์ทางช่างเทคนิค  
  
508111   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์     1(0-3-1) 
    (Computer Programs for Mathematics Laboratory) 
    ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผลลัพธ์ของสมการคณิตศาสตร์ เช่น 
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง สมการอนุพันธ์ สมการปริพันธ์ และการประยุกต์สมการปริพันธ์ทางช่างเทคนิค  
 
508112   ฟิสิกส์สำหรับงานวิศวกรรม           3(2-3-5) 
    (Physics for Engineering)  
    เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆ ทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ กฎ
การ เคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเส้น การหมุน ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม สมดุลและ การ
ยืดหยุ่นของไหล การสั่น คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  
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508113   วัสดุวิศวกรรม             3(1-4-4) 
    (Engineering Materials) 
    โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม หลัก เช่น 
โลหะ โพลีเมอร เซรามิกส์ และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติ ทางกล และการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ  
 
508114   โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม     3(1-4-4) 
    (Computer Programs for Engineering Applications) 
    โปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่ง
ควบคุมแบบทางเลือกและแบบวน  ประโยคคำสั่งการอ่านเขา และการเขียนออก  โครงสร้างข้อมูลแบบเมตริก 
และเรคคอรด  การแบ่งโปรแกรมย่อย  การส่งผ่านคาพารามิเตอร อัลกอริทึม  
 
508120   หลักการออกแบบและเขียนแบบในงานวิศวกรรม      2(1-3-3) 
    (Principle of Design and Engineering Drawing) 
    ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์
งานออกแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกำหนด ขนาดและ พิกัดความ
เผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การ อ่านและ
วิเคราะห์แบบงาน  
 
508121   ปฏิบัติการงานไม้             2(0-4-2) 
    (Wood Work Practice) 
    ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของไม้ชนิดต่าง ๆ และไม้อัด เครื่องมืองานไม้ในเรื่องการใช้งาน   
การบำรุงรักษาและรักษาความปลอดภัย วัสดุที่ใช้ประกอบงานไม้และการใช้ประโยชน์ ฝึกการปฏิบัติการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักรเบื้องต้น การเข้าปากไม้ การต่อไม้ การประกอบ การเคลือบผิวและการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทั่วไป  
 
508122   ปฏิบัติการงานปูน             2(0-4-2)  
    (Mortar Work Practice) 
    ศึกษาเครื่องมือที่ใช้งานปูนและเบื้องต้น คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุ
ที่ใช้ในงานปูน การอ่านแบบก่อสร้าง วิธีการก่ออิฐ การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การทำให้คอนกรีตให้แน่น 
การบ่มคอนกรีต การเสริมเหล็กในคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต ฝึกปฏิบัติการทำแบบหล่อคอนกรีต การเท
คอนกรีต การติดตั้งท่อสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ ศึกษาจากกรณีศึกษาร่วมด้วย  
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508123   ปฏิบัติการงานโลหะ            2(0-4-2) 
     (Metal Work Practice) 
    ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะ เช่น งานร่างแบบ      
งานโลหะแผ่น งานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ การใช้เครื่องมือ เช่น เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  ไมโครมิเตอร์ ฉาก และ
เครื่องมือวัดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หลักการทำงานในโรงฝึกงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น  
 
508124   การจัดโรงฝึกงานและความปลอดภัยในการทำงาน      3(1-4-4) 
    (Shop Management and Safety at Work) 
    วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดและบริหารโรงฝึกงาน หลักการทั่วไปในการจัด และ
บริหารโรงฝึกงาน ประเภทของโรงเรียน โรงฝึกงาน การวางแผนโรงฝึกงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดระบบ
การใช้ และควบคุมเครื่องมือ การบำรุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน การทำบัญชีพัสดุ ศึกษาจาก
กรณีศึกษาร่วมด้วย  
 
508130   การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง        3(0-6-3) 
    (Drawing in Civil Engineering and Construction) 
    การเขียนแบบก่อสร้าง และแบบโครงสร้าง พรอมทั้งแบบขยาย  สัญลักษณ์สำหรับวัสดุ
ก่อสร้าง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยาย        
การเขียนภาพ Perspective เบื้องต้น เทคนิคการสเก็ตซ์ภาพ สัญลักษณ์ในแบบทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบ
สุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล การอ่านแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลทฤษฎี
การเขียนแบบก่อสร้าง ส่วนประกอบของอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปฏิบัติการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม และแบบรายละเอียดของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องกล ระบบสุขาภิบาล และการเขียนภาพขยาย (Shop Drawing) อาคารแต่ 2 ชั้นขึ้นไป  
 
508160   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า           3(2-2-5) 
    (Electrical Engineering Mathematics) 
    สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง การวิเคราะห์
เวกเตอร์ เกรเดียน ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล การอินทิกรัลเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ ชันวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์    
ผลการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
508210   ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 
    (English Conversation Skills for Engineering Work) 
    ฝึกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการสนทนาและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม ในการนำเสนองานทางด้านวิชาการ  
 



 36 

508220   ปฏิบัติการงานไฟฟ้า            2(0-4-2) 
    (Electrical Work Practice) 
    ศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ขนาดของสาย ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินสายและวงจร          
การวางแผนแบบสร้างตู้สวิตซ์บอร์ด การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาและตรวจ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น  
 
508221   ปฏิบัติการงานเครื่องยนต์           2(0-4-2) 
     (Machine Work Practice) 
    ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ ก้านสูบ เพลาข้อ
เหวี่ยง การปรับต่างแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบต่างๆ ทุกระบบในเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด ระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น และระบบที่เกี่ยวข้อง  
 
508230   กลศาสตร์วิศวกรรม            2(1-3-3) 
    (Engineering Mechanics) 
    การวิเคราะห์แรง กฎของนิวตัน สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และ
เครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงาน
เสมือนเสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล ความรู้เบื้องต้นใน
การวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว  
 
508231   เทคนิคการก่อสร้าง             2(2-0-4) 
    (Construction Technic) 
    เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมสถานที่ การเก็บวัสดุอุปกรณ์  
อาคารชั่วคราว เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น การวางผังการจัดงานสนาม การตอกเข็ม การทำฐานราก  เสา 
ตอมอ คาน พ้ืน บันได งานหลังคา ฯลฯ ส่วนประกอบของอาคารต่างๆ เช่น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน 
อุปกรณ์การตกแต่งผนัง งานไฟฟ้า งานประปา สุขภัณฑ์  งานสี  
 
508232   ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้าง          1(0-3-1) 
    (Construction Technique Practice) 
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติ หลักการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ หลักความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง   
การปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร ขั้นตอน เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคาร การทำงานวางผัง งานฐานราก  งาน
โครงสร้าง และการมุงหลังคาอาคาร บ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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508233   วัสดุวิศวกรรมโยธาและอุปกรณ์อาคาร        2(1-3-3)  
    (Civil Engineering Materials and Building Equipment) 
    ศึกษาแหล่งผลิต กระบวนการ คุณลักษณะ การใช้งาน การเก็บรักษา คุณสมบัติทางกล 
คุณสมบัติทางกายภาพ ของวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก สี กระจก วัสดุปู
พ้ืน ผนัง น้ำยาเคมี อลูมิเนียม วัสดุมุงหลังคา วัสดุแผ่น เป็นต้น  
 
508234   เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร         2(2-0-4) 
    (Building Construction Techniques) 
    ศึกษาลักษณะโครงสร้างของอาคารแบบต่างๆ เทคนิคการก่อสร้างอาคารไม้ อาคารคอนกรีต    
โดยเน้นขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน การเตรียมการสำหรับงานก่อสร้าง เช่น การปรับแต่งพ้ืนที่ การกองเก็บวัสดุ
เทคนิคในการก่อสร้าง เทคนิคการทำแบบ หล่อคอนกรีต การทำและการติดตั้งนั่งร้านแบบต่างๆ  การติดตั้ง
โครงสร้างไม้ เหล็ก การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง และส่วนประกอบของโครงสร้างที่สำคัญของ
ของคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างระบบพื้นไร้คาน  
 
508235   ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร       1(0-3-1) 
     (Building Construction Technique Practice) 
    ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการก่ออิฐ ฉาบปูน งานแบบหลอ งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต งานเทคอนกรีตโครงสร้าง งานปูพ้ืนด้วยวัสดุต่างๆ งานชิ้นส่วนโครงสร้างไม้และอ่ืนๆ งานติดตั้ง    
วงกบประตู หน้าต่าง ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งส่วนโครงสร้างไม้ เหล็ก ประเภทงานบันได งานสี 
งานตกแต่งอาคาร และงานเดินท่อภายในอาคาร  
 
508236   ทฤษฎีโครงสร้าง             2(1-3-3)  
    (Structure Theory) 
    แรงและสมดุลของแรง วิเคราะห์โครงสร้างแบบง่าย (Statically Determinate Structure)     
แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำแบบต่าง ๆ บนโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุน  
และโครงข้อแข็ง วิเคราะห์โครงหลังคา วิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้าง และหาเส้นอิทธิพล  
 
508260   การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า          2(0-4-2) 
    (Electrical Engineering Drawing) 
    แนะนำวิธีการร่างวงจรไฟฟ้า เครื่องวัด การกำหนดขนาดและหมายเหตุพ้ืนฐาน การเขียน 
สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานไทยและการใช้คำย่อสำหรับไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าและวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ การแสดงด้วยรูปภาพ การเดินสาย การเขียนวงจรเส้นเดี่ยว การเขียนผังวงจร การเขียน 
ไดอะแกรมเป็นลำดับขึ้นไป การเขียนแบบแสดงส่วนประกอบและรายละเอียดของเครื่องกลไฟฟ้า เครื่อง กำเนิด
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ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ระบบสายจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ผังแสดงดวงไฟแสงสว่าง วงจรย่อ การแสดง ข้อมูล
ด้วยกราฟ แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ออโต้แคด วิสิโอ โพรเทล ออแคด เป็นต้น  
 
508261   วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า            2(2-0-4) 
    (Electric Circuit Analysis) 
    สัญญาณและตัวแบบวงจร องค์ประกอบวงจร กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจร
ความ ต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ช ความเป็นเชิงเส้นและหลักการซ้อนทับ วงจรสมมูลและ
ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบสนองธรรมชาติและ
ผลตอบสนองตาม แหล่งจ่าย ภาวะชั่วครู่ และสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว 
ค่าเฉลี่ยและค่า ประสิทธิผล เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง วงจรสามเฟส ตัวเหนี่ยวนำคู่ควบและหม้อแปลง  
 
508262   ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า            1(0-3-1) 
    (Electric Circuits Laboratory) 
    ฝึกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือวัดอย่างง่าย  
 
508263   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า         2(2-0-4)  
    (Electrical Instruments and Measurements) 
    หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจำแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ การวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนาล็อก
และแบบดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ค่าความ
เหนี่ยวนำ ไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวัดค่าความถี่ คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ  การ
ปรับเทียบมาตรฐาน  
 
508264   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า       1(0-3-1)  
    (Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 
    ฝึกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของ 
รายวิชา 508361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  
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508265   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์           2(1-3-3) 
    (Engineering Electronics) 
    คุณสมบัติอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางกระแส แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีรอยต่อพีเอ็นเบื้องต้น วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิด BJT 
และ MOS การวิเคราะห์วงจรออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน  
 
508280   หลักการสื่อสาร             2(2-0-4) 
    (Principle of Communications) 
    ประเภทของสัญญาณแบบสุ่มและเป็นคาบเวลา และการแปลงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ 
และการแปลงแบบฟูเรียร์  การส่งและการรับสัญญาณแอนาล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม พีซีเอ็ม ดีเอ็ม การส่ง 
สัญญาณดิจิทัลในย่านฐานความถี่การส่งและรับสัญญาณดิจิทัล เอเอสเค เอฟเอสเค พีเอสเคเทคนิคการทำ      
สหสัญญาณโดยทางเวลาและความถ่ี  
 
508310   วิทยาการสอนอุตสาหกรรมศิลป์          1(0-3-1) 
    (Learning Methodology Industrial Art) 
    มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  
 
508311   วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป์           1(0-3-1) 
    (Learning Methods Industrial Art) 
    การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สำหรับการทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองในชั้นเรียน  
 
508312   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม       1(0-3-1) 
     (English Reading Skills for Engineering Work) 
    ฝึกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการอ่านและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม ในการนำเสนองานทางด้านวิชาการใน  
 
508313   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม      1(0-3-1)  
    (English Writing Skills for Engineering Work) 
    ฝึกและปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการเขียนและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม ในการเขียนและการนำเสนองานทางด้านวิชาการใน
ระดับสูง  
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508320   การวาดเส้น              3(1-4-4) 
    (Drawing) 
    ฝึกปฏิบัติการวาดเส้น โดยลากเส้นในลักษณะต่าง ๆ และการให้น้ำหนักแสงเงา การวาด
โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตและการลงน้ำหนักแสงเงา การวาดวัตถุสิ่งของ เช่น กล่องและผ้า ขวดแก้ว ชาม แก้ว
น้ำ เครื่องเขียน หุ่นปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ และรวมวัตถุ (หุ่นนิ่ง) ให้ได้สัดส่วนแสงและเงา องค์ประกอบภาพมีความ
สวยงามเหมือนจริง เน้นเทคนิคการเขียนภาพด้วยการใช้ดินสอ ตลอดจนสามารถนำความรู้ในการวาดเส้นมา
สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนได้  
 
508321   เซรามิกส์เบื้องต้น             3(1-4-4) 
    (Basic Introduction to Ceramics) 
    ประวัติและวิวัฒนาการของเซรามิกส์ดั้งเดิม เซรามิกส์สมัยใหม่ ความหมาย ความสำคัญ 
เครื่องมือทั่วไป ประเภทของผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิต ลักษณะรูปทรง การตกแต่งที่สำคัญ เทคนิคการ
ขึ้นรูป ในแหล่งเซรามิกส์ที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ  
 
508322   เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์เบื้องต้น        3(1-4-4) 
    (Basic Ceramic Tools and Machines Equipment) 
    ทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเซรามิกส์ เช่น เตาไฟฟ้า 
แป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องรีดดิน เครื่องบดเคลือบ เครื่องผสมวัตถุดิบ ฯลฯ รวมถึงการบำรุงรักษา วิธีการใช้งาน และ
เครื่องมือในการผลิต เครื่องมือในการตกแต่ง เป็นต้น  
 
508323   การทำพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น         3(1-4-4) 
    (Basic Mold Making and Casting) 
    วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ (Plaster Mold) แบบ
พิมพ์ชนิดต่างๆให้มีทักษะในการสร้างต้นแบบ (Model) แบบพิมพ์ (Working Model) ตลอดจนการหล่อด้วยน้ำ
ดิน (Slip Casting)  
 
508324   การงานอาชีพและเทคโนโลยีท้องถิ่น         3(1-4-4) 
    (Occupations and Local Technology) 
    ศึกษาการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต ทักษะการทำงานและการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
ร่วมกัน การแสวงหาเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน แนวคิดตาม
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต  การถนอมอาหาร 
ประกอบอาหาร การสร้างผลิตภัณฑ์ การขยายพันธุ์ไม้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เพาะเมล็ด ปักชำ การตอน    การ
ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง การติดตา การเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย การเลี้ยงปลา กบ การสร้างโรงเรือน
สำหรับสัตว์เลี้ยง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาจำลองและสถานท่ีจริง  
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508325   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์          3(2-2-5) 
    (Principles Product Design) 
    เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้าง
หุ่นจำลองต้นแบบ การนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 
508326   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
    (Furniture Design in the Industrial System) 
    ศึกษาหลักการออกแบบเฟอร์นิ เจอร์แบบถอดประกอบ เฟอร์นิ เจอร์ที่ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบ
อุตสาหกรรม   การเขียนแบบเพื่อการผลิต การประมาณราคา การทำหุ่นจำลอง หรือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
 
508327   การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(1-4-4) 
    (Study and Development Local Wisdom in Design) 
    ความหมาย บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาสำรวจ ภูมิปัญญาในงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (สมรรถนะ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3) 
 
508328   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์     3(1-4-4) 
    (Computer Application for Industrial Art School Teacher) 
    การศึกษาความหมาย องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงาน และ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การ
นำเสนอข้อมูล  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพ้ืนฐาน การนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ
ระบบปฏิบัติการ และสามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีจิตสำนึกและคุ้มค่า  
 
508329   การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์        3(1-4-4) 
    (Construction Drawing by Computer) 
    ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเขียนรูปทรง เรขาคณิต 
2 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย และการเขียนรายละเอียด การพิมพ์และ
การพล็อตแบบ  
 
508330   วิเคราะห์โครงสร้าง            2(1-3-3) 
    (Structural Analysis) 
    หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดใน
โครงสร้าง ดีเทอรมิเนทเชิงสถิต เส้นอิทธิพลสำหรับโครงสร้างดีเทอรมิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์การเสียรูปของ
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โครงสร้างดีเทอรมิเนทเชิงสถิตโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานความเครียด การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทาง
เรขาคณิต  การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตโดยวิธีการเสียรูปที่คงตัว  
 
508331   คอนกรีตและปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง       1(0-3-1) 
    (Concrete and Construction Material Testing) 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพ่ิม คุณสมบัติ
ของคอนกรีตสดคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม แบบหล่อคอนกรีต  การ
ลำเลียง การเทการทำให้แน่นและการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว การตรวจสอบงานคอนกรีต การทดสอบงานคอนกรีตในสนาม สรุปผลและเขียนรายงานผลการ
ทดสอบ  
 
508332  ปฏิบัติงานเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่     1(0-3-1) 
   (Construction Techniques of Large Building Structures Practice) 
   ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเหล็ก
รูปพรรณ อาคารพ้ืนไร้คาน การประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูป  
 
508333   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก         2(1-3-3) 
    (Design of Timber and Steel Structures) 
    คุณสมบัติความยืดหยุ่นและกำลังความต้านทานของไม้ ไม้อัด ไมแผ่นซ้อน การออกแบบคาน    
องค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดึง และจุดต่อข้อกำหนด และข้อบังคับในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบ
องค์อาคารรับแรงดึง คานที่มีและที่ไมมีค้ำยันด้านข้าง การออกแบบเสา เสาประกอบ โครงสร้างอาคารเหล็ก การ
ออกแบบจุดต่อด้วยสลัก เกลียว หมุดย้ำและการเชื่อม ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธี
พลาสติก และฝึกการออกแบบ  
 
508334   การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก       2(1-3-3)  
    (Structural Reinforced Concrete Design) 
    คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กภายใต้
แรงกระทำแบบต่างๆ เช่น แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงอัด การออกแบบองค์ประกอบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังประลัย ข้อบัญญัติ ในการออกแบบ การออกแบบคาน แผ่นพ้ืน 
บันได เสา ฐานราก กำแพงกันดิน และโครงข้อแข็ง การยึดเกาะของเหล็กเสริม การให้รายละเอียดเหล็กเสริม 
ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การออกแบบ  
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508335   เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์           2(1-3-3) 
    (Applied Concrete Technology) 
    คุณสมบัติ การทดสอบ และการใช้งานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติต่างๆ ของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เช่น การซึมผ่านได้ของน้ำ ความทนทาน โมดูลัสความยืดหยุน การคืบ และการหดตัว 
ผลกระทบของการหดตัวที่มีต่อการกระจายของหน่วยแรงในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ ก งานคอนกรีตใน
อากาศร้อน งานคอนกรีตในอากาศเย็นสารผสมเพ่ิม การทดสอบแบบไม่บุบสลาย คุณสมบัติ การทดสอบ และ
การใช้งานของคอนกรีตน้ำหนักเบา การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตน้ำหนักเบา แบบหล่อคอนกรีต การ
ตรวจสอบงานคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตในสนาม การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
 
508336   การทดสอบวัสดุ             2(1-3-3) 
    (Material Testing) 
    การทดสอบความหนาแน่นและค่าความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การทดสอบแบบ
ลอสแอนเจลลิส การทดสอบขนาดคละ หน่วยน้ำหนัก ความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของมวลรวม  การ
ทดสอบการไหลและกำลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ การวิเคราะห์คอนกรีตสด การทดสอบวัสดุก่อสร้างใน  การรับ
แรงดึง แรงเฉือน แรงอัด แรงดัด และแรงบิด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด การวัดหน่วยแรง
และความเครียดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาพฤติกรรมในช่วงยืดหยุนของโครงสร้างจำลองแบบต่าง ๆ  
 
508340   การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง           2(1-3-3) 
    (Construction Survey) 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล้องระดับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำระดับการทำระดับ
แบบต่างๆ การเขียนรูปตัดตามยาวตามขวางเส้นชั้นความสูงการคำนวณดินตัดดินถมการกำหนดระดับก่อสร้าง
การบำรุง และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจ  การสำรวจและการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การรังวัดโดย
ใช้ดาวเทียม  ระบบ  GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS ระบบพิกัด และระบบเวลาของดาวเทียม 
การวิเคราะห์ตำแหน่งอย่างง่าย  
 
508350   ปฐพีกลศาสตร ์             2(1-3-3) 
    (Soil Mechanics) 
    การกำเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน การจำแนกและจัด
ประเภทของดินส่วนประกอบและโครงสร้างของดินเหนียว การบดอัดดิน ความดันของน้ำในดิน และหน่วยแรง
ประสิทธิผลของดิน การไหลซึมของน้ำในดิน การทรุดตัวและทฤษฎีคอนโซลิเดชั่น หน่วยแรง ความเครียด และ
การกระจายหน่วยแรงภายในดินความต้านทานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อมแน่นและดินที่ไมมีความเชื่อมแน่น 
การทดสอบดินและการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม พรอมการประมวลผลเจาะสำรวจชั้น
ดิน ทฤษฎีกำลังรับน้ำหนักของดิน  



 44 

508351   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์           1(0-3-1)  
    (Soil Mechanics Laboratory) 
    การเจาะสำรวจดินเพ่ือเก็บตัวอย่างมาทำการทดสอบในห้องทดลอง โดยการทดสอบดินเพ่ือ
หาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน เช่น การหาค่าความถ่วงจำเพาะ การหาค่าดัชนีความเหนียว 
การหาขนาดคละ การบดอัดดิน การหาค่า California Bearing Ratio การหาค่าความซึมน้ำ การทดสอบกำลัง
รับแรงเฉือนโดยไมมีแรงกระทำทางด้านข้าง การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบ
การทรุดตัวของดิน  
 
508352   อุทกวิทยา              2(1-3-3) 
    (Hydrology) 
    วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้ำฟ้า การระเหยและการคายน้ำ น้ำท่า ลุ่มน้ำ
และลักษณะของลุ่มน้ำ สถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถ่ี การออกแบบพายุฝน การออกแบบกราฟน้ำท่วม  
 
508353   กลศาสตร์ของไหล             2(1-3-3) 
    (Fluid Mechanics) 
    คุณสมบัติของของไหล สถิตย์ศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการ
การไหลต่อเนื่อง การไหลของของไหล การวิเคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกัน การไหลในท่อ การวัดการไหล 
การไหลที่ไม่ยุบตัว  
 
508360   วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า           2(2-0-4) 
    (Electromagnetic Engineering) 
    การวิเคราะห์เวกเตอร์ ไฟฟ้าสถิตย์ และแม่เหล็กสถิต กฎของคูลอมป์ กฎของเกาส์ กฎของฟา
ราเดย์ กฎของบิโอซาวารต์และกฎของแอมแปร์ ศักย์ไฟฟ้าและเวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก วัสดุ คุณสมบัติของตัวนำ 
ฉนวน วัสดุแม่เหล็ก ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโดเมนเวลาและสมการของแมกซ์เวลล์
ใน รูปแบบของอนุพันธ์ อินทิกรัลและเฟสเซอร์  
 
508361   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง            2(2-0-4) 
    (Power Electronics) 
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟต เอสซีอาร์ ไตรแอค    
จีทีโอ ไอจีบีที หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์แบบไม่มีและมีการควบคุม ตัวควบคุมแรงดันไฟสลับ ดีซีชอป
เปอร์ อินเวอร์เตอร์ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม  
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508362   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง          1(0-3-1) 
    (Power Electronics Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยายในวิชาอิเล็กทรอนิกส์
กำลัง  เน้นในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร และการออกแบบวงจรต่างๆ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณ 
ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ  
 
508363   เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน          2(2-0-4) 
    (Energy Management Technology) 
    การจัดการพลังงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัด
การพลังงาน (EMS) การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร อุปกรณ์พลังงานหลัก ประสิทธิภาพการส่ง
จ่ายและหม้อ แปลงไฟฟ้ากำลัง การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและตัวประกอบภาระไฟฟ้า การจัดการข้อมูล
และการควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเตา อากาศอัด น้ำและ
แหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ในองค์กร การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์
ไฟฟ้า ระบบอากาศ อัดปั๊มและพัดลม การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ การตรวจวัดและ
การปรับปรุง กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคาร  
 
508364   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            2(2-0-4) 
    (High Voltage Engineering) 
    การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การสร้างแรงดันสูงเพ่ือการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ของแก๊ส ไดอิเล็กตริก
ของของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การจัดความสัมพันธ์ของ
ฉนวน  
 
508365   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม           2(2-0-4) 
    (Industrial Electronics) 
    วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบ
วงจรขับและวงจรป้องกัน วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม  
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508366   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม        1(0-3-1) 
    (Industrial Electronics Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยายในวิชาอิเล็กทรอนิกส์
กำลัง  เน้นในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร และการออกแบบวงจรต่างๆ  สำหรับการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม  
 
508367   ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ         2(1-3-3) 
    (Refrigeration and Air Condition System) 
    แนวคิดและวัฎจักรการทำความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฏจักรการทำความเย็น แบบ
อัดไอ ชนิดของสารทำความเย็น แผนภูมิอากาศชื้น หลักการคำนวณภาระการทำความเย็น ระบบไฟฟ้า สำหรับ
เครื่องทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ การทำความเย็น การควบคุมสารทำความเย็น
เหลว ระบบการทำความเย็นประเภทต่างๆ พ้ืนฐานระบบปรับอากาศ การคำนวณภาระการทำ ความเย็น        
ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ การจัดอุปกรณ์ การปรับ
อากาศ การควบคุมสารทำความเย็นเหลว ระบบปรับอากาศประเภทต่างๆ  
 
508370   ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว         2(1-3-3) 
    (Embedded Computing Systems) 
    การอินเตอร์เฟสของไมโครคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบและการควบคุมอุปกรณ์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ปัญหาการ 
อินเตอร์เฟสในทุกระดับ รวมทั้งสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ลอจิก จังหวะเวลา โหลด โปรโตคอล และการลง 
ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและจำลองการออกแบบ  
 
508371   วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ         2(2-0-4) 
    (Robotic and Automation Engineering) 
    หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะหุ่นยนต์ การวิเคราะห์ จลศาสตร์
และ จลนศาสตร์แขนกลผกผัน การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล การวิเคราะห์พลศาสตร์ของแขนกลและ      
การควบคุม แรง พลวัตของแขนกลและการควบคุมทางเดินและการกำหนดทางเดิน การประยุกต์ใช้แขนกล ชนิด
ของการเคลื่อนที่ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม ตัวขับเคลื่อนด้วยกำลังของไหล
ชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วและตำแหน่งที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแม
ติกส์ และอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับงานอัตโนมัติ ตัววัดปริมาณ การควบคุมในระบบส่งกำลังและลำเรียง ในงาน
อุตสาหกรรม หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน 
เบื้องต้น  
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508372   ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ      1(0-3-1) 
    (Robotic and Automation Engineering Laboratory) 
    ฝึกปฏิบัติ การทดลอง เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของ     
รายวิชา 508271 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
 
508373   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์       2(1-3-3)  
    (Microprocessors and Microcontrollers) 
    สถาปัตยกรรมและการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอะแกรม 
เวลาของสัญญาณ การติดต่อกับหน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตและอุปกรณ์ต่าง ๆ การ
ประยุกต์ใช้งานของไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบฝังตัว การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุม ต่าง ๆ ที่ใช้ 
ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยภาษาแอสเซมบลี หรือ
ภาษาซ ี 
 
508374   วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก         2(1-3-3) 
    (Digital Circuit and Logic Design) 
    ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน ทฤษฎีบทของเดอร์มอร์แกน ตารางความจริง ลอจิก 
เกต การเขียนสวิทชิ่งฟังก์ชัน มินเทอมและแมกซ์เทอม การลดรูปสมการบู ลลีนโดยใช้แผนผังคาร์โนห์ การ
ออกแบบวงจรแบบจัดหมู่ วงจรเข้ารหัส/ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ วงจรรวมลอจิกเกตแบบ 
TTL/CMOS รวมทั้งคุณสมบัติทางไฟฟ้า ฟลิปฟลอปชนิดต่างๆ ชนิดของวงจรลำดับ การออกแบบวงจรเชิง ลำดับ 
วงจรนับ ชิฟต์รีจิสเตอร์ หน่วยความจำ วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนาลอก การจำลองวงจร ดิจิทัล และอุปกรณ์ทางลอกจิกที่โปรแกรมได้ เช่น PLD, CPLD และ FPGA 
ไมโครคอมพิวเตอร์และ ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น  
 
508380   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์       2(2-0-4)  
    (Data Communications and Computer Network) 
    การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบลำดับชั้น โปรโตคอล 
และ  การเชื่อมต่อจุดต่อจุด แบบจำลองความล่าช้าในเครือข่าย การสื่อสารแบบเข้าถึงช่องสัญญาณได้หลายผู้ใช้ 
การจัดหาเส้นทางข้อมูลในเครือข่าย การควบคุมการไหลของข้อมูลในเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูลและ 
เครือข่าย  
 
508381   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร          1(0-3-1)  
    (Electrical Communication Engineering  Laboratory) 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้งานและความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของ สายส่ง การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญของ
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เครื่องวิทยุสื่อสาร ศึกษาการมอดูเลตทั้งแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี 
พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น การใช้งานอุปกรณ์วัดขั้นสูง เช่น การวัดและการใช้งาน อุปกรณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ 
การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเครือข่าย เช่น เราเตอร์ สวิตช์ การทดลองเครือข่ายประเภทต่างๆ เช่น เครือข่าย 
อีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เครือข่ายวงกว้าง การวัดและวิเคราะห์ แบบรูปการ
แผ่พลังงานสายอากาศชนิดต่างๆ  
 
508382   การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ           2(2-0-4) 
    (Radio Wave Propagation) 
    หลักการของการเดินทางของคลื่นวิทยุ การแพร่กระจายของคลื่นดิน คลื่นผิวดิน คลื่นท้องฟ้า       
คลื่นอวกาศ การแพร่กระจายในชั้นไอโอโนสเฟียร์ ธรรมชาติของชั้นบรรยากาศ การแตกกระจายในชั้น             
โทรโปสเฟียร์ การแพร่กระจายผ่านสิ่งกีดขวาง การแพร่กระจายของคลื่นในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสาร
ทางดาวเทียม เรดาร์และศึกษาปรากฏการณ์การแพร่กระจายของคลื่นในสิ่งต่างๆ  
 
508383   การสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่       2(1-3-3) 
    (Wireless and Mobile Communications) 
    ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฎีและหลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบ
ของการแพร่กระจายสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ เทคนิค
การ มัลติเพล็กซ์ ส่วนประกอบเชื่อมต่อสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ปัจจุบัน 
รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นถัดไป ระบบเซลลูลาร์ การจัดการการเข้าถึงหลายทางและการจัดการการแทรก
สอด ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย ความจุของระบบหลายผู้ใช้ ระบบสื่อสารไร้สายแบบหลากหลายสัญญาณส่ง
และรับ  
 
508384   วิศวกรรมสายอากาศ            2(1-3-3) 
    (Antenna Engineering) 
    นิยามเบื้องต้นและทฤษฎี  แหล่งกำเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก แบบรูปการแผ่พลังงานเชิงกำลัง
และเชิงสนาม ค่าสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์
วิดท์ สมการการส่งผ่านของฟรีส การแผ่พลังงานจากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของกราวด์ คุณสมบัติการแผ่ 
พลังงานของสายอากาศชนิดต่างๆ และการวัดคุณลักษณะของสายอากาศ  
 
508385   เทคโนโลยีการสื่อสารแถบกว้างสมัยใหม่        2(2-0-4) 
    (Modern Broadband Communication Technologies) 
    เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบแถบกว้าง เช่น Digital Subscriber Line (DSL) บริการเคเบิล 
โมเด็ม การเข้าถึงด้วยไฟเบอร์นำแสง เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง WiFi และ WiMAX เทคโนโลยีเครือข่าย แกน
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หลัก เช่น DWDM  MetroEthernet MPLS RSVP ระบบย่อยมัลติมีเดียบน IP บริการบรอดแบนด์ที่ สำคัญ เช่น 
VoIP IPTV สตรีมมิงวิดีโอและ Video on Demand มาตรฐานความปลอดภัยและกฎข้อบังคับท่ีมีอยู่  
 
508386   วิศวกรรมไมโครเวฟ            2(2-0-4) 
    (Microwave Engineering) 
    สมการแมกซ์เวลล์ การวิเคราะห์ข่ายงานสื่อสาร พารามิเตอร์แบบสเกตเตอริ่ง ไดอะแกรม
ของสมิธ และการใช้งาน การแมตช์ทางอิมพีแดนซ์ สายส่งไมโครเวฟ ท่อนำคลื่น วงจรเรโซเนเตอร์ วงจรกรอง 
ความถ่ี วงจรหารกำลังไฟฟ้า วงจรไดเล็กชันแนลคัปเปลอร์ และการประยุกต์ใช้งานไมโครเวฟ  
 
508390   สัมมนาครูอุตสาหกรรมศิลป์          ไม่นับหน่วยกิต 
    (Seminar in Industrial Art Teacher)       (0-2-0) 
    แนวคิดและวิธีการทางด้านการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ การฝึกอบรม สัมมนา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการสอนและการฝึกอบรม ประเภทเทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติออกแบบการ
ฝึกอบรมและประยุกต์วิธีการฝึกอบรม สัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ประชุม การประเมินผลเป็นระดับใช้ได้ 
(S) หรือใช้ไม่ได้ (U)  
 
508391   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง      ไม่นับหน่วยกิต 
    (Preparation for Civil and Construction       (0-2-0) 
    Engineering Project) 
    ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และหรือปฏิบัติการในเรื่องที่สนใจทางวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
ด้วยตัวนักศึกษาเอง และตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสม โดยจะมีอาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาเป็น     
ผู้ควบคุมแนะนำ และนักศึกษาจะมีรายงานขอเสนอและการนำเสนอโครงงานนี้ การประเมินผลเป็นระดับใช้ได้ 
(S) หรือใช้ไม่ได้ (U)  
 
508392   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า         ไม่นับหน่วยกิต 
    (Preparation for Electrical Engineering Project)     (0-2-0) 
    ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และหรือปฏิบัติการในเรื่องที่สนใจทางวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
ด้วยตัวนักศึกษาเอง และตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสม โดยจะมีอาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาเป็น     
ผู้ควบคุมแนะนำ และนักศึกษาจะมีรายงานขอเสนอและการนำเสนอโครงงานนี้ การประเมินผลเป็นระดับใช้ได้ 
(S) หรือใช้ไม่ได้ (U)  
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508393   โครงงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง        2(0-4-2) 
    (Civil and Construction Engineering Project) 
    โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง นักศึกษาต้องนำเสนอโครงงาน  และมีรายงาน
พร้อมผลสรุปของโครงงานให้หลักสูตรสาขาวิชา ในรายงานดังกล่าวจะเน้นการเสนอรายงานโดยใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การค้นหา และการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรม 
เป็นต้น  
  
508394   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า           2(0-4-2) 
    (Electrical Engineering Project) 
    โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาต้องนำเสนอโครงงาน  และมีรายงานพร้อมผลสรุปของ
โครงงานให้หลักสูตรสาขาวิชา ในรายงานดังกล่าวจะเน้นการเสนอรายงานโดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การค้นหา และการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรม เป็นต้น  

508395   ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง    3(280) 
    (Practical Training in Civil and Construction Engineering) 
    การฝึกงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ และทักษะ
ใน การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง เพ่ือฝึกฝนให้มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย อาจารย์ผู้ควบคุมจะพิจารณาให้ผ่าน 
(S) หรือไม่ผ่าน (U)  
 
508396   ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า       3(280) 
    (Practical Training in Electrical Engineering)  
    การฝึกงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ และทักษะ
ใน การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือฝึกฝนให้มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย อาจารย์ผู้ควบคุมจะพิจารณาให้ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน 
(U)  
  
508420   การสื่อสารด้วยภาพ            3(2-2-5) 
    (Visual Communication) 
    ประวัติหลักการ แนวคิดการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีการสื่อสาร ภาพและสัญลักษณ์ จิตวิทยา
การรับรู้ การตีความหมายภาพในวัฒนธรรมและสื่อท่ีแตกต่างกัน การออกแบบกราฟิกให้ตรงกับวัตถุประสงค์  
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508421   สถิติสำหรับงานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป์        3(2-2-5) 
    (Statistics for Industrial Art Teacher Research) 
    สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ เปอร์เซ็นต์ไทล์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย 
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัย การทดสอบค่าที ซี และเอฟ ค่าวิเคราะห์         
ค่าไคสแควร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพ้ืนที่ใต้โค้ง  
 
508422   การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องซีเอ็นซี      3(2-2-5) 
    (Product Design and Cutting by CNC Machine) 
    ประวัติความเป็นมาๆ ของเครื่องจักร CNC ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร CNC หลักการ
ทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร โครงสร้างของโปรแกรม
พ้ืนฐาน  การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC  
 
508423   การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ    3(2-2-5) 
    (Product Design and Printing by 3D Printer) 
    หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบ การเข้าใจมุมมอง 3 มิติ หลักการเขียนแบบ 3 มิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติ การเตรียมข้อมูลในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิต ิ 
 
508424   การเพิ่มผลิตภาพ             3(3-0-6) 
    (Productivity Improvement) 
    หลักการการเพ่ิมผลิตภาพ ความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต และการประยุกต์ใช้ระบบ
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
 
508425   การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม         3(2-2-5) 
    (Industrial Work Study) 
    ศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทำงาน การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการ
ปรับปรุงและปฏิบัติการออกแบบการทำงาน การใช้แผนภูมิและแผนภาพแสดงขั้นตอนการไหลของกระบวนการ
ผลิต  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด แผนภูมิ
การทำงานสองมือ การศึกษาเวลาโดยตรงโดยใช้นาฬิกาจับเวลา การสุ่มตัวอย่างงาน การใช้ข้อมูลเวลามาตรฐาน
และการใช้ข้อมูลเวลาเพื่อประโยชน์การใช้งานต่างๆ  
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508426   การเขียนบทความและการนำเสนองานวิจัยครูอุตสาหกรรมศิลป์   3(2-2-5) 
    (Writing Articles and Presenting Industrial Art Teacher Research) 
    ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนเอกสารต่างๆ เช่น การเขี ยนหนังสือราชการ การเขียน
รายงาน การประชุม การเขียนสาส์นและคำกล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียน
คำขวัญและโฆษณา  
 
508427   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา        3(2-2-5) 
    (Development of Educational Multimedia) 
    กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานกราฟิก เพื่อ
การผลิตสื่อภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อวีดีโอทัศน์ระบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษารวมถึงหลักพ้ืนฐาน
การผลิตงานมัลติมีเดีย และการฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
 
508428   การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์        3(1-4-4) 
    (Publication Producing by Computer) 
    การจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพ่ือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ฯลฯ  
 
508429   คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ          3(1-4-4)   
    (Computer Aided Design) 
    หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
สร้างภาพสองมิติโดยเน้นการเขียนแบบ เช่น การเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ        
ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
 
508430   กฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง          2(1-3-3) 
    (Law and Construction Contracts) 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร อาคารควบคุม สัญญาว่าจ้าง 
การยื่นขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ขอบเขตการควบคุม ข้อกำหนด
เกี่ยวกับ เขตเพลิงไหม้ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการควบคุม
การก่อสร้าง กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ กฎหมายวิศวกร กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายเรื่องน้ำ  
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508431   สัญญาการออกข้อกำหนดและการประมาณราคา      2(1-3-3) 
    (Contract Specifications and Cost Estimation) 
    ชนิด และรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการก่อสร้าง การแยก
จำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง หลักการประมาณราคา การประมาณราคาอย่างหยาบ และการประมาณ
อย่างละเอียด การหาราคาต่อหน่วยและการวิเคราะห์ราคา ปัญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับงานสนาม และการควบคุม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
 
508432   การประมาณราคางานก่อสร้าง          2(1-3-3) 
    (Estimation of Construction Cost) 
    การปฏิบัติอ่านแบบรูปและรายการประกอบแบบ จัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็นส่วนๆ จัดลำดับ
ขั้นตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ การทำตารางการประเมินราคา การสำรวจราคาวัสดุ อุปกรณ์และแรงงานใน
ท้องถิ่นจากเหล่งผลิต การถอดรายการวัสดุ การกำหนดราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุและแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ืนๆ การแบ่งงวดงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง แ ละการใช้
เครือ่งคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมาณราคางานก่อสร้าง  
 
508433   การบริหารงานก่อสร้าง            2(1-3-3) 
    (Construction Management) 
    ความรู้เบื้องต้นในการจัดการ หลักการในการจัดการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และองค์การ
ก่อสร้าง แผนผังโครงการ กระบวนการส่งมอบงาน วิธีการสำหรับการจัดการ เพิร์ท ซีพีเอ็ม การพัฒนาโครงการ       
การจัดการทรัพยากรการวัดความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของโครงการ  
 
508434   คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง     2(1-3-3) 
    (Computer Drawing for Civil and Construction Engineering) 
    การสเก็ตภาพ การเขียนตัวอักษรไทย และตัวเลข การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) การ
เขียนรูปทรงทางเรขาคณิต การเขียนภาพฉายในระนาบสองมิติ การเขียนภาพฉายสามมิติ การให้ขนาด ภาพตัด    
การเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม การเขียนแบบงานโครงสร้าง การเขียนแบบระบบสุขาภิบาล การเขียนแบบ
ระบบไฟฟ้า  
 
508435   การออกแบบอาคาร            2(1-3-3) 
    (Building Design) 
    ประเภทของอาคารและการก่อสร้าง หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร         
การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง และคานต่อเนื่อง การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบกำแพง
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คอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนและแรงอัด การวิเคราะห์โครงสร้างเนื่องจากแรงลม การรับแรงร่วมของโครง
อาคาร การออกแบบฐานราก  
 
508436   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง          2(1-3-3) 
    (Prestressed Concrete Design) 
    หลักการเบื้องต้นของการอัดแรง วัสดุและระบบการอัดแรงในคอนกรีต ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
หน่วยแรง ที่ยอมให้การสูญเสียกำลังอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบคานชนิดคานเดี่ยว
และคานต่อเนื่อง โครงข้อแข็ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม  
 
508437   การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง     2(1-3-3) 
    (Architectural Design and Construction Techniques) 
    ข้อพิจารณาสถาปัตยกรรมในการวางผังโดยคำนึงถึงประโยชน์และการใช้สอยการเลือกระบบ
โครงสร้าง ระบบเส้นท่อในอาคารน้ำใช้ และน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
และเทคนิค สวนประกอบต่างๆ ของอาคารวัสดุโครงสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุสำหรับ        
งานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมและการประกอบติดตั้ง  
 
508438   วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง          2(1-3-3) 
    (Construction Methods and Equipment) 
    วิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างขนาดใหญ่ และการ
ก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม วิธีการก่อสร้างสำหรับฐานรากชนิดต่างๆ งานดิน การก่อสร้างระบบพ้ืนแบบต่างๆ 
รายละเอียด โครงสร้าง การหาสาเหตุและวิธีป้องกันการเสียหายในงานก่อสร้าง  
 
508439   การตรวจสอบงานก่อสร้าง           2(1-3-3) 
    (Construction Inspection) 
    บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ตรวจงาน ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา 
ผู้รับเหมาช่วง โดยให้การตรวจงานเป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและการอนุมัติ หน้ าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจงานมาตรฐาน ข้อกำหนด และเอกสารการตรวจงานก่อสร้าง แบบฟอร์มการ
ตรวจงาน การสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบวัสดุก่อสร้าง รายการและขั้นตอนการตรวจสอบงานในสนาม รายงาน
การตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดท้าย  
 
508440   วิศวกรรมสำรวจ             2(1-3-3)  
    (Survey Engineering) 
    หลักการเบื้องต้นของการสำรวจ ทฤษฏีการวัดและความคลาดเคลื่อน และการปรับแกพิกัด
วงรอบ เครื่องมือ สำรวจทั่วไป การวัดระยะและการสำรวจด้วยโซ และเข็มทิศ การสำรวจด้วยโต๊ะแผนที่ การทำ
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ระดับ การใช้ตรีโกณมิติใน งานสำรวจ การทำระดับพ้ืนที่ตัดด้านข้าง และพ้ืนที่ตัดขวาง การคำนวณพ้ืนที่ และ
ปริมาตร การทำวงรอบด้วยกลองวัด มุม และโซ ระบบสเตเดีย การเก็บรายละเอียดทางราบ และทางดิ่ง การทำ
ระดับเส้นชั้นความสูงและการสำรวจเพ่ือทำแผนที่ภูมิประเทศอย่างละเอียด การหาอะชิมมุทและแบริ่ง การหา
ระบบ พิกัดของวงรอบ การเขียนแผนที่ การวางแนวและวางระดับแนวทางกลอง Total Station การวางโค้ง
แนวราบและแนวดิ่งชนิดต่างๆ การคำนวณงานดินและแผนผังมวลวัสดุหลักการและความรู เบื้องต้นของ 
Photogrammetry วิธีการรีโมทเซนต์ซิ่ง และพ้ืนฐานระบบดาวเทียม  
 
508441   ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ           1(0-3-1)  
    (Survey Engineering Laboratory) 
    การวัดระยะทางด้วยการนับก้าว การเก็บรายละเอียดด้วยการใช้เทป การทำระดับ
แบบต่อเนื่อง การทำระดับต่อเนื่องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเส้นและแนวตัดขวาง การ
ตรวจสอบแนวเล็งของกลองระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การทำวงรอบด้วยเข็มทิศ การรังวัดมุมราบและรังวัด
มุมดิ่งด้วยกลองวัดมุม การทำวงรอบปิดด้วย กลองวัดมุม การคำนวณระยะทางโดยใช้เทคนิคสเตเดีย เทคนิคการ
วัดมุมซ้ำ การหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมโดยใช้ GPS  
 
508442   วิศวกรรมการทาง             2(1-3-3) 
    (Highway Engineering) 
    ประวัติการพัฒนาระบบถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับถนน หลักการเบื้องต้นในการวาง
แผนการสร้างถนนและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงิน
ในการสร้างถนน การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุ่นและแบบคอนกรีต วัสดุทำถนน การสร้าง และบำรุงรักษา
ถนน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณยวดยานและการใช้ที่ดิน การออกแบบถนนในชนบทและในเขตเมือง  
 
508443   วิศวกรรมการจราจร            2(1-3-3) 
    (Traffic Engineering) 
    พฤติกรรม และทฤษฎีการจราจร ถนน ยานพาหนะ เวลาการเดินทาง และความล้าช้า 
ปริมาณ และการไหลของการจราจร ความจุของถนน อุปกรณ์ควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร 
และการควบคุมการจราจร  
 
508450   วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล         2(1-3-3) 
    (Water Supply and Sanitary Engineering) 
    แหล่งน้ำดิบ มาตรฐานและคุณภาพน้ำ ความต้องการและปริมาณน้ำใช้ระบบส่งน้ำ และระบบ
จ่ายน้ำประปา กระบวนการผลิตน้ำประปา โคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลชั่น การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค 
การทำให้น้ำอ่อน การกำจัดเหล็กและมังกานีส การกำจัดกลิ่นและรส การออกแบบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำ 
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การออกแบบท่อระบายน้ำและท่ออากาศ ระบบระบายน้ำฝน ระบบบ้องกันอัคคีภัย ระบบประปาในอาคาร 
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และ การจัดการขยะมูลฝอยในอาคาร  
 
508460   การออกแบบระบบไฟฟ้า           2(1-3-3)  
    (Electrical System Design) 
    การวางแผนสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัย แนวคิดในการ
ออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคารและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพ่ือความเชื่อมั่น การจัดหม้อแปลง 
สายไฟฟ้า ช่องร้อยสายและการเลือกใช้ การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ลักษณะของโหลด การออกแบบระบบ
สายไฟฟ้า และการป้องกันอันตราย สายดินของระบบและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสื่อสาร  ระบบ
เตือนความ ปลอดภัย ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเดินสายและการติดตั้ง การ
ถอดแบบ การประมาณราคา  
 
508461   วิศวกรรมส่องสว่าง            2(1-3-3) 
    (Illumination Engineering) 
    หน่วยและคำศัพท์เฉพาะของแสงสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจำแนกสี  หลอดไฟฟ้า 
โคมไฟฟ้า แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานของการสองสว่าง เทคนิค การออกแบบแสงสว่าง
ภายในอาคาร แสงสว่างและการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบแสงสว่างภายนอก อาคาร การออกแบบการสอง
สว่างและความส่องสว่างด้วยคอมพิวเตอร์  
  
508462   ระบบควบคุมป้อนกลับ            2(2-0-4) 
    (Feedback Control System) 
    ระบบเชิงเส้น ระบบเชิงเส้นในความหมายของสมการอนุพันธ์ และการแปลงรูปลาปลาซ 
โมเดลของระบบและสมการโอนย้าย โมเดลแบบสเตทสเปซ แผนภาพบล็อก และกราฟทางเดินของสัญญาณ การ
ควบคุม พ้ืนฐานและการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การแบ่งประเภทของระบบควบคุมป้อนกลับ การ
วิเคราะห์ ทางเดินของราก การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่ การชดเชย การควบคุมแบบสเตทสเปซ 
แอนะลอก คอมพิวเตอร์ การเลียนแบบของจริง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมจำลอง  
 
508463   ปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับ         1(0-3-1) 
    (Feedback Control System Laboratory) 
    การประลองเกี่ยวกับระบบควบคุมป้อนกลับ ภายใต้หัวข้อบรรยายในวิชาระบบควบคุม
ป้อนกลับ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตาม
เนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ
ประพฤติ เรียบร้อย  
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508464   การแปรสภาพพลังงานไฟฟ้า          2(2-0-4) 
    (Electrical Energy Conversion) 
    วงจรแม่ เหล็กและไฟฟ้า ธรรมชาติและพฤติกรรมของระบบแม่ เหล็ก พลั งงานใน
สนามแม่เหล็ก    ฟลักซ์สลับ การสูญเสีย สารแม่เหล็กและสารแม่เหล็กถาวร หม้อแปลงอุดมคติ วงจรสมมูลเชิง
เส้นของหม้อแปลงแบบสองขด สมรรถนะของหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับระบบหลายเฟส หลักการของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า การแปร สภาพพลังงานทางไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แรงบิดขดลวดภายใน การ
กระตุ้น วงจรสมมูล สมรรถนะ ประสิทธิภาพและมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร  
 
508465   ไฟฟ้าอุตสาหกรรม            2(1-3-3) 
    (Industrial Electric) 
    ชนิดของเครื่องจักรไฟฟ้า การใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์ 
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน วงจรควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์ทตรง การกลับทางหมุนมอเตอร์ การสตาร์ทมอเตอร์
ด้วย วิธีการลดกระแสขณะสตาร์ท การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้า การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์    
การใช้งาน หม้อแปลงและการควบคุม  
 
508466   เครื่องจักรกลไฟฟ้า            2(1-3-3) 
    (Electrical Machines) 
    วงจรแม่เหล็ก หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้า หลักการของมอเตอร
ไฟฟ้ากระแสตรง เซอร์โวมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 เฟส  
 
508470   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์         2(1-3-3) 
    (Programmable Logic Controllers) 
    พ้ืนฐานการควบคุมแบบอันดับพีแอลซี การโปรแกรมภาษาแลดเดอร์ คำสั่งและอุปกรณ์
เชื่อมต่อสำหรับการควบคุมแบบอันดับ คำสั่งและอุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษของพีแอลซี การติดต่อสื่อสารระหว่างพี
แอลซีกับเครื่องมือควบคุมอ่ืนๆ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม การเลือก การติดตั้งและการ
ทดสอบ    พีแอลซี  
  
508480   วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร        2(2-0-4)  
    (Communication Networks and Transmission Lines Engineering) 
    สายส่ง การใช้สมการทั่วไปของสายส่งสัญญาณ กระแสและแรงดันในสายส่ง การวัด แรงดัน
และกระแสภายในสายส่ง การสะท้อนกลับ คาเอสดับบิวอาร์และอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอรความถ่ี อิควอไลเซอร
และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีต่างๆ ของเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบวงจร สมมูลชนิดหนึ่งขั้วและ
สองขั้ว เรโซแนนทชนิดอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ์เวฟฟลเตอร์ การ แปลงค่าอิมพีแดนซ์ และ
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เครือข่าย แมชชิ่ง เครือข่ายที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของสายส่ง สายโทรศัพท์ การใช้สายส่งเพ่ือทำแมชชิ่งอิมพีแดนซ์ 
และการประยุกต์สมิทธ์ชารท  
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ 
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บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 
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 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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กระดาษบันทึกข้อความ 
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ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 
 


