


โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไดส้ะท้อนมาสู่การเรียนรู้ของบุคคลในปัจจุบันที่มีความต้องการเรียนรู้
ตามความสนใจของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ ทั้งในการน าความรู้ไปต่อยอดในการเรียนของกลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา การน าความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลกรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการน าความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพของกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ตามแต่
วัตถุประสงค์ต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่ได้เรียนรู้ 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านการออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลาย จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคคล
กลุ่มต่างๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์วามรู้และทักษะการปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบแก่

ผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและ
การออกแบบ  

3) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในด้านต่างๆ ทั้ง
การแก้ปัญหาในการท างาน การส่งเสริมพัฒนาในการท างาน รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เรียนได้รับองค์วามรู้และทักษะการปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได ้



2) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ 
3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในด้านต่างๆ ทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการท างาน รวมถึง

การต่อยอดน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 
 
ระยะเวลาอบรม และสถานที่อบรม 
 ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 – เดือนสิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการรวมสาขา (อาคาร 38) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
หัวข้อหลักสูตรอบรม 
 หลักสูตรอบรมในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย  22 
หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) หลักสูตรอบรมหมวดเทคโนโลยี 
  1.1 การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  1.2 การประมวลผลทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
  1.3 การเขียนแบบสองมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD 
  1.4 การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 
  1.5 การสร้างแบบ 3 มิติ ทางสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม Google SketchUp 
  1.6 การใช้ SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.7 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ 
  1.8 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  1.9 การเชื่อมไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน 
  1.10 การใช้ Excel วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  1.11 การเพ่ิมทักษะการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
  1.12 EV CHAMP 
  1.13 การเขียน Android App 
  1.14 SMART HOME 
  1.15 การเขียนจอ TOUCHSCREEN 
  1.16 PLC พ้ืนฐาน 
 2) หลักสูตรอบรมหมวดการออกแบบ 
  2.1 การออกแบบและปรับปรุงบ้านพักอาศัยตามนิยามของความพอเพียง 
  2.2 แต่งภาพแต่งพอร์ทโฟลิโอ 
  2.3 การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาเทคนิครากุ 



  2.4 การสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 
  2.5 มัดย้อมศิลปะบนผืนผ้า 
  2.6 สร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ “สวนถาด” 
    
รูปแบบการอบรม 
 1) การบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2) การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม ห้อง
ปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โรงปฏิบัติงานทางวิศวกรรม โรงปฏิบัติงานทางเซรามิกส์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม 
 1) นักเรียนระดับมัธยม ที่ต้องการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติ เพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา และต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริม 
 2) นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน และต่อยอดใน
การสร้างอาชีพเสริม 
 3) บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ รวมถึงการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท างานของตนเอง 
 4) บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ต่อยอดในการสร้างอาชีพเสริม 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรม 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

1 การออกแบบและปรับปรุง
บ้านพักอาศัยตามนิยามของ
ความพอเพียง 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 5-6 
มีนาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 4-5      
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

- แนวคิดความพอเพียงส าหรับการออกแบบและ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัย 
- การออกแบบและปรับปรุงบ้านพักอาศัยตามนิยาม
ของความพอเพียง 
- การปฏิบัติการออกแบบและปรบัปรุงบ้านพักอาศัย 

-บุคคลทั่วไป  
-นักเรียน  
-นักศึกษา 

1,000 บาท / คน  อ.ขวัญนภา 
สิทธ์ิประเสริฐ 

2 แต่งภาพแต่งพอร์ทโฟลโิอ 
 
 
 
 
 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 8-9 
กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00-15.00น. 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 6-7      
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-แนวทางในการออกแบบและจักท า Portfolio 
-การใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ 
และการตกแต่งภาพ 
-การใช้โปรแกรม Illustrator ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ 
และการจัดท า Portfolio 

-บุคคลทั่วไป  
-นักเรียน  
-นักศึกษา 

800 บาท / คน  
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
1,000 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

อ.สุพัตรา 
ทองกลม 
อ.นิธิมา 
หาญประโคน 

3 
 
 
 
 
 
 

การสร้างแบบจ าลองข้อมลู
อาคาร ด้วยโปรแกรม 
Autodesk Revit 
 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 22-23 
กุมภาพันธ์ 2563  
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 20-21      
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-ความส าคญัและสถานการณ์ปัจจบุันของงานก่อสร้าง
และ BIM 
-การใช้งานและการตั้งค่าโปรแกรม Autodesk Revit 
เบื้องต้น 
-การจ าลองอาคารเพื่องานเขียนแบบก่อสร้างและขอ
อนุญาต 
-การถอดปริมาณและราคาเบื้องตน้ 

-สถาปนิกและ
วิศวกร  
-พนักงาน
บริษัทในสาย
งานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-1,500 บาท / คน  
 
 

อ.วุฒิพงศ์ 
แสนบุดดา 

 
 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

4 การสร้างสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเทคนิคราก ุ

ช่วงที่ 1 : วันท่ี 4-8 
พฤษภาคม 2563 
ช่วงที่ 2 : วันท่ี 20-22 
พฤษภาคม 2563 
 
 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

(ช่วงที่ 1)  
- หลักการออกแบบ/ รูปแบบแนวคิด/ เนื้อดินปั้นราก ุ
- การขึ้นรูปเนื้อดินรากุ/ การตกแต่ง 
- ปฏิบัติการขึ้นรูป/ การเผาดิบ 
(ช่วงที่ 2)  
- การเคลือบตกแต่ง   
- การเผาเทคนคิราก ุ
- ปฏิบัติการเผา 

- นักเรียน  
- นักศึกษา 
ประกอบการ/
ช่างปั้นดินเผา  
- ผู้สูงอาย ุ
- บุคคลทั่วไป 
 

-2,500 บาท / คน  ผศ.ชน ย่ีนาง 
ผศ.เกรียงไกร 
ดวงขจร 
ผศ.ดร.อ่อนลมี  
กมลอินทร์ 
อ.ชัยศิริ 
หลวงแนม 
อ.ดุริวัฒน์ 
ตาไธสง 

5 การสร้างสรรค์ศลิปะ
เครื่องปั้นดินเผา 

ช่วงที่ 1 : วันท่ี 6-9 
พฤษภาคม 2563 
ช่วงที่ 2 : วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2563 
ช่วงที่ 3 : วันท่ี 28-30 
พฤษภาคม 2563 

 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

(ช่วงที่ 1)  
- หลักการออกแบบ/ รูปแบบแนวคิดงาน
เครื่องปั้นดินเผา   
- เนื้อดินปั้นส าหรบังานดินเผา/ การตกแต่ง/ การเผา
ดิบ 
(ช่วงที่ 2)  
- การตกแต่ง และการเคลือบ 
(ช่วงที่ 3)  
- การเผาเคลือบ 

- นักเรียน  
- นักศึกษา 
ประกอบการ/
ช่างปั้นดินเผา  
- ผู้สูงอาย ุ
- บุคคลทั่วไป 
 

-2,500 บาท / คน  ผศ.ชน ย่ีนาง 
ผศ.เกรียงไกร 
ดวงขจร 
ผศ.ดร.อ่อนลมี  
กมลอินทร์ 
อ.ชัยศิริ 
หลวงแนม 
อ.ดุริวัฒน์ 
ตาไธสง 

6 มัดย้อมศลิปะบนผืนผา้ รุ่นที่ 1 : วันท่ี 10      
มิถุนายน 2563 

รุ่นที่ 2 : วันท่ี 8      
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏ
นครราชสมีา 

-หลักการสร้างงานศิลปะด้วยการมัดย้อมบนผืนผ้า 

-การปฏิบัติการผ้ามัดย้อม 

- นักเรียน  
- นักศึกษา  
- ผู้สูงอาย ุ

- บุคคลทั่วไป 

-1,000 บาท / คน   อ.ณัฏวรตัน์ 
ขจัดภัย 

7 สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติสู่ “สวนถาด” 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 24     
มิถุนายน 2563 

รุ่นที่ 2 : วันท่ี 29      
กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏ
นครราชสมีา 

-หลักการสร้างสรรค์งานสวนถาด 

-การปฏิบัติการจัดสวนถาด 
- นักเรียน  
- นักศึกษา  
- ผู้สูงอาย ุ

- บุคคลทั่วไป 

-1,000 บาท / คน   อ.ณัฏวรตัน์ 
ขจัดภัย 



ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

8 การวางแผนการขนส่งสินค้า
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 14      
มีนาคม 2563 

รุ่นที่ 2 : วันท่ี 11      
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏ
นครราชสมีา 

-ทฤษฎีการวางแผนการขนส่งสินคา้ 

-ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการขนส่งสินค้า 

-กรณีศึกษาการวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

- นักศึกษา 

- บุคลากร
หน่วยใน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
- บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทัว่ไป) 
 

ดร.ปรัชญ์  
บุญแซม 

9 การประมวลผลทางสถติิเพื่อ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร/์
วิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 21      
มีนาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 18      
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-ทฤษฎีพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบสมมุติฐาน การออกแบบ
การทดลอง 
-ปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลทางสถิติ 
-กรณี ศึกษาการออกแบบการทดลอง และการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง 

- นักศึกษา 

- บุคลากรใน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
- บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 
 

อ.อนุชิต 
คงฤทธิ 

10 การเขียนแบบสองมิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Auto CAD 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 22-23     
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 9-10      
พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-ทฤษฎีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์
-ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเขยีนแบบด้วย Auto 
CAD 

- นักศึกษา 

- บุคลากรใน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
- บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน 
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ผศ.ดร.               
อรอนงค์               
แสงผ่อง 

11 การใช้ SPSS เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 28-29      
มีนาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 30-31      
พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-ขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาและเชิงอนุมาน 

- นักศึกษา 

- บุคลากรใน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
- บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,000 บาท / คน 
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 
 

ผศ.ดร. 
อรอนงค์              
แสงผ่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

12 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทให้ความร้อน
เบื้องต้นส าหรับผูสู้งอาย ุ
 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 1-2
เมษายน 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 7-8 
ตุลาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
-การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
-หลักการท างานของวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้
ความร้อนเบื้องต้น 
- การฝึกปฏิบตัิการตรวจซ่อม เครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภท
ให้ความร้อน เช่น กาต้มน้ า  กระทะไฟฟ้า  หม้อหุง
ข้าว  เป็นต้น 
-ความปลอดภัยในการท างาน 

ผู้สูงอายุ  
(อาย6ุ0-70ปี) 

-1,000 บาท / คน 
 

อ.แสงเพ็ชร 
งอนชัยภูมิ 
และคณะ 

13 การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 12 
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 14 
มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
-ชนิดและหลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
-การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
-การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับแผงวงจร 
-การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสล์งแผ่นวงจรพิมพ์ 
(PCB) 
-การวัดและทดสอบการท างานของโครงงาน 

- นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

-400 บาท / คน 
  

อ.แสงเพ็ชร 
งอนชัยภูมิ 
และ คณะ 

14 การเชื่อมไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ 1 : วันท่ี 13-14 
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 12-13 
มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-กระบวนการเช่ือมไฟฟ้า (Arc Welding) 
-กระบวนการเช่ือมไฟฟ้า (Arc Welding) 
-อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือม และวัสดุสิ้นเปลือง
และลวดเช่ือม 
-กระบวนการเช่ือมและท่าเชื่อม 
-ความบกพร่องในงานเชื่อมและการตรวจสอบ
คุณภาพงานเชื่อม 
-การสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก
งานเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้า 

-นักเรียน  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-1,000 บาท / คน  อ.ฤทธิรงค ์
แจ้งอิ่ม 

 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

15 การใช้ Excel วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 8-9    
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 11-12      
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน การทดสอบไควส์แคร์ (Chi-
Square Tests) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย 

-นักศึกษา 
-บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,000 บาท / คน 
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ผศ.ดร. 
ดวงดาว 
วัฒนากลาง 

16 การเพิ่มทักษะการทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 14-15    
มีนาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 11-12      
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

- มาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่ส าคญั 

- คุณสมบตัิทางกายภาพของวัสด ุ
- คุณสมบตัิทางกลของวัสด ุ

- การควบคุมคณุภาพ และการทดสอบ 

- ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ

-การวิเคราะห์ อภิปรายผล น าไปใช้ 

-นักศึกษา 

-ผู้รับเหมา 
ก่อสร้าง 

-บุคลากรใน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักศึกษา) 
-1,000 บาท / คน 
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.อาภา 

สธน
เสาวภาคย ์

17 EV CHAMP  รุ่นที่ 1 : วันท่ี 7-8  
มีนาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 26-24      
พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
-หลักการท างานของยานยนตไ์ฟฟ้าพื้นฐาน 
-การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของยานยนต์
ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-การประกอบ การทดลอง และการตรวจสอบการ
ท างานของยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-ความปลอดภัยในการท างาน 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.สรุชัย 
วงศ์ฟูเกียรติ 
และคณะ 

18 การเขียน Android App รุ่นที่ 1 : วันท่ี 5  
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 6      
พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 
 

-หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
-การใช้งานโปรแกรมส าหรบัเขียน Android App  
-หลักการออกแบบโปรแกรมให้ท างานตามที่ต้องการ 
-การทดสอบ และการตรวจสอบการท างานของ App 
 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-500 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,00 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.สรุชัย 
วงศ์ฟูเกียรต ิ
และคณะ 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรอบรม 
ระยะเวลา 
จัดอบรม 

สถานที ่
จัดอบรม 

เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน ชื่อวิทยากร 

19 SMART HOME รุ่นที่ 1 : วันท่ี 29  
กุมภาพันธ ์2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 6      
มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 
 

-หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
-การใช้งาน Application ส าหรับ Smart Home 
-การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ท างานตามที่ต้องการได ้
-การประกอบ การทดลอง และการตรวจสอบการ
ท างานของยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-ความปลอดภัยในการท างาน 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-500 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.สรุชัย 
วงศ์ฟูเกียรต ิ
และคณะ 

20 การเขียนจอ 
TOUCHSCREEN 

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 27  
มิถุนายน 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 25      
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 
 

-หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
-การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
-หลักการท างานของวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-ความปลอดภัยในการท างาน 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-500 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.สรุชัย 
วงศ์ฟูเกียรติ 
และคณะ 

21 PLC พื้นฐาน รุ่นที่ 1 : วันท่ี 11  
กรกฎาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 15      
สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
-การใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ 
-การเขียนโปรแกรม PLC ในการควบคุมการท างาน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 
-การต่อวงจร การทดสอบ และการตรวจสอบการ
ควบคุมการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
-ความปลอดภัยในการท างาน 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-500 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,500 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

ดร.สรุชัย 
วงศ์ฟูเกียรต ิ
และคณะ 

22 การสร้างแบบ 3 มิติ ทาง
สถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม 
Google SketchUp  

รุ่นที่ 1 : วันท่ี 9-10  
กรกฎาคม 2563 
รุ่นที่ 2 : วันท่ี 13-14      
สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

นครราชสมีา 

-ความส าคญัในการใช้งานโปรแกรม Google 
SketchUp ในงานสถาปัตยกรรม 
-การใช้เครื่องมือของโปรแกรมในการสร้างช้ินงาน 
-การปฏิบัติการสร้างแบบ 3 มิติ ทางสถาปัตยกรรม 
-การจัดวางแบบเพื่อการน าเสนอแบบ 

-นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา  
-นักศึกษา  
-บุคคลทั่วไป 

-800 บาท / คน 
(ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา) 
-1,000 บาท / คน  
(ส าหรับบุคคล
ทั่วไป) 

อ.ศราวุฒิ  
ใจอดทน 

 



 
 
 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ช่ือ – นามสกุล....................................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
ช่ือ – นามสกุล (ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน)....................................................................................................................... 
ที่อยู่ (ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน) ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์................................................................................................มือถือ..................................................................... 
โทรสาร..................................................................................................E-mail : ……………………………………….……………… 
 

ขอเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรอบรม 
 การออกแบบและปรับปรุง
บ้านพักอาศัยตามนิยามของความ
พอเพียง 

 แต่งภาพแต่งพอร์ทโฟลิโอ 
  
 

 การสร้างแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk 
Revit 
 

 การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
เทคนิคราก ุ

 การสร้างสรรค์ศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา 

 การมัดย้อมศิลปะบนผืนผ้า 
 

 สร้างสรรค์แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาตสิู่ “สวนถาด” 

 การวางแผนการขนส่งสินค้าดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
  

 การประมวลผลทางสถติิเพื่อการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 การเขียนแบบสองมิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD 

 การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ให้ความร้อนเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ 

 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนกิส์
เบื้องต้น 

 การเช่ือมไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน  การใช้ Excel วิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติ 

 การเพิ่มทักษะการทดสอบวสัดุ
ก่อสร้าง 

 EV CHAMP 
 

 การเขียน Android App 
 

 SMART HOME  การเขียนจอ TOUCHSCREEN  PLC พื้นฐาน 
 การสร้างแบบ 3 มิติ ทาง
สถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม 
Google SketchUp 

  

 
โดยประสงค์เข้าร่วมอบรมใน รุ่นที่.................... วันที่ ................................................................................... 
หมายุเหตุ : 1. ทุกหลักสตูรอบรมรับผู้ร่วมอบรวม จ านวนไมเ่กิน 30 คน 

   2. กรณีเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ สามารถท าใบรายช่ือตอบรบัเข้าร่วมอบรมแนบได้   
    3. กรณีเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ มีจ านวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป สามารถก าหนดวันอบรมได้   
 
 
 
 
 
 



 
 
การลงทะเบียน  
 

อัตราค่าลงทะเบียน (ตามตารางรายละเอียดหลักสูตรอบรม) 
ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
เลขท่ีบัญชี 419-1-76484-4 (ก่อนการจัดการอบรม 15 วัน) 

 
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งเขียนช่ือ–นามสกุล โดยสแกนส่งไฟล์มาที่ E-mail : technokorat.fit@nrru.ac.th 
(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านช าระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่าน้ัน) 
 
 

 สอบถามรายละเอียด 
หน่วยฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 

โทรศัพท ์: 044-009009 ต่อ 2924 หรือ 044-255451  
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