รหัสและคําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543

เลมที่ 4
หมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(550 – 599)

คํานํา
รายวิชาที่นํามาใชจดั การเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ มีจาํ นวนมากมี
ความซับซอน สับสนในเรื่องชื่อวิชา รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา หนวยกิตและชัว่ โมงสอน
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการจัดรายวิชาเขาหมวดหมูว ชิ ายึดหลักในเรื่องสาระสําคัญของ
คําอธิบายรายวิชายึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเชีย่ วชาญเปนแนวทางการปรับรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา จึงไดมกี ารกําหนดรหัสวิชาเปนระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว
จัดเปน 10 หมวดวิชา 109 หมูวชิ า มีคําอธิบายรายวิชาเปนชุดเดียวกันพิมพเปนเอกสาร จํานวน 4
ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร(100-149) หมวดวิชา
มนุษยศาสตร(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร(200-249)
ฉบับที่ 2 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร(250-299) หมวดวิชา
นิเทศศาสตร(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399)
ฉบับที่ 3 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(400449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร(500-549)
ฉบับที่ 4 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(550-599)
รายวิชาตาง ๆ ทีป่ รากฏในเอกสารรหัสและคําอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นําไปใชในการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและใชหลักสูตรตอไป

สํานักมาตราฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
พฤษภาคม 2543

สารบัญ
หนา
คํานํา
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
551 หมูวชิ าอุตสาหการ
552 หมูวชิ าเซรามิกส
553 หมูวชิ าศิลปหัตถกรรม
554 หมูวชิ าออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
555 หมูวชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
556 หมูวชิ ากอสราง-โยธา
557 หมูวชิ าไฟฟากําลัง
558 หมูวชิ าอิเล็กทรอนิกส
559 หมูวชิ าเครื่องกล
561 หมูวชิ าเทคนิคการผลิต
562 หมูวชิ าเทคโนโลยีการพิมพ
563 หมูวชิ าสถาปตยกรรมภายใน
564 หมูวชิ าเทคโนโลยีฟสกิ สประยุกตในอุตสาหกรรม
565 หมูวชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
ภาคผนวก
หลักการ

1
7
39
61
97
136
153
183
219
260
291
315
323
339
427

1

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(550)
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ได
จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทัว่ ไป
(550-1--)
2. การฝกสอน ฝกอาชีพ การอบรม และการบริหาร
(550-2--)
3.
(550-3--)
4.
(550-4--)
5.
(550-5--)
6.
(550-6--)
7.
(550-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(550-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(550-9--)

2

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (550)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5502101
5503101
5503102
5503201
5503202
5503801
5504201
5504202
5504203
5504802
5504901
5504902

ชื่อวิชา
อาชีวสิ่งแวดลอมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
งานชางสําหรับครูประถมศึกษา
หลักการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 2
การจัดกิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป
แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 2
สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
สัมมนางานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(90)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(250)
2(1-2)
2(1-2)

3

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (550)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5502101

อาชีวสิ่งแวดลอมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
3(3-0)
Occupational Environment and Techniques of Safety Management
สิ่งแวดลอมในชีวติ ประจําวัน โรค สาเหตุของโรค และหลักการทั่วไป
ในการควบคุมปองกันโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
อุบัติเหตุและ
หลักการปองกันเทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม การใช
เครื่องปองกันอันตรายการเคลื่อนยายอุปกรณตาง ๆ การจัดอนามัยสิง่ แวดลอมใน
โรงงาน การสุขาภิบาลสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาล หลักทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายอาชีวอนามัย กฎหมายแรงงาน เงินทดแทน เงินสวัสดิการ

5503101

คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Computer
ศึกษาการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม
ระบบการประมวล
ขอมูลการนําโปรแกรมมาใชกบั การจัดการอุตสาหกรรม
การออกแบบตาง ๆ
ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ Internet มาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถ
พัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ

5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
English for Industrial Work
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุง
พัฒนาและฝกฝนทักษะดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม เชน การอานบทความ ดานเทคนิค บันทึก
ขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ
ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสัน้ ๆ บรรยาย และนําเสนอ

4
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5503201

งานชางสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Carpentry for Elementary School Teachers
ความสําคัญและความจําเปนของงานชาง หลักงานชาง
เครื่องมือและ
หลักการใชเครื่องมือที่จาํ เปนสําหรับชาง งานชางเบื้องตนในบาน ไดแก งานอาน
และเขียนแบบอยางงาย งานไม งานโลหะ งานปูนและงานไฟฟาในบาน

5503202

หลักการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Principles of Technology Education Administration
ศึกษาความหมาย เทคนิคการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา จุดมุง หมาย
และวิธกี ารจัดการ กระบวนการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการ
ระบบภายในหนวยงาน การพัฒนาองคการ
การประชาสัมพันธหนวยงาน
ทางการศึกษา การแกปญ
 หาในงานเทคโนโลยีการศึกษา

5503801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Technology 2
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดย
การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5504201

การจัดกิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป
2(1-2)
Multiple Learning Activities for Industrial Arts
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศิลป
หลักการและวิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนอุตสาหกรรมศิลปในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การจัดและพัฒนาการเรียนรูในดานวิธกี ารผลิตงานและใชวัสดุ
เครื่องมือ
อุปกรณโดยการทําโครงการ (Project) การประยุกตกระบวนการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนทีจ่ ดั ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและระดับ
การศึกษา

5
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5504202

แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา
2(1-2)
Instructional Plan and Industrial Education Evaluation
ความหมายและองคประกอบของหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษาในระดับตาง ๆ การวิเคราะหหลักสูตรและการ
วิเคราะหงาน การทําใบชวยสอน (Instruction sheet)
และการประเมินผลการ
สอนงานชางอุตสาหกรรมศึกษา

5504203

ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Production System
ความหมาย ประเภท และวิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปจจัยในการผลิต
การวางแผน การควบคุมการผลิต ผลผลิต ตลาดและการจัดจําหนาย

5504802

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 2
3(250)
Field Experience in Industrial Technology 2
ใหนกั ศึกษาไดออกฝกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่
สัมพันธกบั แขนงวิชาที่ศึกษาไมนอ ยกวา 8 สัปดาห โดยไดรบั ความเห็นชอบจาก
กรรมการของคณะวิชา

5504901

สัมมนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา
2(1-2)
Seminar in Industrial Education Instruction
ศึกษาและวิเคราะหประสบการณเดิมของผูเรียน
สัมมนาปญหา และ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลปหรือชางในบาน
(ชางพื้นฐาน) ชางอุตสาหกรรมและชางเทคนิคอุตสาหกรรม
โดยใชหลักการ
ทฤษฎี เทคนิควิธี และความคิดรวบยอด
นํามาประยุกตใชเพือ่ เปนแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญา
หลักการ
และจุดมุงหมายของหลักสูตรดังกลาวแตละระดับการศึกษา

6
รหัส
5504902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Technology Seminar
ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบตาง ๆ
จัดการสัมมนาในและ/หรือ
นอกหองเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในงานอุตสาหกรรม ระหวางนักศึกษา
อาจารยวทิ ยากร ที่มปี ระสบการณตางกัน
เพือ่ หาแนวทางแกปญ
 หา และ
วิธีดําเนินงานอุตสาหกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ

7

หมูวชิ าอุตสาหการ
(551)
หมูวิชาอุตสาหการ ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. วัสดุชาง กําลังวัสดุ
(551-1--)
2. พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ งานฝกฝมือ การถายภาพ
(551-2--)
3. การจัดและการบริหารโรงฝกงาน
(551-3--)
4. คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทอรโมไดนามิกส ไฮดรอลิกส นิวแมติกส (551-4--)
5. การบริหาร การฝกอบรม และการจัดการงานอุตสาหกรรม
(551-5--)
6.
(551-6--)
7.
(551-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(551-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(551-9--)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5511101
5511201
5511202
5511203
5511204
5511205
5511206
5511207
5511208
5511209
5511210
5511211
5511212
5511213
5511214
5511215
5511216
5511217
5511301
5511302
5512201
5512202
5512203
5512204
5512205
5512206
-

หมูวชิ าอุตสาหการ (551)
ชื่อวิชา
วัสดุชา งโลหะ
การเขียนแบบเทคนิค
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
งานไฟฟา-วิทยุทวั่ ไป
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1
งานฝกฝมือ 1
เขียนแบบเครื่องกล
หลักการเขียนแบบและออกแบบ
งานฝกฝมือ 2
เขียนแบบเครื่องกล 1
พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2
เรขศิลปเบื้องตน
ทฤษฎีการออกแบบ
การถายภาพเบือ้ งตน
การถายภาพทางการพิมพ
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 1
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
งานเขียนแบบเครื่องกล
การอานแบบและเขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกลและแนวทางในการออกแบบ
เขียนแบบงานกล
เขียนแบบเครื่องกล 2
งานทาสี

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5512207
5512209
5512301
5512302
5512303
5512401
5512402
5512403
5512404
5513101
5513102
5513103
5513104
5513105
5513201
5513202
5513203
5513301
5513302
5513303
5513304
5513305
5513306
5513401
5513402
5513403

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

อุตสาหกรรมศึกษา
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2
การจัดและบริหารโรงฝกงาน
การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการจัดและบริหารโรงงาน
เทอรโมไดนามิกส 1
เทอรโมไดนามิกส 2
พลังงานทดแทน
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
วัสดุศาสตร
ความแข็งแรงของวัตถุ
การปรับปรุงคุณสมบัติวสั ดุงานกล
ความแข็งแรงของวัสดุและพื้นฐานการออกแบบเครื่องกล
วัสดุศาสตรอตุ สาหกรรม
หลักการออกแบบ
เขียนแบบวิศวกรรม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวชิ าชีพสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม 1
กฎหมายอุตสาหกรรม
คณิตศาสตรชนั้ สูง
กลศาสตรของไหล 1
กลศาสตรของไหล 2

2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5513404
5513405
5513406
5513407
5513408
5513409
5513501
5513502
5513504
5513506
5513523
5514101
5514102
5514103
5514201
5514202
5514301
5514302
5514303
5514304
5514305
5514306
5514307
5514308
5514309
5514310
5514311
-

ชื่อวิชา
กลศาสตรวศิ วกรรม 1
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเบื้องตน
เทอรโมไดนามิกส 3
เทอรโมไดนามิกส 4
กลศาสตรวศิ วกรรม 2
กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศในการบริหารอุตสาหกรรม
วัสดุวศิ วกรรม
วัสดุศาสตรเซรามิกส
วัสดุศาสตรและเทคโนโลยี
เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม
การวัดทางกายภาพ
การวิจยั การดําเนินงานเบื้องตน
การบริหารงานวัสดุ
การศึกษาการทํางาน
การเขียนรายงานดานเทคนิค
การบริหารงานอุตสาหกรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบื้องตน
เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม 2
เศรษฐศาสตรหัตถกรรม
การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพการผลิต
การวางแผนและการควบคุมการผลิต

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5514312
5514313
5514401
5514501
5514502
5514503
5514504
5514505
5514506
5514507
5594508
5514509
5514510
5514511
5514512
5514513
5514903
-

ชื่อวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
เคมีอตุ สาหกรรม
มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
การวิจยั เพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าอุตสาหการ (551)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2(2-0)
5511101 วัสดุชางโลหะ
Material Technology
โลหะวิทยาเกีย่ วกับกระบวนการผลิตเหล็กชนิดตางๆ
เชน เหล็กกลา
เหล็กกลาผสม เหล็กหลอ และโลหะที่ไมใชเหล็ก เชน อะลูมเิ นียม สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก
ทองแดง และโลหะผสมของโลหะที่ไมใชเหล็กแตละชนิด การแปรรูปโลหะ คุณสมบัติ
การนํามาใชในงานเชื่อม งานโลหะ และงานเคลือบผิว
2(1-2)
5511201 การเขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
รวมทั้งเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ
ปฏิบัติการขางตนในการเขียนแบบจนถึงเขียนแบบชิ้นสวนตาง ๆ และการเขียน
แบบเพื่อการผลิต
3(2-2)
5511202 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Basic Electricity Electronics
ความหมายของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ธรรมชาติของไฟฟา แหลงกําเนิด
ไฟฟา วงจร ไฟฟาอยางงาย เครื่องมือวัดไฟฟาชนิดตาง ๆ ปฏิบัติการใชเครื่องมือวัด
การตอสายการเชื่อมอุปกรณ ตาง ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกสการอาน การเขียนวงจร
การพริ้น ฝกหัดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสอยางงาย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2(1-2)
5511203 งานไฟฟา-วิทยุทวั่ ไป
Introduction to Electricity and Electronic
ความสัมพันธของวิทยาการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟาในปจจุบนั ตอ
ชีวิตประจําวัน การคํานวณกระแสแรงคลืน่ และความตานทาน กําลังและกําลังหนวยที่
ใชในบานเรือน การใชเครื่องวัด การใชและการซอมแซมอุปกรณไฟฟาในครัวเรือน
เชน เตารีดไฟฟา พัดลมมอเตอรอยางงายและเครื่องใชอื่น ๆ การตอวงจรหลอดธรรมดา
และหลอดแสงนวล การตอสายและเดินสายในบานเขาอุปกรณตาง ๆ การทําหมอแปลง
อยางงาย ๆ
ชนิดของแบตเตอรี่ การบรรจุ การเก็บและรักษาแบตเตอรี่ทงั้ เซลเปยกและเซล
แหง สวนประกอบที่ใชในเครื่องรับวิทยุ วิวฒ
ั นาการของเครื่องรับแบบ Super
heterodyne
การใชเครือ่ งมือตรวจสอบและฝกหัดทําวิทยุอยางงาย ตลอดจนการ
บํารุงรักษาและการตรวจเช็ค อยางงาย เครือ่ งรับโทรทัศนอยางงาย การบํารุงรักษา การ
ใชและการตรวจสอบแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ
2(1-2)
5511204 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1
Electrical and Electronics Drafting 1
สัญลักษณทใี่ ชงานทางไฟฟา ระบบเอสไอ แบบงานเดิมสายไฟประกอบแสง
สวาง ระบบไฟฟากําลัง งานเครือ่ งกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic
Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลักษณของวัสดุอปุ กรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสแบบ
สากล บลอกไดอะแกรม ซิงเกิลไลน ไออะแกรม วงจรแบบตาง ๆ การแสดงสวนตาง ๆ
เฉพาะวงจร การบอกคา การใหขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียนฟคทรอเรียล
ไดอะแกรม
การเขียนแบบทางงานจริง
สเกตซแบบจากวงจรภายในเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส การเขียนแบบพริ้นและงานเขียนแบบวงจรอินทิเกรด แบบเพื่อทําฟลม
สําหรับซิลคสกรีน แบบเดินสายมากเสน การยอและการขยายแบบ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3(2-2)
5511205 งานฝกฝมือ 1
Metal Benchwork 1
งานวัดละเอียด เชน ไมโครมิเตอรและเวอรเนีย ฯลฯ งานตัด เชน สกัดและ
เลื่อย ฯลฯ งานควาน งานเจาะ การทําเกลียวใน การทําเกลียวนอก งานรีมเมอร งาน
ตะไบปรับผิว งาน ย้าํ หมุด และการประกอบชิ้นงาน
2(1-2)
5511206 เขียนแบบเครือ่ งกล
Metal Drawing
การเขียนภาพรางทั้งสองมิติและสามมิติ การเขียนแบบฝา (Section) การเขียน
แบบเครื่องยึด (Fasteners) เชน Nuts Screws Studs Rivets Keys Pins และ Springs และ
การเขียนแบบเพื่อใชงานจริง (Working Drawing) เกีย่ วกับชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องกล
5511207 หลักการเขียนแบบและออกแบบ
2(1-2)
Principles of Drawing and Design
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการเขียนแบบ เครื่องมือ เครื่องใช
และการเก็บรักษา ชนิดและลักษณะของเสน สัญลักษณตาง ๆ ในงานเขียนแบบทั่วไป
มาตราสวน
ตาง ๆ ตัวอักษรและตัวเลขที่ใชในงานเขียนแบบ การเขียนรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนภาพ Orthographic Projection, Oblique, Isometric และ Perspective
การเขียน Chart และ Diagram
องคประกอบของงานเขียนแบบ หลักการออกแบบ แนวความคิดในงาน
ออกแบบ ภายใน การโฆษณา ในการนําไปประยุกตใชกบั ชีวติ ประจําวัน รวบรวม
ลักษณะของงานออกแบบตาง ๆ และฝกหัดอานแบบ

15
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2(1-2)
5511208 งานฝกฝมือ 2
Metal Benchwork 2
หลักการใชเครื่องมือวัด เชน ฟุตเหล็ก เวอรเนียร ไมโครมิเตอร ฯลฯ เครื่องมือ
ตัดเชน สกัด เลื่อย ฯลฯ เครื่องมือเจาะและทําเกลียว ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับงานตะไบปรับ
ผิว งานขีด งานสกัด งานเลือ่ ย งานเจาะรู งานรีมเมอร งานควานรู (Countersink and
Counterbore) งานทําเกลียวนอกดวยได (Die) งานทําเกลียวในดวยตาป (Tap) งานย้ํา
หมุด งานขึน้ รูปโลหะแผน งานชุบ งานเขาตะเข็บ งานเคาะและงานประกอบชิ้นงาน
2(1-2)
5511209 เขียนแบบเครือ่ งกล 1
Metal Drawing 1
วิธีการเขียนแบบเครื่องกล ฝกหัดเขียนแบบรูปภาพ (Pictorial Drawing) แบบ
ลายเสน (Autographic Drawing ) ภาพชวย (Auxiliary Drawing) แบบครึ่งตัด (Half
Section) แบบ ตัดเต็ม (Full Section) ทัง้ แบบลายเสนและแบบรูปภาพแบบสั่งงาน
(Working Drawing) แบบประกอบ (Assembly Drawing) และแบบแยกชิน้ (Detail
Drawing) เครื่องกล
5511210 พืน้ ฐานการออกแบบ-เขียนแบบ
2(1-2)
Basic Design and Drawing
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
ดานสถาปตยกรรม
วิศวกรรม งานศิลปะและงานหัตถศึกษา ใหรูจักหลักการออกแบบเบื้องตน ใหมีคณ
ุ คา
ทางประโยชนใชสอยสุนทรียภาพและสอดคลองกับเศรษฐกิจปจจุบัน และศึกษาการใช
เครื่องมือเขียนแบบ หลักการวิธีการเขียนแบบเบื้องตน ฝกเขียนแบบในงานที่ไดศกึ ษา
ในงานออกแบบควบคูกนั ไป
5511211 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2
2(1-2)
Electrical and Electronics Drafting 2
ฝกเขียนสัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟาภายในภายนอก
อาคารและโรงงาน วงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรการบังคับเครื่องจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝกหัดเขียนแบบและออกแบบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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2(1-2)
5511212 เรขศิลปเบื้องตน
Basic Graphics Art
ศึกษาและฝกหัดปฏิบัติการเขียนแบบโดยการสรางในลักษณะ 2 มิติ และการ
ตอเนื่องของการเขียนแบบโดยเริ่มตนจากรูปผังและรูปดานตาง ๆ การเขียนภาพ 3 มิติ
และทฤษฎีการตกกระทบของแสงและเงา
2(1-2)
5511213 ทฤษฎีการออกแบบ
Theory of Design
ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ โดยศึกษาจากธรรมชาติและองคประกอบพื้นฐาน
เชน จุด เสน รูปราง รูปทรง สี แสง เงา รวมทั้งฝกหัดปฏิบัตงิ านออกแบบตามทฤษฎีใน
ลักษณะ 2 และ 3 มิติ และใหมคี วามสุนทรียทางทัศนศิลป
5511214 การถายภาพเบื้องตน
3(2-2)
Photography
ประวัติการถายภาพโดยสังเขป ธรรมชาติของแสง กลองและสวนประกอบ
อุปกรณที่จําเปนในการถายภาพ การเลือกการใชและการระวังรักษาฟลมขาว-ดํา ชนิด
ตาง ๆ และการเลือกใช การจัดองคประกอบในการถายภาพ การเลือกมุมกลอง การจัด
แสง การวัดแสง เพื่อการถายภาพประเภทตาง ๆ หองมืด วัสดุและอุปกรณ น้ํายาสราง
ภาพ หยุดภาพและคงสภาพ วิธีการสรางแบบตาง ๆ การอัดและการขยายภาพขาวดํา
การเก็บรักษาและการอนุรกั ษ
3(2-2)
5511215 การถายภาพทางการพิมพ
Photography in Printing
ศึกษากลองถายฟลม แบบตั้งและนอน เลนซ และสวนประกอบของกลอง การ
ใชกลองแบบอัตโนมัตแิ ละคอมพิวเตอร การลางฟลม เนกาตีฟ โพสิตีฟ ลายเสนและ
สกรีน
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3(2-2)
5511216 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 1
Electricity and Electronics 1
ศึกษาความรูพนื้ ฐานทางไฟฟา ความรูพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส การนําไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสไปใชงาน
2(1-2)
5511217 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
Computer Graphics
ศึกษาการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิตแิ ละ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบ
เขียนแบบ เชิงอุตสาหกรรม เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การ
เขียนภาพไอโซเมตริก ออบบลิด การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ
2(2-0)
5511301 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของสวัสดิศกึ ษา สาเหตุและการควบคุม
อุบัติภัย ระบบการปองกันอุบัติภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาในดานสวนบุคคล
ดานเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอปุ กรณ กฎระเบียบและขอบังคับ การใชโรงงานเพื่อ
ความปลอดภัย
5511302 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
Work Shop Safety
สาเหตุของอันตรายในโรงฝกงาน เชน การเคลื่อนที่ เครื่องจักร แสงสวาง การ
ถายเทความรอน น้าํ มันเชื้อเพลิง เปลวไฟ ไฟฟา การแตงกาย การเผลอเรอ ฯลฯ การ
จัดระบบความปลอดภัย เชน อิทธิพลแหงสีในวงการอุตสาหกรรม การเคลื่อนที่ ทีเ่ ก็บ
เชื้อเพลิง ที่พักผอน ทีเ่ ก็บตูย าและสัญญาณอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ชวย
คนที่ถกู ไฟฟาซ็อต ฯลฯ

18
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2(1-2)
5512201 งานเขียนแบบเครื่องกล
Engineering Drawing
ศึกษาเกีย่ วกับเครื่องมือที่ใชในงานเขียนแบบ การเขียนแบบตัวเลข ตัวอักษร
การเขียนรูปทรงเรขาคณิต หลักการฉายภาพและรูปดานตางๆ การสเก็ตซ แบบลายเสน
รูปภาพ การเขียนแบบลายเสน ภาพฉาย ภาพตัด ภาพชวย แบบประกอบและแบบแยก
ชิ้นสวน การเขียนแบบสั่งงานงาย
2(1-2)
5512202 การอานแบบและเขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
การเขียนแบบเครื่องกล ทัง้ การเขียนแบบราง (Free hand Sketch) และการใช
เครื่องมือ (Instrumental Drafting) การเขียนแบบเครื่องยืดประเภทตาง ๆ (Fasteners) เชน
(Screws, Bolt & Nuts, Studs, Rivets, Pins, Keys and Springs)
การเขียนแบบขั้นใชงานจริงในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล
(Working Drawing) ซึ่งมีทงั้ แบบแยกชิน้ สวน Detail Drawing และแบบแสดงการ
ประกอบ Assembly Drawing
3(2-2)
5512203 เขียนแบบเครือ่ งกลและแนวทางในการออกแบบ
Mechanical Drawing and Trend of Design
การเขียนเครื่องยึดประเภทตาง ๆ เชน เครื่องยึดที่ใชเกลียว ซึง่ มี Bolts, Nuts,
Screws, Studs etc. เครื่องยึดที่ไมใชเกลียว ซึ่งมีลิ่ม (Keys) สลัก (Pins) สปริง (Springs)
การเขียนแบบสวนประกอบของเครื่องจักร เชน เฟอง (Gears) ลูกเบี้ยว (Cams) การ
กําหนดขั้นสําเร็จของผิวงานดํา Fits, Limit and Tolerance การเขียนแบบประกอบ
(Assembly Drawing) และการเขียนแบบแยกชิน้ สวน (Detail Drawing) การกําหนด
รายการวัสดุ
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3(2-2)
5512204 เขียนแบบงานกล
Mechanical Drawing
ทบทวนมาตราสวน การใชเครื่องมือเขียนแบบ ชนิดและความหนาของเสน
ตัวอักษร ตัวเลข การบอกขนาด และเรขาคณิตประยุกต หลักเกณฑการเขียนและอาน
ภาพฉาย หลักและวิธีการเขียนภาพสเกตซ การเขียนภาพตัดชนิดตาง ๆ การเขียนแบบ
ชิ้นงานตาง ๆ เชน เกลียว แหวน ลิ่ม สปริง เพลา แบริ่ง เฟอง แบบหนาแปลน และแบบ
งานเชื่อม ฯลฯ
2(1-2)
5512205 เขียนแบบเครือ่ งกล 2
Mechanical Drawing 2
การเขียนแบบภาพประกอบของเครื่องจักรกล
และแบบแยกชิน้ ในงาน
ออกแบบแยกชิ้นสวน งานเชื่อม งานเครื่องมือกล อุปกรณจับยึดงาน (จิ๊กและฟก
เจอร) คุณสมบัติของวัสดุ มาตรฐานการสวม การสเกตซภาพ และเขียนแบบจากชิน้ งาน
จริง ๆ
2(1-2)
5512206 งานทาสี
Painting
เครื่องมือเบื้องตนที่จาํ เปนสําหรับงานทา งานทาสีประเภทตาง ๆ เชน งานทาสี
ไม ทาสีโลหะ ทาสีปนู คอนกรีต ทาสีวสั ดุอนื่ ๆ ของเชลแล็ก และแลกเกอร ทาสีน้ํา
พลาสติก และทาสีนา้ํ มัน การเตรียมวัสดุทจี่ ะนํามาดําเนินงานทาสี การเลือกสีสาํ หรับ
งานทาสี ขัน้ ตอนและหลักการทาสีตามประเภทงานทาสี และฝกปฏิบัติงานทาสี
ประเภทตาง ๆ
5512207 อุตสาหกรรมศึกษา
2(2-0)
Industrial Education
ความหมาย หลักการ และขอบขายของอุตสาหกรรมศึกษา ประวัติและ
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศึกษาทั้งในและตางประเทศ องคประกอบและปจจัยทีม่ ี
อิทธิพลตออุตสาหกรรมศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษา
ในแตละระดับการศึกษา
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3(2-2)
5512209 ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2
Electricity and Electronics 2
ศึกษาอุปกรณและวงจรไฟฟาภายในอาคาร หลักการเลือกอุปกรณทางไฟฟา
การออกแบบใชและติดตั้งวงจรเครื่องฉาย เครื่องเสียงชนิดตาง ๆ หลักการทํางานของ
เครื่องฉายและเครื่องเสียง
ฝกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2(2-0)
5512301 การจัดและบริหารโรงฝกงาน
Schoolshop Organization and Management
วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดและบริหารโรงฝกงาน หลักการทั่วไป
ในการจัดและบริหารโรงฝกงาน ประเภทของโรงเรียนและโรงฝกงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ การจัดระบบการใชและการควบคุมเครื่องมือ การบํารุงรักษาโรงงาน ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การทําบัญชีพัสดุ

5512302 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Design
ศึกษาถึงชนิดของอุปกรณทสี่ าํ คัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงาน
การ
จัดระบบตางๆ ของโรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณและเครื่องมือ เสนทาง
การเคลื่อนยายวัสดุในโรงงาน ตลอดจนถึงการออกแบบโรงงาน
2(1-2)
5512303 หลักการจัดและบริหารโรงงาน
Industrial Management
วัตถุประสงคและความสําคัญของโรงงาน หลักการทั่วไปในการจัดและการ
บริหารโรงงาน ประเภทและลักษณะของโรงงานตาง ๆ การวางแผนโรงงาน เครื่องมือ
และอุปกรณการจัดระบบการใช และการควบคุมเครื่องมือ การบํารุงรักษาโรงงาน
การทําบัญชีวสั ดุ ครุภัณฑ การจัดซื้อและการเลือกซื้อ ฯลฯ
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5512401 เทอรโมไดนามิกส 1
Thermodynamics 1
ความรอนและการถายเทความรอน กฎขอหนึ่งของเทอรโมไดนามิกส สมบัติ
ทางความรอนของของแข็ง ของเหลว กาซ กฎขอสองของเทอรโมไดนามิกส สมบัติ
ของกระบวนการไหลสม่ําเสมอและกระบวนการไมไหล
3(2-2)
5512402 เทอรโมไดนามิกส 2
Thermodynamics 2
สมบัติตาง ๆ ของไอ ตารางไอน้ําและสารทําความเย็น มอเลียชารท วัฏจักรทวน
วัฏจักร ตาง ๆ ของไอน้ํา
3(3-0)
5512403 พลังงานทดแทน
Renewable Energy Resources
แหลงกําเนิดของพลังงาน การเปลี่ยนรูปของพลังงาน ปญหาเกี่ยวกับพลังงาน
การนําพลังงานจากแหลงตาง ๆ มาใชงาน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ําไหล พลังงานน้ําตก พลังงานคลื่นทะเล พลังงานกาซธรรมชาติ พลังงาน
ชีวภาพ โดยใหมกี ารศึกษาคนควาอิทธิพลของพลังงานตอสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอม
3(2-2)
5512404 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
Pneumatics and Hydraulics
หลักการเบื้องตนของระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส สวนประกอบ
และสัญลักษณของอุปกรณทใี่ ชในระบบ การออกแบบวงจรอยางงายทั้งแบบผสมและ
แบบลําดับงานตอเนื่อง การหาแรงดันและปริมาณการไหลของของไหล การปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน
ปฏิบัติการบังคับและควบคุม
ความเร็วและทิศทางการทํางานรวมกับรีเลย
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
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5513101 วัสดุศาสตร
3(3-0)
Material Science
ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบัติและการนําไปใชงานของวัสดุประเภทตาง ๆ
ไดแก เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะทีไ่ มใชเหล็ก เชน ทองแดง อะลูมเิ นียม สังกะสี
ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทโลหะไดแก วัสดุเซรามิกส ยาง แกว ไมและวัสดุอตุ สาหกรรม
อื่น ๆ
3(3-0)
5513102 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ประเภทของโลหะและอโลหะ
ความแข็งแรงของวัสดุเกีย่ วกับโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกล ความเคน
(Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลสั ยืดหยุน (Modulus of Elasticity) และสวน
ปลอดภัย (Safety Factor) ในการออกแบบเครื่องกล
3(3-0)
5513103 การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุงานกล
Mechanical Meterial Treatment
โครงสรางของโลหะ การชุบผิวดวยความรอน การชุบแข็งและการชุบคืน ฯลฯ
ความเคน แรงอัด แรงดึง แรงเฉื่อย ความเครียดของงาน สวนปลอดภัย โมดูลสั ยืดหยุน
ความเคนในหมุดย้ําและรอยเชื่อม แรงบิด (Torsion) ความเคนในคานบีม ความแข็งแรง
ของวัสดุ การรับแรงของโครงสรางลักษณะตาง ๆ
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น(ท-ป)

2(1-2)
5513104 ความแข็งแรงของวัสดุและพื้นฐานการออกแบบเครื่องกล
Strength of Materials and Fundamental of Machine Design
ชนิดและประเภทของวัสดุ
ซึ่งใชทาํ เปนโครงสรางและสวนประกอบของ
เครื่องกล โครงสรางของอนูและปรมาณู คุณสมบัติเฉพาะตัว ความเคน ความเครียด
โมดูลสั ยืดหยุน
ความทนทานของวัสดุ และสวนความปลอดภัยในการออกแบบ
เครื่องจักรกล
การออกแบบและสรางเครื่องจักรกลที่ใชงานเฉพาะอยาง หรือคนควาวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องจักรกลที่มอี ยูใ หมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2(2-0)
5513105 วัสดุศาสตรอตุ สาหกรรม
Industrial Materials
ศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติ ชนิด ประเภทการใชงานของวัสดุทเี่ ปนอโลหะและ
โลหะเชน ไม ไมอัด ปูนซีเมนต ดิน หิน ทราย ยาง พลาสติก หนัง เหล็ก สังกะสี
อะลูมเิ นียม ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว ดีบกุ และมาตรฐานของวัสดุ
2(1-2)
5513201 หลักการออกแบบ
Principle of Design
ศึกษาเกีย่ วกับศิลปะแขนงตาง ๆ ผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ
สาขาตาง ๆ ของแตละยุค แตละสมัยที่มีอทิ ธิพลตอการออกแบบ
ศึกษาเกีย่ วกับสวนประกอบ องคประกอบ หลักการจัดองคประกอบ การใชสี
แสงและเงา และทําการปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน
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2(1-2)
5513202 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล (ISO) ไดแก การเขียนภาพ
ฉาย รูปดาน ทัง้ ระบบอเมริกนั และระบบยุโรป การเขียนแบบรูปภาพ การเขียนภาพชวย
การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบเกลียวและอุปกรณยึดตรึง การกําหนดขนาดของ
งานในลักษณะตาง ๆ เชน งานสวนประกอบ (limit and Fit) และความหยาบผิว
(Surface Texture) เปนตน การเขียนแบบสั่งงานอยางงายที่มีชิ้นสวนประกอบไมเกิน
5 ชิ้น
2(1-2)
5513203 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental Technology Practice
ศึกษาและปฏิบัติการเกีย่ วกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก
เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแตงผิว ตลอดจนการฝกปฏิบัติการ
ประกอบชิ้นงาน
3(3-0)
5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน
การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุใหนอ ยที่สุด การออกแบบอุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกันอุบัติเหตุทอี่ าจเกิดขึน้ ใน
งานเชื่อม งานไฟฟา งานทีเ่ กีย่ วของกับเชื้อเพลิงและสารที่เปนพิษ การจัดหนวยงานเพือ่
บริหารงานดานการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
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2(2-0)
5513302 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession
ศึกษากฎหมายแรงงาน
มาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองแรงงานทั่วไป
คาตอบแทนในการเลิกจาง คาจางขั้นต่ํา เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การ
เรียกรอง การเจรจา การนัดหยุดงาน ขอพิพาทแรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบัญญัติ
ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมสถาปตยกรรมและอํานาจหนาที่ของผูควบคุมงานตาม
พระราชบัญญัติ
2(2-0)
5513303 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Organization and Management
ศึกษาเกีย่ วกับกิจการและสถานการณของอุตสาหกรรม
รวมทัง้ การพัฒนา
อุตสาหกรรม ดานการบริหารโรงงาน ดานบุคคล ดานเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ และศึกษากฎหมายที่
เกีย่ วของกับโรงงาน
2(2-0)
5513304 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
ศึกษาเกีย่ วกับนําหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานของคนงาน อุบัติเหตุและวิธีปอ งกันแกไข ขวัญใน
การทํางาน แรงจูงใจ การประเมินคาของคนงาน จิตวิทยาในการโฆษณาและการขาย
2(2-0)
5513305 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 1
Industrial Economics 1
ศึกษาความหมาย ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมที่มผี ลตอระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมาตรฐานการลงทุนของเอกชน
ภายในประเทศ ลักษณะของโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิต การลงทุนและการเลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม แหลงเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหมๆทีใ่ ชในภาคอุตสาหกรรม
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2(2-0)
5513306 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
ศึกษาเกีย่ วกับพิธกี ารศุลกากรในการนําสินคาเขา
และการสงสินคาออก
กฎหมายเกีย่ วกับการสงเสริมการลงทุน ภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ ฯลฯ เปนตน
3(3-0)
5513401 คณิตศาสตรชนั้ สูง
Higher Mathematics
ศึกษาและคํานวณเกี่ยวกับความจุกระบอกสูบและกําลังมาแบบตาง ๆ การ
คํานวณระบบตาง ๆ เชน ระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว ระบบสงกําลัง และความเร็ว
ของรถยนต
2(2-0)
5513402 กลศาสตรของไหล 1
Fluid Mechanics 1
ธรรมชาติของของไหล เชน โครงสรางของอนูและปรมาณูของของไหลชนิด
ตาง ๆ ความหนืด
ลักษณะการไหลแบบตาง ๆ ความเสียดทานในการไหล
อัตราการไหล เรโนลนัมเบอร ความดันของไหล ลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของ
ของไหลในรูปแบบตาง ๆ ชนิด ประเภทและลักษณะของการใชงานของของไหล
ทางดานแมคเคนิกสในทางการชางและ
อุตสาหกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวของกับ
พลังงานของของไหล เชน กังหันลม กังหันน้ํา เครื่องอัด เครื่องยก เครื่องกระแทก
ระบบควบคุมดวยของไหล
3(2-2)
5513403 กลศาสตรของไหล 2
Fluid Mechanics 2
คุณสมบัติของของไหล การวิเคราะหลกั ษณะการไหล สมการโมเมนตตัม
ภายใตการควบคุมปริมาตร ความเคน ความเครียด ตามทฤษฎีของไหลของนิวตัน
สมการความเคลื่อนไหวและความตอเนื่อง การวิเคราะห ขนาด ทิศทาง และ
ลักษณะการเคลื่อนไหว การไหลในทอ การอัดตัว เครื่องจักรที่ขบั เคลื่อนดวยของไหล
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2(2-0)
5513404 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics
หลักการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของจุด การเคลื่อนที่ของเสน ชิ้นงาน ความเร็ว
ความเรงของชิ้นงานกล การวิเคราะหแรงสแตติกส และแรงไดนามิกส โมเมนตของ
ความเฉื่อย และแรงการเคลื่อนที่ในงานเครื่องกล การสมดุลของเครื่องกล ระบบการ
สั่นสะเทือนเชิงเสนตรง
3(3-0)
5513405 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydraulics and Pneumatics
คุณสมบัติพนื้ ฐานของไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
การนําไปใชประโยชน
วงจรการทํางาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การวิเคราะหขอ ขัดของของ
อุปกรณ ในระบบ
2(2-0)
5513406 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเบื้องตน
Principle of Hydraulics and Pneumatics
ศึกษาหลักการของไฮดรอลิกส อุปกรณและการทํางานของไฮดรอลิกสแบบ
วงจรและการควบคุมระบบไฮดรอลิกส หลักการของนิวแมติกส และการทํางานนิวแม
ติกส วงจรและการควบคุมระบบนิวแมติกสเบื้องตน
2(2-0)
5513407 เทอรโมไดนามิกส 3
Thermodynamics 3
ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิ ปริมาณความรอน
พลังงาน ภายใน พลังงานศักย พลังงานจลน เอนทาวบี้ เอนโทรบี้ กฎการคงตัวของ
พลังงานความรอน และการสงถายวัฏจักรคาโนไซเกิ้ล วัฏจักรออกโต วัฏจักรดีเซล และ
การคํานวณเกีย่ วกับ ประสิทธิภาพที่มผี ลโดยตรงตอเครื่องยนตสนั ดาปภายใน
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3(3-0)
5513408 เทอรโมไดนามิกส 4
Thermodynamics 4
การคํานวณเกีย่ วกับกระบวนการปริมาตรคงที่ ความดันคงที่ อุณหภูมคิ งที่
กระบวนการอเดียแมติก
กระบวนการโปลิโทรปค วัฏจักรคารโนต
วัฏ
จักรเครื่องกลชนิดตาง ๆ ประสิทธิภาพทางความรอนและการสงผานความรอน
2(2-0)
5513409 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics 2
หลักการเบื้องตนของแรงในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสมดุลของแรง
โมเมนต Structure Trusses และ Frames แรงเสียดทาน สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน
โบลทสกรู Journal Bearing และสะพาน Center of Gravity Centroid and Moment of
Inertia
3(3-0)
5513501 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
ศึกษาหลักการบริหารเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธในการบริหารงานทาง
อุตสาหกรรม การนํากลยุทธมาสูการปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเปนผูน ํา
วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร
3(3-0)
5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพ
กับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และการ รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
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3(3-0)
5513504 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต และปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต
ซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
และกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซือ้ และระบบการ
ควบคุมสินคาคงเหลือ
2(2-0)
5513506 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Technology
ศึกษาองคประกอบพื้นฐานงานอุตสาหกรรม
วิวัฒนาการจัดการทาง
อุตสาหกรรมและการผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดการอุตสาหกรรมและแนวคิดการ
บริหารอุตสาหกรรมของนักบริหาร
เทคนิคการแกปญ
 หาในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหมกบั การจัดการ อุตสาหกรรม
3(3-0)
5513523 ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
Information Technology for Industrial Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกบั การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
5514101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ศึกษาไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มคี ารบอนผสมถึงโครงสราง
หรือการเปลี่ยนแปลงของเหล็กหลอ เหล็กตีแข็ง และปรับคุณภาพในดานความแข็ง
แบบตาง ๆ รวมถึงโครงสราง ชวงของการเปลี่ยนแปลงและการใช ที.ที.ที. ไดอะแกรม
ในการชุบแข็งของเหล็กชนิดตาง ๆ รวมทั้งเหล็กผสมชนิดตาง ๆ และการชุบแข็งและ
อบผงคารบอน การเพิม่ ผิวแข็งในการแทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน การเติบโต
ของโครงสรางในอุณหภูมิตา ง ๆ กัน การกัดกรอนและการปองกันโดยวิธีตาง ๆ
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2(2-0)
5514102 วัสดุศาสตรเซรามิกส
Ceramic Material
ความจําเปน ความสําคัญและคุณประโยชน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการและวิธกี ารผลิต ประเภทวัตถุทนไฟ (Refractories) ประเภท
โลหะเคลือบ (Enamel) ประเภทแกว (Glass) ประเภทซีเมนตและปูนพลาสเตอร
(Cement & Plaster) ประเภทสิ่งขัดถู (Abrasive) ประเภทปอรสเลน (Porcelain) เนนให
เห็นการพัฒนาและนํามาใชในปจจุบนั
2(1-2)
5514103 วัสดุศาสตรและเทคโนโลยี
Ceramic Material and Technology
ความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือตาง ๆ ทีใ่ ชในการผลิตวัตถุทนไฟ โลหะเคลือบ แกว ซีเมนตและปูนพลา
สเตอร สิ่งขัดถู ใหมปี ระสบการณในการทดลองปฏิบัตกิ ารตามความเหมาะสม
2(1-2)
5514201 เขียนแบบเทคนิคอุตสาหกรรม
Mechanical Drawing & Design
การเขียนแบบและการสเก็ตแบบ แยกและประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การเขียน
แบบแผนคลี่อยางยาก การเขียนแบบทอและสุขภัณฑ ไดแก แบบทอน้ําดี ทอน้ําเสีย
และการติดตั้งสุขภัณฑประเภทตาง ๆ การเขียนแบบโครงสรางเกี่ยวกับการขยาย
รายละเอียดและภาคตัด
2(1-2)
5514202 การวัดทางกายภาพ
Physical Measurement
การศึกษาเกี่ยวกับความรูและหลักเกณฑการวัดโดยใชอปุ กรณ
เครื่องมือ
สําหรับงานทางเซรามิกส เชน การวัดความหนาบางของผลิตภัณฑ การหดตัว ความ
พรุนตัว ความแข็ง ความเปราะ ความเหนียว ความโปรงแสง การไหลตัวของน้ํา
ดินและสีของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑเมื่อถูกเผา การวัดอุณหภูมใิ นเตาเผา โดยใชเทอร
โมกอบเปล การวัดเปนระบบ มาตรฐานสากล (ASTM, JIS, BIS) เปนตน
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3(3-0)
5514301 การวิจยั การดําเนินงานเบื้องตน
Intrduction to Operation Research
เปนการวางพืน้ ฐานแนวคิดในการวิเคราะหและวิจยั ซึง่ จะนําเอาคณิตศาสตร
มาชวยในการวิเคราะห เชน กระบวนการสมการเชิงเสน ปญหา การขนสง การ
วิเคราะห การทํางานที่ประหยัดเวลา การควบคุม การคลัง การสันนิษฐานและการจัด
สายบริการ
3(3-0)
5514302 การบริหารงานวัสดุ
Material Management
กระบวนการจัดหาวัสดุทใี่ ชในงานอุตสาหกรรม ไดแก ประเภทและชนิดของ
วัสดุ แหลงผลิตหรือจัดทําหรือแหลงจําหนาย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
ดังกลาว ระบบการเก็บรักษา และระบบการจําหนายวัสดุใหกบั หนวยตาง ๆ หลักการ
จัดหาวัสดุเพื่อใหเกิดความประหยัดและความรวดเร็วในการทํางาน
3(3-0)
5514303 การศึกษาการทํางาน
Work Study
ศึกษาเวลาทํางานของตน วิธจี ดั เวลาทํางาน เทคนิคการสรางแผนภูมิ การผลิต
หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติและวิธกี าร
ทํางานใหงา ยขึ้น วิเคราะหการเคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางานของตน
2(2-0)
5514304 การเขียนรายงานดานเทคนิค
Technical Report
ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค ไดแก การรายงานผลตอการ
ผลิต
การรายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การรายงานผลการตรวจซอม
เครื่องจักรกล สภาพการทํางาน การเกิดอุบัติเหตุ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ตลอดจนรายงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานอุตสาหกรรม
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3(3-0)
5514305 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
แนะนําใหรูจักพื้นฐานของแนวคิดในการจัดตั้งองคการ หนวยงานหรือบริษัท
ตลอดจนวิธกี ารบริหาร มีวิธีการที่จะนําบุคคลในสวนตาง ๆ ของหนวยงานอื่น ๆ รวม
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว การแกปญ
 หาการบริหารระดับ
คนงาน การ
ฝกงานของคนงานกอนเขาปฏิบัตงิ าน การวัดผล การทํางานของ
หนวยงานตาง ๆ การจัดการเลื่อนเงินเดือน คาแรงพิเศษ ตลอดจนการแบงปน
ผลประโยชน
3(3-0)
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบื้องตน
Industrial Phychology and Organization
ศึกษาการปฏิบัตทิ างอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัตทิ างอุตสาหกรรมที่มี
ตอมนุษย
ทฤษฎีองคการ
ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามาประยุกตกบั ปญหาที่นาสนใจ เชน ทัศนคติ
แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสารและการเปนผูน ํา
ตลอดจนวิธแี กปญ
 หาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0)
5514307 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2
Industrial Economy 2
การศึกษาคาเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา วิเคราะหคา ใชจาย วิธีการจัดสรร
การเงิน วิธีลดคาเสื่อมราคา ศึกษาและเปรียบเทียบ การจัดสรรเงิน เพื่อหาขอดีและ
ขอเสียแลวนํามาใช
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2(2-0)
5514308 เศรษฐศาสตรหตั ถกรรม
Arts and Crafts Economy
ศึกษาความหมาย ปจจัยการผลิต การบริโภค การบริหาร การแลกเปลี่ยน การ
กระจายของระบบเศรษฐกิจ เนนใหเห็นอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและคานิยมของคนใน
สังคม ศึกษากฎหมายของผูป ระกอบอาชีพหัตถกรรม กฎหมายแรงงาน นโยบายรัฐ
ปญหาแรงงาน การใชเครื่องทุนแรง วัสดุและอุปกรณ ตนทุนและราคา แนวโนม
เกี่ยวกับความตองการของมนุษย การวิเคราะหงานหัตถกรรมแตละแขนง เชน งาน
หัตถกรรมเครื่องเขิน เครื่องไม เครื่องไมไผ เครื่องรัก เครื่องโลหะรูปพรรณ เครื่องทอ
ยอม เครื่องหนังและเครื่องหลอ
2(2-0)
5514309 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
การจัดบริหารงานดานคุณภาพของผลิตภัณฑ การวางแผนการผลิต การทดสอบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง ซึ่งอาศัยหลักทางสถิตแิ ละการวิจยั การ
ออกแบบและวิเคราะหแผนภูมกิ ารควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
5514310 การควบคุมคุณภาพการผลิต
Industrial Quality Control
ศึกษาจากขอมูลงานผลิต วางแผน ตลอดถึงนโยบายควบคุมคุณภาพ นําเอา
เทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย การตรวจสอบผลการผลิต การตั้งขีดจํากัดในการยอมรับ
งานผลิตวาอยูใ นชวงทีเ่ สียหรือดี จากการสุมตัวอยาง ใชเทคนิคในการบํารุงขวัญคนงาน
เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร
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3(3-0)
5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
ศึกษาถึงระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง โดยเริ่ม
ตัง้ แตการคาดคะเนความตองการสินคา การควบคุมพัสดุคงคลัง และการวางแผน
โครงการเพื่อจะวางโปรแกรมแผนงานในการทํางานแตละโครงการ นักศึกษาจะตอง
ศึกษาถึงแผนการวางแผนการผลิตในกรณีตัวอยาง
3(3-0)
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการจัดการ การวางแผน การจัดโครงการและองคการ การ
จัดบุคลากร การควบคุมคุณภาพงาน จัดระบบการติดตอสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม
ให สอดคลองกับการจัดการดานอุตสาหกรรม
3(3-0)
5514313 กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
Manufacturing Process
ศึกษาขั้นตอนของการผลิตระบบตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึง่ จะชวยใหการ
บริหารงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเลือกใชเครื่องจักรแตละขัน้ ตอน
การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
2(2-0)
5514401 เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
โครงสรางของอะตอม สมการเคมี ปฏิกิรยิ าออกซิเดชั่น รีดักชั่น ไอโคโมเซชั่น
กรดและดาง การทดลองผลิตสี สบู แอลกอฮอล ฯลฯ การชุบเคลือบผิวโลหะ การศึกษา
งาน เกีย่ วกับแกสธรรมชาติ กรรมวิธกี ารผลิตน้ํามันจากพืช
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3(3-0)
5514501 มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม
Human Relation in Industrial Management
ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพันธความตองการ
กระบวนการ กลุม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม
บทบาทของมนุษยสัมพันธตอการจัดการอุตสาหกรรมในปจจบันและอนาคต
3(3-0)
5514502 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม
Training and Staff Development in Industry
บทบาทหนาทีข่ องงานฝายบุคคล ความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาการฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมและ
การประเมิน
5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Productivity
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการ
เพิ่ม ผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0)
5514504 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
Basic Industrial Business and Operation
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม
รูปแบบและการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหนวยงาน
และบุคคล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม

36
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3(3-0)
5514505 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Industrial Production Standard
ศึกษาความหมาย
ขอบขาย
และความสําคัญของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม วัตถุประสงค องคประกอบ ชนิดของมาตรฐาน เครื่องหมาย
มาตรฐานที่นาํ ไปใชผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑตา งประเทศ เชน Jis, Bs,
ASTMG ระบบมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของในโรงงาน อุตสาหกรรม ในระบบ ISO ตางๆ เชน
ISO 14000, ISO 18000 ฯลฯ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
กฎหมายพาณิชยทเี่ กีย่ วของ มาตรฐานผลิตภัณฑอื่น ๆ
3(3-0)
5514506 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุและปองกันอุบัติเหตุ โดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย เทคนิคการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัย การควบคุม
ความสูญเสีย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบสารสนเทศควาามปลอดภัย การ
ประชาสัมพันธและการรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายความปลอดภัยที่
เกี่ยวของในการทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการดานความปลอดภัย
3(3-0)
5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง และผูอนื่ ตามความ
ตองการของมนุษย คานิยม การสํารวจ และการแลกเปลีย่ นคานิยม คานิยมที่สมั พันธกับ
การทํางาน วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การ
สํารวจ ความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธกี ารพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสราง
ความเชื่อมั่นในตนเองประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทํางาน
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5514508 การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3(3-0)
The Organization and Management of Technological Project
ศึกษาสังเกตเกีย่ วกับโครงการและบริหารโครงการ การริเริ่มโครงการคัดเลือก
โครงการ ผูบ ริหารโครงการ การจัดองคการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดทํา
งบประมาณ เทคนิคการทําผังขายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การประสานงาน
การควบคุมดูแลติดตามโครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Financial Management
ศึกษาเทคนิคและวิธกี ารตัดสินใจลงทุน
การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน
กําหนดมูลคาธุรกิจ โครงสรางและนโยบาย การจัดหาเงินทุนระยะสัน้ ระยะปานกลาง
และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในการดําเนินการทางดานการเงินของธุรกิจระบบเศรษฐกิจ
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Human Resource Industrial Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขอบขาย
บทบาท ความรับผิดชอบ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขัน้ ตอนใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการ
ผลิต การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและแตงตั้ง
การพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
งานอุตสาหกรรม
5514511 สถิตเิ พื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Statistic for Industrial Management
ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิตเิ ทคนิค วิธีการแปลความหมายทาง
สถิติ การวางแผน การจัดทําสถิติ และการนําเสนอในการแกปญ
 หา การจัดการ
อุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
สถิติ
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3(3-0)
5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Production Technology
ศึกษาการผลิตของผลิตภัณฑและชิ้นสวนตาง ๆ ดวยกระบวนการผลิตทาง
เทคโนโลยีที่สงผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแตละประเภท
เชน การขึ้นรูป การทําแบบ การแปรรูปเครื่องมือกล การหลอ ฯลฯ ตลอดจนการ
ประกอบเปน
ผลิตภัณฑ ทัง้ โลหะ อโลหะและวัสดุอื่น ๆ ใหมกี ารสาธิตตามความ
เหมาะสม
3(3-0)
5514513 เทคโนโลยีการปฏิบตั ิงานในงานอุตสาหกรรม
Operation Technology
ศึกษาหนวยงานการปฏิบัติงาน ขัน้ ตอนการดําเนินงานแบบตาง ๆ ทีใ่ ชในงาน
ผลิต ทัว่ ไป และในระบบอุตสาหกรรม การเรียกใชเทคนิควิธี เทคโนโลยี การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
3(2-2)
5514903 การวิจยั เพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management Research
หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธกี ารวิจยั กระบวนการวิจยั การทําเคา
โครงการวิจยั ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัตกิ ารทําสารนิพนธ (Baby
Thesis) และนําเสนอรายงานการวิจยั
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หมูวชิ าเซรามิกส
(552)

เนื้อหาวิชา ดังนี้

หมูวชิ าเซรามิกส ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทัว่ ไป
การออกแบบ
การขึ้นรูปและตกแตง
เครื่องมือ อุปกรณ และการเผา
วัสดุตาง ๆ
ผลิตภัณฑเซรามิกส

(552-1--)
(552-2--)
(552-3--)
(552-4--)
(552-5--)
(552-6--)
(552-7--)
(552-8--)

การฝกงาน
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(552-9--)
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หมูวชิ าเซรามิกส (552)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5521101
5521102
5521103
5521201
5521202
5521301
5521401
5521402
5521501
5521502
5521503
5522101
5522102
5522201
5522301
5522302
5522303
5522304
5522305
5522306
5522307
5522308
5522501
5522502
5522503
5522504

ชื่อวิชา
เซรามิกสเบื้องตน
งานเครือ่ งปนดินเผาเบื้องตน
เครื่องปนดินเผาทั่วไป
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
การออกแบบโดยการทดลอง
การขึ้นรูปดวยมือ
เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส 1
เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1
วัสดุเซรามิกส
การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 1
วัสดุศาสตรเบื้องตน
เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวัสดุศาสตร
ประวัติและวิวฒ
ั นาการทางเซรามิกส
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 1
การทําพิมพและการหลอ 1
การทําพิมพ 1
การขึ้นรูปดวยใบมีด 1
การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีใตเคลือบ
การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีบนเคลือบ
การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส
การประดิษฐเซรามิกส
น้าํ เคลือบ 1
วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู
ซีเมนตและปูนปลาสเตอร
แกวและโลหะเคลือบ

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5522505
5522506
5522507
5522601
5522602
5522603
5522801
5522802
5523101
5523201
5523202
5523203
5523204
5523205
5523206
5523301
5523302
5523303
5523304
5523401
5523402
5523403
5523501
5523502
5523505
5523801
5523802
5524101

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สีสําเร็จรูป 1
น้าํ เคลือบ-การขึ้นรูปดวยแปนหมุน
การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 2
ประติมากรรมเครื่องปนดินเผา
เซรามิกสพื้นบาน
เซรามิกสในงานกอสราง
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเซรามิกส 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเซรามิกส 1
แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3
การออกแบบเครื่องปนดินเผา 1
การออกแบบเครื่องปนดินเผา 2
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
การออกแบบหีบหอผลิตภัณฑ
การออกแบบโฆษณา
งานขึน้ รูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 1
การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 2
งานขึน้ รูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 2
การขึ้นรูปดวยใบมีด 2
เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2
เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส 2
การคํานวณน้ําเคลือบ-เนื้อเซรามิกส
น้าํ เคลือบ
สีสําเร็จรูป 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3
งานดินทั่วไป

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(250)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(90)
2(90)
2(1-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5524301
5524302
5524303
5524304
5524401
5524501
5524502
5524503
5524504
5524505
5524506
5524507
5524508
5524801
5524802
5524901
5524902
5524903

ชื่อวิชา
การทําพิมพและการหลอ 2
การทําพิมพและการหลอ 3
การทําพิมพ 2
การขึ้นรูปดวยใบมีด
เครื่องมือและอุปกรณการผลิตเครื่องปนดินเผา
น้าํ เคลือบ 2
น้าํ เคลือบ 3
เทคโนโลยีสีสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยี
เนื้อเซรามิกส 1
เนื้อเซรามิกส 2
เซรามิกสสมัยใหม 1
เซรามิกสสมัยใหม 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3
งานคนควาทางชางปนดินเผา
การศึกษาคนควา
โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(250)
5(450)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเซรามิกส (552)
รหัส
5521101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
เซรามิกสเบื้องตน
Introduction to Ceramics
ศึกษาความหมาย
ประเภทและกระบวนการผลิต
ปจจุบัน

น(ท-ป)
3(3-0)

ความสําคัญ
และประโยชนของเซรามิกส
เนนใหเห็นวิวัฒนาการของเซรามิกส จนถึงยุค

5521102

งานเครื่องปนดินเผาเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Ceramics
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเครื่องปนดินเผา วัตถุดิบ
(Rawmaterials) และคุณสมบัติ
แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ
กรรมวิธีผลิต
เครื่องปนดินเผา ใหมปี ระสบการณและทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยกรรมวิธี
ตาง ๆ (Hard Forming)

5521103

เครื่องปนดินเผาทั่วไป
2(1-2)
Ceramic Design 1
ประวัติความเปนมาของเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องมือเครื่องใช วัสดุ
อุปกรณการเก็บรักษา กระบวนการผลิต หลักการออกแบบ รูปทรงวัตถุดิบ
เคมีภัณฑทใี่ ชการเตรียมงานและการปฏิบัติการขึ้นรูปดวยกรรมวิธีตาง ๆ

5521201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(2-2)
Ceramic Design 1
ศึกษาใหความรูความเขาใจในหลักการของการออกแบบเบื้องตน
การ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรม
ใหปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสทั้ง
ทางดานโครงสรางทั่วไป และการตกแตง
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5521202

การออกแบบโดยการทดลอง
2(1-2)
Experimental Design
ศึกษาและฝกฝนการออกแบบสรางผลงานในลักษณะสามมิติ
โดยการ
ทดลองสรางผลงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิดหรืออาศัยแนวทางจาก
รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่ไดจากการประดิษฐ
โดยใหมคี วามสัมพันธ
ระหวางรูปทรง (form) เนื้อที่วา ง (Space) แสง เงา และสี เพื่อนําความรูทไี่ ดรับ
ไปประยุกตใชในการออกแบบเครือ่ งเคลือบดินเผา

5521301

การขึ้นรูปดวยมือ
3(2-2)
Hand Forming
ศึกษาใหมคี วามรูและทักษะในการเตรียมดิน
บดดิน เพื่อใหสามารถ
นําไปใชขนึ้ รูปดวยมือ เชน การขึ้นรูปดวยวิธีบบี ดิน วิธีแผน วิธีขดใหเปน
รูปทรงตาง ๆ เปนภาชนะรูปสัตว งานประดิษฐกระเบื้อง (Forming Tile) การ
ขึน้ รูปแบบ (Making Template)

5521401

เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส 1
3(2-2)
Tools and Machines Equipment 1
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานการผลิตเซรามิกส
และมีประสิทธิภาพ ศึกษาและออกแบบดัดแปลง สรางเครื่องมืออยางงาย ๆ
ประหยัดและนํามาใชประโยชนได

5521402

เตาเผาและการเผาเซรามิกส 1
3(2-2)
Kiln and Firing 1
ศึกษาใหมคี่ วามรูเรื่องเตาที่ใชในการเผาผลิตภัณฑเซรามิกสชนิดตาง
ๆ
การใชเตาและการเผาผลิตภัณฑ และการศึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ
ตลอดจนการใชและการบํารุงรักษา
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5521501

วัสดุเซรามิกส
3(3-0)
Ceramics Raw Materials
ศึกษาวัตถุดิบตาง ๆ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส แหลงกําเนิด กระบวนการ
ผลิตตลอดจนการนํามาใชในงานผลิตทางเซรามิกสในงานทั่ว ๆ ไป

5521502

การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 1
2(1-2)
Ceramics Testing and Analysis 1
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการทดสอบ การวิเคราะหเซรามิกสในหองปฏิบัติการ
ตามระเบียบมาตรฐานสากลในเรือ่ ง ความหนาแนน ความหนืด ความถวงจําเพาะ
การหดตัว ความละเอียด การกระจายตัวของอนุภาคความแข็งและความแข็งแรง

5521503

วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Material Science
กรรมการวิธกี ารผลิต คุณสมบัติ ประโยชนและการนําไปใชงานของวัสดุ
ประเภทโลหะ เชน เหล็กผสม เหล็กหลอ ทองแดง อะลูมเิ นียม สังกะสี ฯลฯ วัสดุ
ประเภทโลหะ เชน ยาง แกว ไม วัสดุเซรามิกส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอตุ สาหกรรมอื่น ๆ

5522101

เคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับวัสดุศาสตร
3(3-0)
Physical Chemistry for Materials Science
สมบัติของของแข็ง โครงสรางผลึก สมบัติของของเหลว สารละลาย
ความเขมขน
สมบัติของกาซ
กฎอุณหพลศาสตร
พลังงานความรอน
สถานะและการเปลี่ยนแปลง สมดุลเฟส กฎของเฟส สมดุลเคมี ไฟฟาเคมี สมบัติ
ทนไฟฟาและสมบัติทนแมเหล็กของโมเลกุล
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5522102

ประวัตแิ ละวิวัฒนาการทางเซรามิกส
2(1-2)
History and Evolution of Ceramics
ศึกษาความรูเกี่ยวกับประวัติ และลักษณะของการสรางสรรคเซรามิกสที่
ปรากฏในแหลงชุมชนที่สําคัญในประเทศไทย และตางประเทศ
ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยศึกษาในสวนของกรรมวิธกี ารผลิต
ลักษณะรูปทรงและ
ลวดลายการตกแตง เพื่อเปนแนวทางในการประยุกต และสรางสรรคผลงานเซรา
มิกสไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบัน ฝกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการ
ตาง ๆ ทางเซรามิกส

5522201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2-2)
Ceramic Design 2
ศึกษาใหมคี วามรูความเขาใจและฝกปฏิบัติการตามหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสในระบบอุตสาหกรรมทางดานโครงสรางทั่วไป และการตกแตง

5522301

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 1
3(2-2)
Throwing 1
ศึกษาใหความรูและทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน การใชแปนหมุน
ใหมคี วามสามารถในการขึ้นรูปทรงกระบอก ชาม จาน ฝกการขูด และตกแตง
ผลิตภัณฑใหเรียบ (Finishing)

5522302

การทําพิมพและการหลอ 1
3(2-2)
Mold Making and Casting 1
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องมือที่จําเปนในการทําแบบ
พิมพ ปลาสเตอร (Plaster Mold)
แบบพิมพชนิดตาง ๆ ใหมีทกั ษะในการ
สรางตนแบบ (Model) แบบพิมพ (Working Model) ตลอดจนการหลอดวยน้ําดิน
(Slip Casting)
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5522303

การทําพิมพ 1
2(1-2)
Mold Making 1
คุณประโยชนตาง ๆ เกี่ยวกับปูปลาสเตอร และคุณสมบัติที่สาํ คัญในการ
ผสมปูนทําพิมพ หลอพิมพ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือ ใหมปี ระสบการณใน
การออกแบบสรางแบบทําพิมพชนิดตาง ๆ ทีใ่ ชในการหลอ (Casting Mold) และ
การกดพิมพ (Pressing Mold)

5522304

การขึ้นรูปดวยใบมีด 1
3(2-2)
Jiggering 1
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทีใ่ ชในการขึน้ รูปดวยใบมีด
หลักการออกแบบ เทคนิคตาง ๆ ในการผลิต การเตรียมใบมีดชนิดตาง ๆ การ
สรางแบบดวยเครื่อง (Jigger) การสรางตนแบบ (Model) การสรางแมแบบ (Block
Mold) แบบพิมพถา ย (Case Mold) และแบบพิมพ (Working Mold)
การทํา
ใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก (Jiggering) และชนิดแบบภายใน (Joylleying)

5522305

การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีใตเคลือบ
2(1-2)
Under Glaze Decoration
ศึกษาและใชสีเคลือบใหสามารถใชและออกแบบตกแตงลวดลายผลิตภัณฑ
ทางเซรามิกสไดโดยใชวิธีการเขียน การทํารูปลอกใตเคลือบ การทําซิลคสกรีนใต
เคลือบ

5522306

การตกแตงผลิตภัณฑดวยสีบนเคลือบ
Over Glaze Decoration
ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีตาง ๆ
Incising, Scraffito, Photograph. Stamping, Wax Resist เปนตน

2(1-2)
เชน Engobe,
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5522307

การตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกส
3(2-2)
Ceramic Decoration
ศึกษาและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีตาง ๆ เชน Engobe,
Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist เปนตน

5522308

การประดิษฐเซรามิกส
2(1-2)
Ceramics Craft
ศึกษาและประดิษฐผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุเซรามิกส เพื่อใหเกิดประโยชน
ในดานตาง ๆ เชน เครื่องประดับ ของชํารวย และผลิตภัณฑอื่น ๆ

5522501

น้าํ เคลือบ 1
3(2-2)
Glazes 1
ศึกษาใหมคี วามรูเกี่ยวกับน้ําเคลือบ วิวัฒนาการของการเคลือบ การเกิด
เคลือบวัตถุดิบในการทําเคลือบ และการเตรียมเคลือบ

5522502

วัสดุทนไฟและสิ่งขัดถู
3(2-2)
Refractories and Abrasive
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟและสิ่งขัดถู
สมบัติประโยชน ตลอดจนกรรมวิธกี ารผลิตและการนําไปใช

5522503

ซีเมนตและปูนปลาสเตอร
3(2-2)
Cements and Plaster
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ ประโยชน เครื่องมือ อุปกรณ
ตลอดจนกระบวนการผลิต
ศึกษาประวัติความเปนมาของปูนซีเมนต
องคประกอบทางเคมี ปฏิกิรยิ าการแข็งตัว กระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และ
วิธีการวิจัย
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5522504

แกวและโลหะเคลือบ
3(2-2)
Glass and Enamel
ศึกษาสมบัติ วัตถุดิบ ความสําคัญ ประโยชน เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้ง
เทคนิคและกรรมวิธกี ารผลิตแกวและโลหะเคลือบ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต
การประยุกตใช และสมบัติของแกว
ชนิดตาง ๆ ความสัมพันธระหวางสวนประกอบกับสมบัติ และศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกผลึก ของแกว

5522505

สีสาํ เร็จรูป 1
2(1-2)
Ceramics Color 1
ศึกษาถึงวัตถุดิบ และกระบวนการทําสีสาํ เร็จรูป เพื่อใชในงานทําสีบน
เคลือบ ใตเคลือบ และในเคลือบ

5522506

น้าํ เคลือบ-การขึ้นรูปดวยแปนหมุน
2(1-2)
Glaze and Throwing
ประวัตินา้ํ เคลือบ (Glaze)
การแบงประเภทและชนิดตาง ๆ ของน้ํา
เคลือบ วัตถุดิบที่ใชในการทําน้ําเคลือบ (Glaze Materials) ออกไซดที่ทําใหเกิดสี
ตาง ๆ สูตรน้ําเคลือบ การเติมน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ การชุบน้ําเคลือบ ขอบกพรอง
ในการชุบน้ําเคลือบการเผาเคลือบ รูจักเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการขึน้ รูป
ดวยแปน (Throwing) รูจักการเตรียมดินและขึ้นรูปตาง ๆ วิธีขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เปนรูปทรงตาง ๆ

5522507

การทดสอบและวิเคราะหทางเซรามิกส 2
2(1-2)
Ceramics Testing and Analysis 2
ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการทดสอบ และการวิเคราะหทางเซรามิกสใน
หองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานสากล
ในเรื่องเกีย่ วกับการทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงของสาร เซรามิกสเมื่อไดรบั ความรอน (DTA, TG) กลองถายจุลโครง
โดยอิเล็กตรอนแบบสองกราด และเครื่องมือทาง Spectroscopy ไดแก UV-VIS
Atomic Absorption และ X-ray เปนตน
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5522601

ประติมากรรมเครื่องปนดินเผา
2(1-2)
Ceramics Sculpture
ศึกษา สรางสรรค ผลงานประติมากรรม ดวยวัสดุและกระบวนการทาง
เซรามิกส

5522602

เซรามิกสพื้นบาน
2(1-2)
Traditional Ceramics
ศึกษาและวิเคราะหงานผลิตภัณฑเซรามิกสในทองถิ่น ตลอดจนกรรมวิธี
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ผลิตภัณฑ
เซราคอน ผลิตภัณฑดานเกวียน ผลิตภัณฑโองน้ํา เปนตน

5522603

เซรามิกสในงานกอสราง
2(1-2)
Ceramics for Construction
ศึกษา และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑในทองถิ่นที่เกี่ยวกับการนําไปใชกับ
การกอสรางตาง ๆ เชน อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ทอระบายน้ํา กระเบื้องตกแตง
เปนตน

5522801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเซรามิกส 1
2(90)
On-the-Job Training 1
ศึกษาและคนควาวิจยั งานดานเซรามิกส
โดยการฝกงานใน
โรงงานผลิตเซรามิกส เพื่อใหเกิดความเขาใจในงานทั่วไป การผลิต การบริหาร
การตลาด และอื่น ๆ ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาคนควาทดลองวิจัยงาน
เซรามิกสโดยตรง
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5522802

การฝกประสบการณวชิ าชีพเซรามิกส 1
3(250)
Field Experience in Ceramics 1
ศึกษาและคนควาวิจยั งานดานเซรามิกส
โดยการฝกงานในโรงงานผลิต
เซรามิกส เพื่อใหเกิดความเขาใจในงานทั่วไป การผลิต การบริการการตลาด และ
อื่น ๆ ตามระบบการอุตสาหกรรม และศึกษาคนควาทดลองวิจัยงานเซรามิกส
โดยตรง

5523101

แผนภาพสมดุลทางเซรามิกส
2(2-0)
Phase Equilibrium for Ceramics
สมดุลวิวธิ พันธในระบบอินทรีย ระบบหนึ่ง สอง และสามองคประกอบ
สารละลายของแข็ง การแทนที่ของไอออนในสภาวะรูปรางเหมือนกัน เสนแอลคี
เมด สมดุล
อุปเสถียร เสนทางการตกผลึก

5523201

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาและฝกฝนการออกแบบเครื่องปนดินเผาในขั้นสูง
โดยเนนการ
ออกแบบ เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปญหาในการผลิตที่
อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบ
การฝกออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
เชน
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ใชในงานกอสราง งานตกแตงอาคาร งาน
สุขภัณฑเครื่องถวยชาม และผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ

5523202

การออกแบบเครื่องปนดินเผา 1
2(1-2)
Pottery Design 1
หลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาโดยทั่ว
ๆ
ไป
เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม และความตองการของตลาด
โดยเนนใหมีทกั ษะใน
ดานรูปทรง ขนาด พื้นผิว ตลอดจนการตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตาง ๆ
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5523203

การออกแบบเครื่องปนดินเผา 2
2(1-2)
Pottery Design 2
การใชความรูและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑอยางประณีตศิลป
เปนเอกลักษณของชาติ โดยใหมแี นวความคิดออกแบบรูปทรงที่เปนอิสระ ชนิดมี
ฝา มีหู มีพวย ประกอบหวาย ไม หนัง และรูจักการตกแตงผลิตภัณฑดวย
กรรมวิธีตาง ๆ

5523204

การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industry Ceramics Design
ศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาในอุตสาหกรรม ฝก
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในระบบอุตสาหกรรม เชน การออกแบบ
เครื่องปน ดินเผาที่เกี่ยวกับวัสดุกอ สราง สุขภัณฑ เครื่องถวยชาม เปนตน

5523205

การออกแบบหีบหอผลิตภัณฑ
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหบี หอ
และความตองการใน
การใชผลิตภัณฑหีบหอ ศึกษาการออกแบบหีบหอผลิตภัณฑเซรามิกสแตละประเภท
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรูปทรง รูปแบบ โครงสราง สี หีบหอบรรจุผลิตภัณฑเซรามิกส
ฝกปฏิบัติออกแบบหีบหอใหไดมาตรฐานตามสัดสวน ความสัมพันธของลักษณะ
ผลิตภัณฑ และ ปฏิบัติงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เชน สลาก ถึง กลองพับ
เปนตน

5523206

การออกแบบโฆษณา
2(1-2)
Advertising Design
ศึกษาวิธอี อกแบบตัวอักษร สัญลักษณ การโฆษณา การจัดรานแสดง
สินคาการประชาสัมพันธ การจัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ
ฝกปฏิบัติออกแบบปฏิบัติการ การทําปายโฆษณา การจัดราน และ
แสดงนิทรรศการ
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5523301

งานขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 1
2(1-2)
Throwing and Technology 1
ทักษะและความเขาใจในหลักการขึ้นรูปดวยแปนหมุน
รูจักเครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ
ตลอดจนเนื้อดินปน (Clay body) ใหมีทกั ษะในการขึ้น
รูปทรงตาง ๆ ตลอดจนการตกแตงใหเรียบรอย (Finishing) เหมาะสม

5523302

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 2
Throwing 2
ศึกษาการออกแบบและฝกทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน
อุตสาหกรรม

3(2-2)
ตามระบบ

5523303

งานขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเทคโนโลยี 2
3(2-2)
Throwing and Technology 2
ใหมีทกั ษะและความคิดสรางสรรค ในการขึน้ รูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุน
เปนภาชนะตาง ๆ สามารถผลิตไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝกฝน
การออกแบบรูปทรงดวยแปนหมุน ผลิตภัณฑที่มฝี าปด มีมอื จับ การตกแตง
ประกอบใหเหมาะสม

5523304

การขึ้นรูปดวยใบมีด 2
3(2-2)
Jiggering 2
ศึกษาและฝกการสรางแบบชนิดที่ซับซอนขึ้น เชน มีลวดลาย หรือขอบ
เสนบนผลิตภัณฑ แจกันรูปทรงตาง ๆ การสรางแบบและผลิตงานตามระบบ
อุตสาหกรรม
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5523401

เตาเผาและการเผาเซรามิกส 2
3(2-2)
Kilns and Firing 2
ศึกษาการจําแนกชนิดของเตาเผา ลักษณะโครงสราง ผลดีและผลเสียของ
เตาเผาชนิดตาง ๆ วิธีเลือกใชเตาเผา อุปกรณทใี่ ชกบั เตาเผา และการควบคุมเตาเผา
ฝกฝนการออกแบบและการเขียนแบบเตาเผาประเภทตาง ๆ
พรอมการ
ทดลองสรางเตาเผา

5523402

เทคโนโลยีเตาเผาและการเผา
3(2-2)
Kiln & Firing Technology
ประวัติความเปนมาและการพัฒนาของเตาเคลือบ หลักการจําแนกเตาชนิด
ตาง ๆ สวนประกอบที่สําคัญของเตาและวัตถุดิบตาง ๆ ทีใ่ ชในการสรางเตา
หลักการออกแบบเตา (Kiln design) เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ หลักการเผาดิน
เผาเคลือบ

5523403

เครื่องมือและอุปกรณเซรามิกส 2
3(2-2)
Tools and Equipment 2
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทีใ่ ชสาํ หรับงานเซรามิกสชั้นสูง ดาน
คุณภาพประสิทธิภาพ และวิธกี ารใชงาน ฝกการใชเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห
ทางเซรามิกส

5523501

การคํานวณน้ําเคลือบ-เนื้อเซรามิกส
2(1-2)
Ceramics Glaze Technology and Body Calculation
หลักการคํานวณน้ําเคลือบ การคํานวณสูตรน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ การ
คํานวณหาสวนผสมของเนื้อดิน (Clay body)
การทดสอบคุณภาพของน้ําเคลือบ
และเนื้อดิน ปฏิบัติการทําน้ําเคลือบและเนื้อดิน (Test Piece)
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5523502

น้าํ เคลือบ
3(2-2)
Glazing
นิยามของเคลือบ ประโยชนของเคลือบ ประวัติ และการจําแนกชนิดของ
เคลือบวัตถุดิบและเคมีภัณฑทใี่ ชทาํ เคลือบ
เครื่องมือเครื่องใชในการทําเคลือบ
และการบํารุงรักษา วิธีการเคลือบ คุณสมบัติของเคลือบ การคํานวณสูตรน้ํา
เคลือบ หลักการทํา Frit ขอบกพรองของเคลือบและการแกปญ
 หาในการเผาตาม
สภาวะตาง ๆ

5523505

สีสาํ เร็จรูป 2
2(1-2)
Ceramic Color 2
ศึกษาเกี่ยวกับการทําสีสําเร็จรูปที่ใชในงานใตเคลือบ บนเคลือบ คิดคนหา
สีที่แปลกใหม และการแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับสีสาํ เร็จรูป

5523801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 2
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมพรอมของผูเรียน
กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ดานตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ

5523802

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Ceramic Technology 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาดาน
ตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น
ๆ

56
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5524101

งานดินทั่วไป
2(1-2)
Earthen Craft
ประวัติความเปนมาของงานดินและชนิดที่นํามาประดิษฐเปนรูปตาง ๆ ดวย
วิธีการปน การคลึง และการสรางรูปตนแบบงาย ๆ ดวยดิน เชน การขึ้นรูปอิสระ
แบบขดแบบแผน แบบแปนหมุน และแบบกดพิมพ ฯลฯ เพื่อนําไปทําพิมพสาํ หรับ
หลอรูปแบบดวยปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต และอื่น ๆ
กรรมวิธกี ารทําพิมพทบ พิมพชิ้น
การทําพิมพสาํ หรับหลอดวยดิน
กรรมวิธีการเผาดินดวยเตาเผาอยางงาย ๆ เชน เผาดวยแกลบ ขีเ้ ลื่อย ฯลฯ
การลงสี การเคลือบสีอยางงาย โดยเนนการออกแบบ ความประณีต ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และกระบวนการที่ถกู ตอง

5524301

การทําพิมพและการหลอ 2
3(2-2)
Mold Making and Casting 2
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการสรางตนแบบ (Prototype) แมแบบ (Block
Mold) แบบพิมพถา ย (Case Mold)
และแบบพิมพใชงาน (Working Mold)
ทีใ่ ชในระบบอุตสาหกรรมทั้งชนิดหลอกลวง (Drain Casting) และชนิดหลอตัน
(Solid Casting)

5524302

การทําพิมพและการหลอ 3
3(2-2)
Mold Making and Casting 3
ศึกษาและฝกทักษะการทําพิมพหลายชิ้นประเภทรูปคน
รูปสัตว ฯลฯ
การทําพิมพชุด (Gang Mold) เชน จานเปล เปนตน ตลอดจนการใชวสั ดุตาง ๆ ที่
นํามาใชในการทําพิมพในระบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและฝกทักษะการสรางแบบพิมพ
แบบใชแรงดัด (Pressure
Mold) ตลอดจนศึกษาฝกฝนการผสมเนื้อดินปนสําหรับการขึ้นรูปดวยแรงอัด
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5524303

การทําพิมพ 2
3(2-2)
Mold Making 2
ใหมีทกั ษะในการออกแบบสราง เหลาแบบ กลึงแบบดวยปูนปลาสเตอร
และทําพิมพการผลิตแบบพิมพ ชนิดหลอแบบกลวง (Drain Casting) และชนิด
หลอตัน (Solid Casting) ใหมีทกั ษะในการเตรียมสลิบ (Slip) การหลอสลิบ การ
ตกแตงผลิตภัณฑดวยกรรมวิธีตาง ๆ

5524304

การขึ้นรูปดวยใบมีด
3(2-2)
Jigger Forming Technology
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทีใ่ ชในการขึน้ ดวยใบมีด หลักการออกแบบ
เทคนิคตาง ๆ ในการผลิต
การเตรียมใบมีดชนิดตาง ๆ
การกลึงแบบดวย
เครื่องมือจิกเกอร (Jigger)
การสรางแมแบบ การสรางแมพมิ พ (Inside
Jigger)
วิธีผลิตชนิดแบบภายใน (Inside Jigger) วิธีผลิตชนิดแบบภายนอก
(Outside Jigger)

5524401

เครื่องมือและอุปกรณการผลิตเครื่องปนดินเผา
2(1-2)
Ceramics Tools and Equipments
ใหมปี ระสบการณและทักษะในการสรางเครื่องมือและอุปกรณ(Hard
Tools) ทีใ่ ชในการทําเครื่องปนดินเผา
และใหมคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือเครื่องใช (Machine Tools) ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือวัดอุณหภูมิตาง ๆ
การใชอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและการบํารุงรักษาเครื่องมือ

5524501

น้าํ เคลือบ 2
3(2-2)
Glazes 2
ศึกษาการคํานวณเคลือบโดยวิธี Chemical Analysis วิธีผสมเคลือบ ชุบ
เคลือบเผาเคลือบ และการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นของเคลือบ
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5524502

น้าํ เคลือบ 3
3(2-2)
Glaze 3
ศึกษาฝกฝนการใชนา้ํ เคลือบ
ทางดานการตกแตงเคลือบ (Glaze
Decoration) การทดสอบหาประสิทธิภาพของเคลือบที่เคลือบบนผิวผลิตภัณฑ เชน
ทดสอบความแข็ง ทดสอบการรวมตัว ทดสอบการไหลตัว เปนตน ศึกษาฝกฝน
หลักการทําฟริต (Frit)
การหาคุณสมบัติทางกายภาพของแกว และการนํา Frit ไปใชงานผสม
เคลือบและสีสําเร็จรูป

5524503

เทคโนโลยีสีสาํ เร็จรูป
2(1-2)
Ceramic Color Technology
ใหมคี วามรูความเขาใจ ประสบการณและทักษะในการเตรียมสีสาํ เร็จรูป
ใหมกี ารทดลองทําสีตาง ๆ ทัง้ อุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิสูง ทําสีผสมน้ําเคลือบ (In
glaze) ทําสีเขียนใตเคลือบ (Under glaze decoration) ทําสีบนเคลือบ (On glaze
decoration)

5524504

ผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยี
3(2-2)
Ceramic Industry and Technology
ศึกษาความสําคัญ คุณสมบัติ ประโยชน กรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ทีใ่ ชในการผลิตโลหะเคลือบ แกว ซีเมนต ปูน
ปลาสเตอร สิ่งขัดถู เครื่องกรอง เปนตน ใหมปี ระสบการณในการทดลอง
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5524505

เนื้อเซรามิกส 1
3(2-2)
Ceramics Bodies 1
ศึกษาและวิจยั วัตถุดิบชนิดตาง ๆ ที่นาํ มาใชทาํ เนื้อดินปน (Bodies)
ผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทตาง ๆ ทางดานคุณสมบัติ กรรมวิธีการเตรียมเนื้อดินที่
ปน และกรรมวิธกี ารผลิต
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5524506

เนื้อเซรามิกส 2
3(2-2)
Bodies 2
ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณ การเตรียมเนื้อเซรามิกส ทดสอบเนื้อเซรา
มิกส ดวยวิธีตาง ๆ ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเซรามิกสทใี่ ชในการขึน้ รูปดวยกรรมวิธี
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะของเนื้อเซรามิกส เชน Powder Slip, Plastic เปนตน

5524507

เซรามิกสสมัยใหม 1
2(1-2)
New Ceramics 1
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ คุณสมบัติของเซรามิกสสมัยใหม
และลักษณะการใชงานทีเ่ หมาะสมของวัตถุดิบแตละชนิดที่ใชในวงการเซรามิกส
รวมทั้งกระบวนการผลิตจําพวก
High Alumina,
Translucent Alumina,
Zirconia, Silicon Carbide เปนตน

5524508

เซรามิกสสมัยใหม 2
2(1-2)
New Ceramics 2
ศึกษาสมบัติทางแมเหล็กไฟฟาของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุทใี่ ช
งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ไดแก เฟอรไรด
เฟอรโรแมกเนติก ไดอิ
เล็กทริก เทอรโมอิเล็กทริก เซมิคอนดัคเตอร เปนตน

5524801

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 2
3(250)
Field Experience in Ceramics Technology 2
ตองออกฝกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการณอตุ สาหกรรมเซรามิกส
หรือสถานศึกษา หรือ สถาบันวิจยั ทางเซรามิกส ไมนอยกวา 250 ชั่วโมง โดยอยู
ภายใตการนิเทศของคณะกรรมการและคณะวิชา
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5524802

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีเซรามิกส 3
5(450)
Training for Professional Experience in Ceramic Technology 3
ตองออกฝกงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส
หรือสถานศึกษา หรือสถาบันวิจยั ทางเซรามิกส ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง โดยอยู
ภายใตการนิเทศของคณะกรรมการภาควิชาและคณะวิชา

5524901

งานคนควาทางชางปนดินเผา
2(1-2)
Experimental Study in Ceramics
ศึกษาคนควางานที่สนใจ ใหปฏิบัติการทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ
เพื่อหาความรูค วามชํานาญในการเขียนภาพคําบรรยาย กระบวนการและขั้นตอน
ที่ศกึ ษาคนควา เชน การทําสีสําเร็จรูป (Color Stain) การสรางเตาเผาชนิดตาง ๆ
การทําหนาเคลือบชนิดตาง ๆ การทําผลิตภัณฑตาง ๆ

5524902

การศึกษาคนควา
3(2-2)
Individual Study
ศึกษา คนควา และวิจัย เกี่ยวกับงานเซรามิกสที่นาสนใจ ใหปฏิบัติการ
ทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ
เพื่อใหมคี วามรูความชํานาญเฉพาะดานตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ศึกษาคนควา เชน การทําสีสาํ เร็จรูป การสรางเตาเผา
ชนิดตาง ๆ การทําเคลือบชนิดตาง ๆ การทําเนื้อดิน หรือการทําผลิตภัณฑชนิด
ตาง ๆ เปนตน

5524903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีเซรามิกส
2(1-2)
Special Project in Ceramic Technology
ศึกษาคนควาและวิจยั เกี่ยวกับงานเซรามิกสที่นาสนใจ
ใหปฏิบัติการ
ทดลองทําดวยตนเองตามโครงการ
เพื่อใหมคี วามรูความชํานาญเฉพาะดานตาม
กระบวนการ และขั้นตอนที่ศึกษาคนควา เชน การทําสีสาํ เร็จรูป การสราง
เตาเผาชนิดตาง ๆ การทําน้ําเคลือบชนิดตาง ๆ การทําเนื้อดิน หรือการทํา
ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เปนตน
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หมูวชิ าศิลปหัตถกรรม
(553)

เนื้อหาวิชา ดังนี้

หมูวชิ าศิลปหัตถกรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทัว่ ไป
เครื่องไมและหวาย
โลหะรูปพรรณ
เครื่องมือ อุปกรณ และการเผา
วัสดุตาง ๆ
ผลิตภัณฑเซรามิกส
เครื่องหลอ
การฝกงาน
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(553-1--)
(553-2--)
(553-3--)
(553-4--)
(553-5--)
(553-6--)
(553-7--)
(553-8--)
(553-9--)
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หมูวชิ าศิลปหัตถกรรม (553)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5531101
5531102
5531103
5531301
5531501
5531601
5531602
5532101
5532102
5532301
5532501
5533101
5533201
5533202
5533203
5533204
5533205
5533206
5533207
5533208
5533209
5533210
5533301
5533302
5533303
5533304

ชื่อวิชา
หัตถกรรมประจําทองถิ่น
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1
งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2
งานโลหะประดิษฐ
งานพิมพ 1
งานหนัง
การฟอกหนัง
งานประดิษฐทวั่ ไป
งานประดิษฐเศษวัสดุ
งานหลอชุบ
งานถักทอ
งานกระดาษ
ออกแบบเขียนแบบงานไมหัตถกรรม
เครื่องมือและเครื่องจักรในงานไมหัตถกรรม
การเคลือบผิว
ไมประดิษฐ
งานครุภัณฑ 1
งานครุภัณฑ 2
งานออกแบบ-เขียนแบบงานไมไผและหวาย
งานประดิษฐติดตอไมไผและหวาย
เทคนิคงานสาน 1
งานสานประกอบ
งานแกะสลักดุน 1
งานแกะสลักดุน 2
งานแกะสลักดุน 3
การชุบโลหะ 1

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3)2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5533305
5533401
5533402
5533403
5533404
5533405
5533406
5533501
5533502
5533503
5533504
5533505
5533506
5533601
5533602
5533603
5533604
5533605
5533606
5533701
5533702
5533703
5533704
5533705
5533706
5533707
5533708
5533709

ชื่อวิชา
การชุบโลหะ 2
งานเครือ่ งรัก 1
งานเครือ่ งรัก 2
งานเครือ่ งรัก 3
งานเครือ่ งรัก 4
งานเครือ่ งรัก 5
งานเครือ่ งรัก 6
งานทอ 1
งานทอ 2
งานทอ 3
งานยอม 1
งานยอม 2
งานพิมพ 2
สียอ มหนัง
การออกแบบรูปทรงและลวดลาย
งานเครือ่ งหนังอุตสาหกรรม
การสรางเครื่องมืออุปกรณงานหนัง
การออกแบบและผลิตงานหนังเฟอรนิเจอร
การออกแบบและผลิตกระเปา
งานหลอปูนปลาสเตอร 1
งานหลอปูนปลาสเตอร 2
งานหลอปูนปลาสเตอร 3
งานหลอซีเมนต 1
งานหลอซีเมนต 2
งานหลอขี้ผึ้ง
งานหลอพลาสติก 1
งานหลอพลาสติก 2
พลาสติกเบื้องตน

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5533710
5533711
5533712
5534101
5534102
5534103
5534104
5534105
5534201
5534202
5534203
5534204
5534205
5534206
5534207
5534208
5534301
5534302
5534303
5534401
5534402
5534403
5534404
5534405
5534406
5534407
5534501
5534502

ชื่อวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก
เทคโนโลยีการทําแมแบบหลอพลาสติก
งานพลาสติก
งานประดิษฐของเลนสําหรับเด็กและสื่อการสอน
หลักการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน
เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม
งานแกะสลักลวดลาย
งานแกะสลักรูปลอยตัว
งานกลึงเครื่องใช
งานกลึงเครื่องประดับ
งานไมไผและงานหวาย
เทคนิคงานสาน 2
งานเครื่องเรือน
เทคโนโลยีงานไมไผและหวาย
งานแมพิมพ ปน ชุบโลหะ
การชุบและการรมสีบนผิวโลหะ
การลงยาสี
งานประดิษฐเครื่องถม
งานเครื่องเขิน
งานเครือ่ งรัก 7
งานเครือ่ งรัก 8
งานเครือ่ งรัก 9
งานเครือ่ งรัก 10
งานเครือ่ งรัก 11
งานเขียนผาบาติก
งานพิมพ 3

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5534503
5534504
5534505
5534506
5534601
5534602
5534603
5534604
5534701
5534702
5534703
5534704
5534705
5534706
5534707
5534901
5534902
5534903
5534904
5534905
5534906
5534907
5534908
5534909

ชื่อวิชา
งานซิลคสกรีน
งานเขียนลายบนผา
งานบาติกมัดยอม
การสรางและการซอมเครื่องใชในงานทอยอมแบบพื้นบาน
การออกแบบและผลิตรองเทา
การออกแบบและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด
การผลิตงานหนังในทองถิ่น
การฝกอบรมควบคุมโรงงาน
งานหลอโลหะ 1
งานหลอโลหะ 2
งานหลอโลหะ 3
เทคโนโลยีการเชือ่ มพลาสติก
ออกแบบไฟเบอรกลาส 1
ออกแบบไฟเบอรกลาส 2
ระบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
งานศึกษาคนควาดานศิลปหัตถกรรม
วิทยานิพนธ 1
วิทยานิพนธ 2
วิทยานิพนธ 3
วิทยานิพนธ 4
วิทยานิพนธ 5
วิทยานิพนธ 6
วิทยานิพนธ 7
ปญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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5531101

หัตถกรรมประจําทองถิ่น
2(1-2)
Native Crafts
ศึกษาถึงคุณคาของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มอี ยูในสวนตาง ๆ ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในทองถิ่นของตน การปรับปรุงออกแบบแกไขกรรมวิธี
สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัว
เชน งาน
ประดิษฐ งานจักรสาน ถักทอ แกะสลัก งานหนัง งานหวาย ฯลฯ ทัง้ นี้ มุง ไป
ในทางสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นเมือง โดยการใหผเู รียนเกิดทักษะในงานหัตถกรรม

5531102

งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 1
2(1-2)
Native Crafts Design 1
องคประกอบของการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมเบื้องตน โดยศึกษาลาย
ไทยลายสากล เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และ
คานิยมในสาขางานศิลปหัตถกรรม
โดยใหเรียนรูถงึ คุณคาของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและทองถิ่นเพื่อใหมปี ระสบการณในการแกปญ
 หา
รูจักบํารุงรักษา
เครื่องมือ และใชเครื่องมือปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนสามารถดัดแปลง
เครื่องมือและวัสดุที่มอี ยูในทองถิ่น

5531103

งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2
2(1-2)
Native Crafts Design 2
ฝกหัดการออกแบบทีจ่ ะนําไปใชเกี่ยวกับการผลิต การใชเครื่องมือและการ
เลือกวัสดุตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงแกไข การดัดแปลง เพื่อนํามาประดิษฐ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปญหาของงานศิลปหัตถกรรม หรือ
อุตสาหกรรมในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญ
 หาและใหบงั เกิดผลทาง
เศรษฐกิจ สังคมในทองถิ่น
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5531301

งานโลหะประดิษฐ
2(1-2)
Metal Crafts
ศึกษาถึงคุณสมบัติของโลหะ การทําเครื่องใช เครื่องประดับตกแตงดวย
โลหะชนิดตาง ๆ เชน ทองเหลือง ทองแดง อลูมินัม ดีบุก เหล็ก เปนตน การขึ้น
รูปหรือทําลวดลายโลหะดวยวิธี บุ เคาะ หลอ พิมพ กัดลาย ฉลุ ฯลฯ ศึกษา
กระบวนการและกรรมวิธีการออกแบบ และการตกแตงในขั้นสําเร็จ เชน การ
เคลือบ การใชสี ตลอดจนกระบวนการทางเคมีและความรอน เทคนิคการตัด ติด
ตอ วิธีตาง ๆ เชน บัดกรี เชื่อมย้ํา

5531501

งานพิมพ 1
2(1-2)
Graphic Arts 1
กรรมวิธีตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการพิมพ เชน การเรียงพิมพ การพิมพ การทํา
กระดาษการพิมพแบบตะแรงไหม (Silk Screen)
การพิมพแบบ Lithography
การพิมพแบบ Platenpress การทําแมพิมพหรือบลอกดวยมือ การทําและเย็บ
ปกหนังสือ
การใชเครื่องมือตาง ๆ เชน เครื่องโรเนียว รวมทั้งการพิมพผา และ
กระดาษ สามารถนําไปใชทาํ เครื่องอุปกรณ การสอนเกี่ยวกับการพิมพ หลักและ
วิธีใหม ๆ เกี่ยวกับการพิมพ

5531601

งานหนัง
2(1-2)
Leather Working
ประวัติความเปนมา และประโยชนทไี่ ดรบั จากหนังสัตว หนังเทียม
ประเภทของหนังเบ็ดเคล็ด งานหนังอุตสาหกรรม วิธีการฟอกหนัง การยอมสีหนัง
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทีใ่ ชประกอบการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑที่ทํา
จากหนังลวน และหนังประกอบกับวัสดุอื่น เชน ผา เสื่อ หรือหางอวน ฯลฯ การ
ทําลวดลายผลิตภัณฑหนังโดยการดุนใหเกิดลวดลายโดยใชเครื่องมือการแกะออก
หรือติดเขาไป เพื่อใหเกิดลักษณะผิวที่ตางกันประกอบเปนเครื่องใช การบุหนัง
เฟอรนเิ จอร
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น(ท-ป)

5531602

การฟอกหนัง
2(2-0)
De-Coloring
ศึกษาโครงสรางและประเภทของสัตว การรักษาหนังดิน การฟอกหนัง
ดวยวิธีตาง ๆ เชน ฟอกฝาด การฟอกโครม เคมีภณ
ั ฑ วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือที่ใชใน การฟอก การตกแตงผิว-สี

5532101

งานประดิษฐทวั่ ไป
2(1-2)
General Crafts
ฝกหัดการออกแบบทีจ่ ะนําไปใชเกี่ยวกับการถัก การเย็บ รูจักเครื่องมือและ
วัสดุการเลือกวัสดุตาง ๆ เพื่อนํามาประดิษฐของใช เชน ไหมพรม ผาแพร
กํามะหยี่สักหลาด และวัสดุทเี่ ปนโลหะตาง ๆ เพื่อจะนําไปใชในโอกาสตาง ๆ
และในพิธกี ารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ฝกหัดทําพวงมาลัย อุบะ บุหงา
ฯลฯ และตัดกระดาษ ประดิษฐของชํารวย วัสดุเหลือใช และซอมปรับปรุงของ
ทีไ่ มใชแลวใหมีคุณคาขึ้นเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย

5532102

งานประดิษฐเศษวัสดุ
2(1-2)
Scrap Material Crafts
ใหนกั เรียนมีความรูและทักษะในการเลือกและการประดิษฐตกแตง
ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ
เพื่อความงามและเปนประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน สามารถถายโยงแกผูอนื่ ได เชน เปลือกพืช เมล็ดพืช เห็ด
แหง เปลือกหอย ไมไผ หิน และกอนกรวดสีตาง ๆ กระจกสี แกว พลาสติก โลหะ
หนัง ปาน ปอ กก ลาน เชือกกลวยหางอวน กระดาษ เศษผา ริบบิ้น ฟาง ไหม
พรม เชือก ดายตาง ๆ ฯลฯ เปนตน นํามาประดิษฐตกแตงเปนตุกตาแบบและชนิด
ตาง ๆ เครื่องหอย และแขวน ภาพประดับผนังกระเปา ยาม ที่รองภาชนะ ดอกไม
กําไล แหวน สายสรอยที่หอยคอ ที่รดั ผม ตุมหู กระดุม สายนาฬิกา รองเทาแตะ
พรมเช็ดเทา กลองซองแวนตา ซองจดหมาย ทีเ่ ขี่ยบุหรี่ ที่ทับกระดาษ ทีแ่ ขวน
เสื้อ ฯลฯ เปนตน
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น(ท-ป)

5532301

งานหลอชุบ
2(1-2)
Casting and Plating
การหลอโลหะที่ไมใชเหล็ก เชน ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง
สําริด อลูนินัม เปนตน รวมทั้งการหลออโลหะสาร เชน ดิน ปูนปลาสเตอร และ
พลาสติก ฯลฯการทําแบบหลอ กรรมวิธแี ละเทคนิคการหลอ การออกแบบชิ้นงาน
ใหเปนประโยชนตอ การใชงาน และมีคณ
ุ คาในทางศิลปะ การขัดผิวและการทําขั้น
สําเร็จ
ศึกษาถึงกระบวนการทางเคมีไฟฟาที่ใชในการชุบเคลือบผิวแบบงาย ๆ เชน
ชุบทองแดง ชุบทอง เปนตน กรรมวิธแี ละเทคนิคในการชุบ เชน การทําความ
สะอาดชิ้นงาน การผสมน้ํายา การขัดมัน เปนตน

5532501

งานถักทอ
2(1-2)
Weaving
ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของงานถักทอวัสดุตาง ๆ
ทีใ่ ชในการ
ถักทอกรรมวิธกี ารผลิตวัสดุตาง ๆ ที่นาํ มาถักทอ กรรมวิธีการยอมวัสดุ เชน ดาย
ไหม ปานกระสอบ ฯลฯ การออกแบบลวดลายและสีงานถักทอ รูจักดัดแปลงนํา
วัสดุอนื่ มาผสมกันระหวางเสนยืนกับเสนนอน ลักษณะการทอ และงานที่ทอออกมา
ใหมคี วามรูเรื่องความเปนมาของเครื่องทอ
ชนิดของของที่ใชในการ
ถักทอ ศึกษาถึงหนาที่และวิธกี ารของเครื่องมือแตละชิ้นในงานถักทอ
การทอ
พรมเช็ดหนา กระเปา และถักที่แขวนกระถาง ฯลฯ โดยแสดงออกทางความคิด
สรางสรรค
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5533101

งานกระดาษ
2(1-2)
Paper Work
ประวัติความเปนมาของกระดาษ เครื่องมือ อุปกรณ และกรรมวิธีการ
ผลิตกระดาษ ประโยชนทไี่ ดรบั จากกระดาษ ความสําคัญและคุณคาของกระดาษที่
มีตอ การศึกษาในระดับตาง ๆ ตลอดจนธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม ชนิดของ
กระดาษที่มอี ยูในทองตลาด
การออกแบบอุปกรณของใช ของประดับที่
เหมาะสมกับวัสดุกระดาษตาง ๆ พับใหเกิดรูปทรงที่ตางกันออกไป เชน รูปสัตว
ตาง ๆ การใชกระดาษประกอบ วัสดุอนื่ เพื่อประดิษฐเปนของใช แสดงออกถึง
ความประณีตและความคิดริเริ่มสรางสรรค เทคนิคการทํางานเกี่ยวกับกระดาษชนิด
ตาง ๆ เชน การตัด การพับ ดัน ดุน และ ติด ตอโดยวิธีตาง ๆ

5533201

ออกแบบ เขียนแบบงานไมหตั ถกรรม
3(2-2)
Wood Craft Design
ศึกษาและปฏิบัติใหเกิดความรูในการออกแบบ
องคประกอบในการ
ออกแบบเขียนแบบงานไม
เพื่อใหเกิดคุณคาทางศิลปะและประโยชนใชสอย
ทฤษฎีการออกแบบและสีกับการออกแบบงานไมหตั ถกรรม ลักษณะรูปทรงตาง ๆ
ทีจ่ ะนํามาประยุกตใชในการออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบัติถึงขั้นตอนการถายแบบ
และการเขียนภาพเหมือนจริงการเขียนแบบรางและหุนจําลอง การแยกรายการและ
ประเมินผลโดยละเอียด

5533202

เครื่องมือและเครื่องจักรในงานไมหตั ถกรรม
2(2-0)
Wood Craft Tools and Machines
วิวฒ
ั นาการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรในงานไมหตั ถกรรม ประเภท
ชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชเกี่ยวกับงานไมหตั ถกรรม
ฝกและปฏิบัติถึง
วิธีการใชเครื่องมือเครื่องจักรแตละประเภท เพื่อใหเกิดทักษะ ตลอดจนการ
บํารุงรักษา ขอปฏิบัติ ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ
เครื่องจักรแตละประเภท
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5533203

การเคลือบผิว
2(1-2)
Glaze
วิวฒ
ั นาการของการเคลือบผิว งานเฟอรนิเจอร ประเภท ชนิดและคุณภาพ
ของวัสดุทใี่ ชในการเคลือบผิวโดยละเอียด ฝกและปฏิบัติเกี่ยวกับการผสม และ
ขัน้ ตอนของการเคลือบผิวดวยวัสดุเคลือบประเภทตาง ๆ ปฏิบัติถึงการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทใี่ ชในการเคลือบ ตลอดจนการบํารุงรักษา

5533204

ไมประดิษฐ
3(2-2)
Wood Crafts
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานไมประดิษฐ เพื่อใหเกิดคุณคาทางดานความงามและประโยชนใช
สอย ศึกษาถึงการใชเครื่องมือ และอุปกรณชวยในการประดิษฐ ศึกษาถึงเทคนิค
ในการตกแตงและเคลือบผิวชิ้นงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ วิเคราะหและปฏิบัติงาน
ประดิษฐ เชน แจกัน ถาด ฯลฯ

5533205

งานครุภณ
ั ฑ 1
3(2-2)
Furniture 1
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานไมครุภัณฑ เพื่อใหเกิดคุณภาพและประโยชนใชสอย
การใช
เครื่องมือและอุปกรณตลอดจนการบํารุงรักษา
เทคนิคในการตกแตงและเคลือบ
ผิวชิ้นงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ วิเคราะหและปฏิบัติงานครุภณ
ั ฑ เชน ทําโตะ เกาอี้
ทํามานั่ง ฯลฯ
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5533206

งานครุภณ
ั ฑ 2
3(2-2)
Furniture 2
ออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ และแยกรายการ การเตรียมวัสดุให
เหมาะสมกับงานครุภัณฑ เพื่อใหเกิดคุณภาพและประโยชนใชสอย การใช
เครื่องมือและอุปกรณงานครุภัณฑ ตลอดจนการเก็บและบํารุงรักษา เทคนิคใน
การตกแตงและเคลือบผิวชิ้นงาน ดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด วิเคราะห และ
ปฏิบัติงานครุภัณฑ 2 เชน ทําตู ทําชั้น ฯลฯ

5533207

งานออกแบบ-เขียนแบบงานไมไผและหวาย
2(1-2)
Bamboo and Rattan Design
ศึกษาการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย ใหมีคุณคาทาง
ศิลปะ ประโยชนใชสอย และพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ตลอดจนศึกษาคนควาพัฒนางานดานหัตถกรรมในทองถิ่น งานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน
โดยสรางสรรครปู แบบกรรมวิธีการตลาดใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5533208

งานประดิษฐตดิ ตอไมไผและหวาย
3(2-2)
Bamboo and Rattan Crafts
ศึกษาคนควา ทดลอง คุณสมบัติ วัสดุทใี่ ชในงานไมไผและหวายอยาง
ละเอียด ศึกษาการใชเครื่องมือเครื่องจักรในงานไมไผอยางละเอียด ใหปฏิบัติงาน
ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานประดิษฐติดตอเพื่อใหเกิดคุณคา ดานประโยชนใช
สอยและความงาม ฝกปฏิบัติทดลองใชเกี่ยวกับ การผูก การพัน ในงานประดิษฐ
และติดตอ ตลอดจนการยอมผิว เคลือบผิวในงานดังกลาว
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5533209

เทคนิคงานสาน 1
3(2-2)
Weaving Techniques 1
ศึกษาคนควา ทดลองเกี่ยวกับลายสานชนิดตาง ๆ อยางละเอียด ศึกษาการ
เขาขอบงานสานผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ โดยนําลายสานชนิดตาง ๆ ไปใชให
เหมาะสมกับงานแตละชนิด ใหฝก ปฏิบัติการสานผลิตภัณฑเครื่องใช
เครื่องประดับตกแตงและอื่น ๆ อยางเหมาะสม ตลอดจนการถักและการเคลือบผิว

5533210

งานสานประกอบ
3(2-2)
Weaving Components
ศึกษาทดลองแบบอยางลายเสน การออกแบบ เขียนแบบ งานสาน
ประกอบและการนําลายสานไปประกอบผลิตภัณฑตาง ๆ โดยดัดแปลงประยุกตงาน
รวมทั้งการสานลายฉลุชนิดตาง ๆ การถัก การผูก และการพัน
ตลอดจน
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน

5533301

งานแกะสลักดุน 1
3(2-2)
Embossing 1
ใหมคี วามรูความสามารถในการออกแบบ กําหนดขนาดภาพ ลวดลายบน
แผนโลหะที่มาดุน แกะสลัก สวนผสมของชัน
สามารถสลักดุน เครื่องใช
เครื่องประดับ เชน ภาพไทย ภาพสากล ตัวอักษร ฯลฯ ดวยวิธีเคาะรูป ขัดเงา ชุบ
เงิน ชุบทอง การประกอบชิ้นสวน
การออกแบบและการแกะสลักดุน เปน
เครื่องใช เครื่องประดับ ตกแตงทั้งภายนอกภายใน ตราสัญลักษณ เครื่องหมายตาง
ๆ ดวยโลหะ เชน ทองแดง ทองเหลือง เงิน ฯลฯ
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5533302

งานแกะสลักดุน 2
3(2-2)
Embossing 2
ออกแบบงานดุนโลหะแบบตาง ๆ เปนเครื่องประดับ
ตกแตงใชสอย
กําหนดขนาดภาพลวดลาย วัสดุอปุ กรณ เครื่องใชทงั้ แบบไทย-สากล เชน คน
เหมือน ดวงตราภาพไทย ประกอบลาย ลายสากล ฯลฯ
ดวยวิธีเคาะ ขึน้ รูป
ขัดเงา รมดํา ชุบเงิน ชุบทอง ประกอบชิ้นสวนสําเร็จ

5533303

งานแกะสลักดุน 3
3(2-2)
Embossing 3
ออกแบบ กําหนดขนาดภาพ ลวดลาย ภาพประกอบเปนเครื่องใชประดับ
ตกแตง ภายนอก ภายใน ตราสัญลักษณ เครื่องหมายตาง ๆ ฯลฯ เคาะ ขึน้ รูป
ดวยโลหะชนิดตาง ๆ ทีเ่ หมาะกับการตกแตงสวนละเอียด ขัดเงา ชุบเงิน ประกอบ
ชิ้นสวนสําเร็จรูป

5533304

การชุบโลหะ 1
3(2-2)
Metal Planning 1
การเตรียมวัสดุอปุ กรณ สารเคมี เครื่องมือ การชุบ เขาใจการใช
แบตเตอรี่ เครื่องมือแปลงกระแสไฟฟา เขาใจการนําชิ้นงานที่ชุบมาเคลือยผิวโลหะ
การใชนา้ํ ชุบ ปองกันผิวหมองคล้ํา ประเภทเงิน ชุบทองแดง ชุบนาก ชุบ
ทองคําขาว (โรเดี้ยม) ชุบโครเมี่ยม ฯลฯ ชุบบนรูปพรรณชิ้นงาน ประเภท
เครื่องใชประดับ เชน เข็มกลัดเสื้อ เข็มขัด กําไล แหวน ตางหู ฯลฯ ขันน้ํา
ถาด ทีเ่ ขี่ยบุหรี่ กรอบรูป ฯลฯ

5533305

การชุบโลหะ 2
3(2-2)
Metal Planning 2
วิธีการเคลือบผิวโลหะ การปองกันผิวโลหะตาง ๆ ที่ชุบแลว เชน เงิน
ทองแดงโลหะผสมทองแดง การใชยา ประเภทชุบเงิน นาก ทองคําขาว (โรเดี้ยม)
โครเมี่ยม และการชุบงาน รูปพรรณประเภทเครือ่ งใช เครื่องประดับที่ยากขึ้น
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5533401

งานเครื่องรัก 1
2(1-2)
Lacquerware Crafts 1
การออกแบบงานเครื่องรัก ศึกษาคนควา รูปแบบลวดลายประจําชาติและ
สากล ปฏิบัติการออกแบบ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานเครื่องรักในสภาพ
ปจจุบัน

5533402

งานเครื่องรัก 2
3(2-2)
Lacquerware Crafts 2
การพิมพรกั ใหเปนลวดลาย
ศึกษาวิธีการและแบบอยางงานพิมพของ
ชางไทยโบราณ เพื่อผดุงรักษาและนํามาดัดแปลงใชตามยุคสมัย เครื่องมือ เครื่องใช
วัสดุอปุ กรณ การปฏิบัติการออกแบบหุนและลวดลาย วิธีการแกะลาย วิธีผสม
รักพิมพ การพิมพลาย การประดับลายตีพิมพ การเคลือบยาลวดลาย การติด
ประดับพลอย

5533403

งานเครื่องรัก 3
3(2-2)
Lacquerware Crafts 3
งานเครือ่ งรักประกอบสถาปตยกรรม 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมไทยและสากล เพื่อใหเขาใจถึงสวนประกอบของสถาปตยกรรมที่
สามารถนํากรรมวิธใี นงานเครื่องรักไปประยุกตใชในการประดับตกแตง
สวนประกอบของสถาปตยกรรม
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องรักประกอบในงาน
สถาปตยกรรม ปฏิบัติการเกีย่ วกับเครื่องรักในงานสถาปตยกรรมที่ไดออกแบบไว

5533404

งานเครื่องรัก 4
3(2-2)
Lacquerware Crafts 4
งานเครือ่ งรักประกอบสถาปตยกรรม 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบการประดิษฐเครื่องรักในการตกแตง
สวนประกอบของสถาปตยกรรม
ตอจากรายวิชาเครื่องรัก 3
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5533405

งานเครื่องรัก 5
3(2-2)
Lacquerware Crafts 5
งานเครือ่ งรักประกอบครุภณ
ั ฑ 1 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานครุภณ
ั ฑที่
สามารถนํากรรมวิธใี นงานเครื่องรักไปประยุกตใชในการประดับตกแตงครุภณ
ั ฑ
การออกแบบงานประดับตกแตงครุภัณฑดวยเครื่องรัก ปฏิบัติการประดับตกแตง
ครุภัณฑตามที่ไดออกแบบไว

5533406

งานเครื่องรัก 6
3(2-2)
Lacquerware Crafts 6
งานเครือ่ งรักประกอบครุภณ
ั ฑ 2 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
และการประดับตกแตงงานครุภัณฑดวยกรรมวิธีงานเครื่องรักตอจากรายวิชางาน
เครื่องรัก 5

5533501

งานทอ 1
3(2-2)
Weaving 1
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทอ งถิ่นที่นาํ มาใชในงานทอ
การใชสียอ ม
อุปกรณในการทอ ชนิดของกี่แบบตาง ๆ เชน กีก่ ระตุก กี่พื้นเมือง กี่ยืน กี่
กระดาษ หรือ กีป่ ระยุกตแบบตาง ๆ ตามความคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับสภาพ
การใชงาน
ปฏิบัติการ ทอโดยการนําเอาวัสดุทอ งถิ่นมาประยุกตใชกบั วัสดุอนื่ ได และ
รูจักการบํารุงรักษาที่ถกู ตอง

5533502

งานทอ 2
3(2-2)
Weaving 2
ศึกษาหลักและองคประกอบของการออกแบบ การเขียนลวดลาย การ
เขียนกราฟ การยอ ขยายแบบ การผสมสีและการยอมสีชนิดตาง ๆ คุณสมบัติ
ของสารเคมีและวัสดุเสนใยตาง ๆ แยกประเภทของวัสดุเสนใย ตามคุณสมบัติที่จะ
นําไปใชประกอบการทอยอม ฝกการทอยอมวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม
สามารถนําสิ่งทอยอมสําเร็จไปใชประดิษฐตกแตง ทําเครื่องประดับ เครื่องเลน
และนําไปประยุกตเขากับวัสดุ อืน่ ได
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5533503

งานทอ 3
3(2-2)
Weaving 3
ศึกษาวิธกี ารทอยอมผามัดหมี่ และผาตีนจกพื้นเมือง ตลอดจนการทอผา
ของชาวเขา การออกแบบ ลวดลาย การถักลาย การเขียนกราฟ กรรมวิธีการใชสี
เสนดายผาและเคมีภัณฑตาง ๆ ทีใ่ ชศิลปการมัดยอม กระบวนการทําเสนยืน เสนพุง
การสืบ การปายสี การกรอ
เทคนิคการทอผาพื้น การทอผามัดหมี่ หรือทอลาย
สลับ การทอตีนจก และการทอดายหลาย ๆ ตะกอ

5533504

งานยอม 1
2(1-2)
Dyeing and Weaving 1
ศึกษาเครื่องมือใชในการยอมแบบพื้นบาน การจัดประเภทของผาสําหรับ
นําไปยอม ชนิดและคุณสมบัติของสีพื้นบานที่ใชยอ ม เชน มะเกลือ คราม ครั่ง
แกนไม เปลือกไม ฯลฯ ฝกปฏิบัติการยอม วิธีมัดยอม และสามารถนําไปใชเปน
เครื่องตกแตงประยุกตเขากับวัสดุอนื่ ไดอยางเหมาะสม

5533505

งานยอม 2
2(1-2)
Dyeing and Weaving 2
เรียนรูเรื่องเครื่องมือเครื่องใชในการยอมแบบอุตสาหกรรม
ศึกษาความ
เปนมา สีสังเคราะห คุณสมบัติของสียอ มชนิดตาง ๆ ทฤษฎีสียอ ม การจําแนกสี
ยอมในลักษณะการใชงาน ฝกปฏิบัติการยอมสีตางชนิด กรรมวิธีการยอมสีชนิด
ตาง ๆ ดวยเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดรูปแบบของวัสดุที่ยอ มให
สัมพันธกบั เครื่องจักรที่ใช การแกไขปญหายอมสีอยางถูกตองและปลอดภัย
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5533506

งานพิมพ 2
3(2-2)
Graphic Arts 2
ศึกษาประวัติความเปนมา วิวฒ
ั นาการของงานพิมพ วัสดุอปุ กรณ
เคมีภัณฑ
เครื่องมือ เครื่องใชและการบํารุงรักษา คุณสมบัติของสีทใี่ ชใน
การพิมพผา ตาง ๆ ชนิดกระบวนการพิมพผา แบบตาง ๆ เชน การพิมพบลอกไม
พิมพแบบลูกกลิ้ง การพิมพลาย การพิมพพื้นและรูปลอก การออกแบบลวดลาย
การใชสี เทคนิคการสรางแมพิมพจากเชือก ผลไม ยางลบ ฯลฯ วิธีพิมพสเี ดียว
และหลายสี การนําเทคโนโลยีมาใชใหสัมพันธกบั งานพิมพ

5533601

สียอ มหนัง
2(1-2)
Leather Dyeing Color
ศึกษาและปฏิบัติการยอมสีหนัง การทําสี เคมีภณ
ั ฑ วัสดุอปุ กรณในการ
ผลิตสี การเก็บและระวังปองกันอันตรายจากสียอ ม สูตรการผสมสี การทําสี
ชนิดตาง ๆ ขึน้ ใชเอง

5533602

การออกแบบรูปทรงและลวดลาย
3(2-2)
Form and Decorative Design
ศึกษาและฝกออกแบบรูปทรงและลวดลาย ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ชํานาญออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ หลักการสเก็ตซภาพ
และแบบตามรูปทรงตาง ๆ สรางสรรครปู ทรงและลวดลาย โดยกําหนดสัดสวน
ตาง ๆ ใหมีมาตรฐานและเหมาะสม เรียนรูเรื่องการใชสใี หเหมาะสมกับรูปทรง
และลวดลาย รูจักเลือกลายตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการทําลาย เชน ลายสําหรับ
ดุน ลายสําหรับดอก ลายสําหรับปม ฯลฯ
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5533603

งานเครื่องหนังอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Leather Work
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตในการทําเครื่องหนังอุตสาหกรรม
การ
พัฒนารูปแบบเครื่องมือเครื่องใช เครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ตามความตองการใน
การผลิตเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว

5533604

การสรางเครื่องมืออุปกรณงานหนัง
3(2-2)
Making Tools for Leather Work
ศึกษาและปฏิบัติการสรางเครื่องมือ อุปกรณขนึ้ ใชเอง เชน เหล็กตอก
ลาย เหล็กเจาะหู ฯลฯ การนําวัสดุในทองถิ่นมาใชประโยชน การปรับปรุงคุณภาพ
ของวัสดุอปุ กรณใหดียงิ่ ขึ้น ซอมแซมเครื่องใชที่สกึ หรอใหสามารถใชการได

5533605

การออกแบบและผลิตงานหนังเฟอรนเิ จอร
3(2-2)
Leather Furniture Design and Products
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ และผลิตงานหนังเฟอรนิเจอร เชน บุเกาอี้
หนัง เกาอี้นอน โซฟา เบาะรถยนต ฯลฯ โดยใชวัสดุทงั้ หนังแทและหนังเทียม
หนังลวดลายสวยงามสําหรับติดฝาผนัง เนนกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมและ
ความตองการของตลาด

5533606

การออกแบบและผลิตกระเปา
3(2-2)
Bag Design and Products
ออกแบบและผลิตกระเปาตามแบบสมัยนิยมและตามแฟชั่น โดยฝกตาม
แบบและตามความคิดสรางสรรค พรอมทั้งใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาประกอบในการ
ออกแบบ และผลิตฝกการแยกแบบ ตัดแบบ และออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ฝกแบบ
การเย็บวิธีตาง ๆ และประกอบใหสวยงาม สามารถสรางแบบถาวรสําหรับงาน
อุตสาหกรรม สามารถผลิตกระเปาตาง ๆ เชน กระเปานักเรียน กระเปาเอกสาร
กระเปาสุภาพบุรษุ และสตรีตาม แฟชั่น กระเปาเดินทาง ฯลฯ
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5533701

งานหลอปูนปลาสเตอร 1
3(2-2)
Plastering 1
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร วิธีทํา การใช การเก็บ
รักษาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช การบํารุงรักษา กระบวนการทําพิมพ การเตรียม
รูปตนแบบการหลอรูปนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว ขนาดเล็ก

5533702

งานหลอปูนปลาสเตอร 2
3(2-2)
Plastering 2
ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพิมพ การหลอรูปลอยตัว ขนาดกลาง การ
หลอรูปคน-สัตว แบบนั่ง และแบบยืน ครึ่งตัว-เต็มตัว
การหลอโดยใช
โครงสรางเสริมลวดเหล็ก การตัดตอและตกแตงรูปสําเร็จ

5533703

งานหลอปูนปลาสเตอร 3
3(2-2)
Plastering 3
วิเคราะหการหลอรูปประติมากรรมลอยตัว
ขนาดกลางและขนาดใหญ
การเตรียมรูปตนแบบ กระบวนการทําแมพิมพ หลอรูปสําเร็จ การตกแตงพื้นผิว
การเคลือบสี

5533704

งานหลอซีเมนต 1
2(2-0)
Cement 1
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของปูนซีเมนต
แหลงวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตชนิดตาง ๆ คุณภาพ
ตลอดจนการนําไปใชงาน
คุณสมบัติและการเก็บรักษา การผสมปูนที่ใชในงานหลอชนิดตาง ๆ

81
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5533705

งานหลอซีเมนต 2
3(2-2)
Cement 2
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปตนแบบชนิดตาง ๆ เชน แบบนูนต่ํา
นูนสูงและแบบลอยตัว การแบงสวนตาง ๆ ของรูปตนแบบ การทําแบบชั้นเดียว
พิมพชนิ้ จากตนแบบนูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว ฝกปฏิบัติการหลออัดแหง หลออัด
เปยก การหลอชิ้นแบบจากแมพิมพชนิดตาง ๆ

5533706

งานหลอขี้ผึ้ง
2(1-2)
Waxing
ศึกษาเกี่ยวกับการหลอขี้ผึ้ง การจัดหาแบบ การทําแบบ การทําพิมพ เพื่อ
หลอขี้ผึ้ง กรรมวิธกี ารหลอขี้ผึ้ง การตกแตงแบบ ปฏิบัติการหลอขี้ผงึ้ ในแบบนูนต่ํา
นูนสูงและลอยตัว

5533707

งานหลอพลาสติก 1
2(1-2)
Plastic 1
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณทเี่ กี่ยวกับงานหลอพลาสติก การทําแมแบบ
ชนิดตาง ๆ เชน การทําแมแบบถลก การทําแมแบบแยกสวน ปฏิบัติการหลอ
พลาสติกรูปนูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว และฝกหัดทําของชํารวย

5533708

งานหลอพลาสติก 2
2(1-2)
Plastic 2
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและกรรมวิธผี ลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท หยก
เทียม งาชางเทียม หินออนเทียม หินทรายเทียม เซรามิกสเทียม ไมแกะสลักเทียม
ปฏิบัติการหลอพลาสติกชนิดตาง ๆ
ศึกษาปญหาและวิธีการแกไขปญหา
เหตุขดั ของที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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5533709

พลาสติกเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Plastic
ศึกษาถึงโครงสรางของพลาสติกชนิดตาง ๆ ไดแก พลาสติกเทอรโมเซทติ้ง
เทอรโมพลาสติก พีวีซี โพลีสตีรีน โพลีเอธีลีน ไฟเบอรกลาส
ศึกษาถึง
คุณสมบัติของสารเสริมคุณสมบัติ (Additives) ตาง ๆ ที่นาํ มาผสมในพลาสติก
ศึกษาคุณสมบัติและการนําไปใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ

5533710

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
2(1-2)
Plastic Product Design
ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปทรง (Form) ประโยชนใชสอย (Functing)
ศึกษาถึงอิทธิพลและขอบเขตจํากัดที่มีตอการลอกแบบและการใชงาน ประโยชน
ใชสอยของพลาสติกในงานตาง ๆ

5533711

เทคโนโลยีการเคลือบพลาสติก
2(1-2)
Plastic Lamination Technology
ศึกษาเทคนิคการเคลือบพลาสติกเหลว พลาสติกผงและเคลือบดวยสารตาง
ชนิดศึกษากรรมวิธกี ารเคลือบดวยการอบ การพน การชุบ ศึกษาถึงเทคนิคและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่นาํ มาใชในการเคลือบผิวพลาสติก

5533712

เทคโนโลยีการทําแมแบบหลอพลาสติก
2(1-2)
Plastic Molding Technology
ศึกษาถึงเทคนิคการสรางแบบโมลดชนิดตาง ๆ
ศึกษาโครงสราง
เทคนิคงานและการสราง รวมถึงการเลือกใชวัสดุอปุ กรณมาทําโมลดพลาสติกให
เหมาะสมกับงานหลอและงานกดขึ้นรูป ศึกษาเทคนิคการทํางานหลอพลาสติกใน
รูปแบบตาง ๆ การหลอโดยใชระบบเครื่องกลไกชนิดตาง ๆ เชน ระบบเครื่อง
ผอนแรง การหลอโดยใชโมลดโลหะและอโลหะ

83
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5534101

งานพลาสติก
2(1-2)
Plastics
ความรูเกี่ยวกับพลาสติก
ความหมายของพลาสติกและความสําคัญของ
พลาสติกที่มบี ทบาทตอชีวติ มนุษยในสังคมปจจุบัน
ประวัติความเปนมาของ
พลาสติกจนถึงปจจุบัน ประเภทพลาสติกและคุณสมบัติของพลาสติกชนิดตาง ๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ วิธีการตรวจสอบพลาสติก กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ
ในอุตสาหกรรมพลาสติก มีประสบการณในการทํางานดวยพลาสติก โดยเฉพาะ
ประเภท Thermoplastic โดยใชเทคนิคการทํางานดวยวิธีตาง ๆ เชน พลาสติกแหง
(Shedt Working) Fiber-glass Laminating, Decorative Laminating, หลอดวย
พลาสติก, Sculpturing
โดยใหมคี วามรูความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือ
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การออกแบบที่เหมาะสม ลําดับ
ขัน้ การปฏิบัติงาน การตกแตงในขั้นสําเร็จโดยวิธีตาง ๆ

5534102

งานประดิษฐของเลนสําหรับเด็กและสื่อการสอน
2(1-2)
Toys and Teaching Aids for Child
ศึกษาความสําคัญของของเลนและการเลนของเด็ก
เพื่อออกแบบและ
ประดิษฐของเลนใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กแตละวัย
รวมทั้งศึกษา
ความสําคัญ การใชสื่อ เพื่อออกแบบและประดิษฐสอื่ ใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน

5534103

หลักการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Arts and Crafts Design
ศึกษาและปฏิบัติใหเกิดความรู และความเขาใจในการออกแบบที่เนนใน
ดานประโยชนใชสอยและความงาม โดยการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ประยุกตลงในแบบ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย ความเหมาะสมกับหนาที่ใชงาน
รวมทั้งดานความงามดวย ตลอดจนการบรรจุหบี หอ การเก็บรักษาในคลังพัสดุ
การเคลื่อนที่ยา ยและการขนสง
โดยคํานึงถึงวัสดุทเี่ ปนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่มอี ยูภายในประเทศเปนหลัก เชน เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องไม เครื่องไมไผหวาย โลหะ ถักทอและฟอกยอม เปนตน
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5534104

การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน
2(2-0)
Arts and Crafts Development
ศึกษางานหัตถกรรมพื้นบานสาขาตาง ๆ ตลอดจนแหลงผลิตแบบอยาง
การนําวัตถุดิบมาใช การใชเครื่องทุนแรง กรรมวิธีการผลิต ปญหาและการ
ประกอบอาชีพและวัตถุดิบ การอนุรกั ษและการนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

5534105

เทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรม
2(2-0)
Arts and Crafts Technology
ศึกษาหลักการของเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ระบบงานอุตสาหกรรมที่
นํามาประยุกตใชกบั งานศิลปหัตถกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับวัสดุในงาน
ศิลปหัตถกรรม ไดแก ดิน ไม รัก เสนใย หนัง กาว พลาสติก สี โลหะ และยาง
เปนตน ศึกษาเคมีประยุกต พลังงาน และเชื้อเพลิง เปนตน

5534201

งานแกะสลักลวดลาย
3(2-2)
Designing and Carving
ออกแบบ-เขียนแบบ ถายภาพ ลอกลาย การเตรียมวัสดุใหเหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อใหมีคุณคาทางศิลปะ และประโยชนใชสอย
การใชเครื่องมือ
และอุปกรณงานแกะสลัก ตลอดทั้งการเก็บและรักษา
เทคนิคการตกแตงและ
เคลือบผิวชิ้นงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด
วิเคราะหและปฏิบัติงาน
แกะสลักลวดลาย เชน ลวดลายนูนสูง นูนต่ํา ฯลฯ

5534202

งานแกะสลักรูปลอยตัว
3(2-2)
Bas-Rerief Carving
ออกแบบ-เขียนแบบ ถายภาพ ลอกลาย การเตรียมวัสดุใหเหมาะสมกับ
งานแกะสลักเพื่อใหมีคุณคาทางศิลปะ และประโยชนใชสอย การใชเครื่องมือ
และอุปกรณงานแกะสลัก ตลอดทั้งการเก็บและบํารุงรักษา เทคนิคการตกแตงและ
เคลือบผิวชิ้นงานดวยกรรมวิธีตาง ๆ โดยละเอียด วิเคราะห และปฏิบัติงานแกะสลัก
รูปลอย เชน รูปสัตว ฯลฯ
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5534203

งานกลึงเครื่องใช
3(2-2)
Appliance Wood Leather Working
ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ การเตรียมวัสดุ การใชเครื่องมือและ
บํารุงรักษาการตกแตงผิวและเคลือบผิว วิเคราะหและปฏิบัติงานกลึงเครื่องใช

5534204

งานกลึงเครื่องประดับ
3(2-2)
Furniture Wood-Leather Working
ออกแบบ-เขียนแบบ ขยายแบบ การเตรียมวัสดุ การใชเครื่องมือและ
บํารุงรักษาการตกแตงผิวและเคลือบผิว วิเคราะหและปฏิบัติงานกลึงเครื่องประดับ

5534205

งานไมไผและงานหวาย
3(2-2)
Bamboo and Rattan
ชนิดของไมไผและชนิดของหวาย
ตระกูลของไมไผทอี่ ยูในภาคตาง ๆ
ของประเทศไทย เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชกบั งานไมไผและหวาย เชน มานั่ง โตะ
โคมไฟของเด็กเลน เครื่องประดับตกแตง วิธีตอยึด จักสาน ขัดลาย ฯลฯ การใช
กรรมวิธที างฟสิกสเคมีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของไมไผและหวาย เพื่อปรับปรุง
งานใหเกิดคุณคาแกสังคม และประยุกตใชกบั งานอื่นไดอยางเหมาะสม

5534206

เทคนิคงานสาน 2
3(2-2)
Weaving Techniques 2
ศึกษาทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับการนําแบบอยางลายสานชนิดตาง ๆ โดยการ
ประยุกตใชใหเขากับวัสดุอื่น ๆ เชน กก ปอ ใบลาน เชือก และเสนใยตาง ๆ มา
ใชกบั งานสานอยางละเอียด ใหเกิดคุณคาทางศิลปะ
ตลอดจนนําลายสานมา
ประกอบตกแตงงานประดับและเครื่องใชประเภทตาง ๆ
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5534207

งานเครื่องเรือน
3(2-2)
Household
ศึกษาคนควาทดลองและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบเครื่อง
เรือนแบบตาง ๆ ทีใ่ ชกรรมวิธกี ารผลิตอยางเหมาะสมและยุงยากขึ้น เชน เกาอี้
โตะ เตียงชั้นวางของ ชุดรับแขก ฯลฯ

5534208

เทคโนโลยีงานไมไผและหวาย
2(1-2)
Bamboo and Rattan Technology
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานดานการประยุกตงานไมไผและงานหวาย
การใชเคมีภัณฑในการรักษาเนื้อไมไผและหวายใหคงทนถาวร
การเคลือบ
ผลิตภัณฑของใชลายสาน อัดพลาสติก อัดเรซิน การอัดแบบดวยกาว ฯลฯ
เทคนิคการยอมสี การประยุกตงานการออกแบบ ตลอดจนกรรมวิธี การทําพิมพ
การอัดพิมพ
รวมไปถึงการศึกษาเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานผลิตภัณฑไม
ไผ และหวาย ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอยางละเอียด

5534301

งานแมพิมพ ปน ชุบโลหะ
3(2-2)
Mold and Die Making
ออกแบบงานแมพิมพ งานปน รูปที่ยากขึ้น การสรางแมพมิ พทยี่ ากขึ้น
เปนเครื่องใชประกอบลวดลาย การใชตารางในการออกแบบลวดลาย
การ
ระวังเสนริมขอบนอกลาย การฉลุแมพิมพและชุบแมพมิ พ การปนรูปตัดพิมพ
แผนโลหะที่ยากขึ้นการประกอบชิน้ งานที่ยากขึ้น

5534302

การชุบและการรมสีบนผิวโลหะ
3(2-2)
Plating and Metal Finishing
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของเคมีภัณฑทใี่ ชในการชุบ และการ
ชุบงานโลหะ การชุบเงิน การชุบทองแดง การรมดํา การรมสีผิวโลหะ การทํา
ความสะอาดตลอดจนการทําน้ําชุบ และน้ํายารมดําชนิดตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณตาง ๆ
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5534303

การลงยาสี
3(2-2)
Lacquering
ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของเคมีภณ
ั ฑทใี่ ชในการทํายาสี การผสม
การเผา และการบดยาสี การลงยาสีบนโลหะ การสลักลวดลาย การทําความสะอาด
การขัด การแตงผิว การลงยาสี และการตกแตง

5534401

งานประดิษฐเครื่องถม
2(1-2)
Silverware Making
ศึกษาถึงลักษณะและประเภทของเครื่องถมที่ใชอยูทั่ว ๆ ไป ชนิดของโลหะ
ที่นาํ มาใชเปนตัวโครง และการเตรียมวัสดุทจี่ ะนํามาทําถม
กรรมวิธีและเทคนิค
ในการทํา การออกแบบเครื่องถมเพื่อทําเปนเครื่องประดับ เครื่องใช ของชํารวย
โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและคุณคาในทางศิลปะ
การขัดทําความสะอาด
และการถนอมรักษาเครื่องถมตามวิธีที่ถกู ตอง

5534402

งานเครื่องเขิน
3(2-2)
Nielloware Crafts
ลักษณะและประเภทของเครื่องเขิน
ความงามและคุณคาของเครื่องเขิน
ศึกษาถึงวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ และกรรมวิธีในการทําเครื่องเขิน ฝกทําเครื่อง
เขินจากโครงชนิดสาน โครงไมกลึงและแกะสลัก การออกแบบเปนเครื่องประดับ
ตกแตง เครื่องใชสอย ภาชนะ เครื่องเลน การใชสี การเขียนลาย การจําหลักและ
การตกแตงขั้นสําเร็จ ตลอดจนการรูจกั รักษาเครื่องเขินใหคงสภาพเดิม และเพิ่มอายุ
การใชงานใหยนื นานยิ่งขึ้น
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5534403

งานเครื่องรัก 7
3(2-2)
Lacquerware Crafts 7
งานเครือ่ งรักประกอบดุรยิ างคและนาฏศิลป 1
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการประดับตกแตงเครื่องใช เครื่องประดับและเครื่องประดับ
ในงานดุรยิ างคและ นาฏศิลปทสี่ ามารถทํากรรมวิธีงานเครื่องรักไปประยุกตใชได

5534404

งานเครื่องรัก 8
3(2-2)
Lacquerware Crafts 8
งานเครือ่ งรักประกอบดุรยิ างคและนาฏศิลป 2 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและการประดับตกแตงเครื่องใช
เครื่องประดับและ
เครื่องประดับในงาน ดุริยางคและนาฏศิลป ตอจากรายวิชาเครื่องรัก 7

5534405

งานเครื่องรัก 9
3(2-2)
Lacquerware Crafts 9
งานเครือ่ งรักประกอบเครื่องประดับตกแตง 1
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบประยุกตกรรมวิธีงานเครือ่ งรักไปใชในการทําผลิตภัณฑประเภท
เครื่องประดับและเครื่องตกแตง ทัง้ บุคคลและสถานที่
การออกแบบและ
ปฏิบัติการทําเครื่องประดับตกแตงตามที่ไดออกแบบไว

5534406

งานเครื่องรัก 10
3(2-2)
Lacquerware Crafts 10
งานเครือ่ งรักประกอบเครื่องประดับตกแตง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องประดับตกแตงบุคคลและสถานที่ ดวย
กรรมวิธีงานเครือ่ งรัก ตอจากรายวิชาเครื่องรัก 9
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5534407

งานเครื่องรัก 11
3(2-2)
Lacquerware Crafts 11
เทคโนโลยีงานเครือ่ งรัก ศึกษาคนควาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิต
งานเครือ่ งรัก
โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มีปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อนําไปสูการอุตสาหกรรม

5534501

งานเขียนผาบาติก
2(1-2)
Batik
การออกแบบ การเขียนลาย ลวดลาย รวมทั้งกรรมวิธีและเทคนิคการทํา
บาติก (Batik) การรูจกั และเลือกใชวสั ดุสําหรับทํา เชน ผา สียอ ม สารเคมี
น้าํ เทียน (Wax) การใชเครื่องมือ เชน ชานติ้ง (Tjanting) แปรง เตา ภาชนะใสขี้ผึ้ง
เปนตน
โดยใหความรู ทักษะในการเขียนผาบาติก ประเภทใชตกแตง เชน ภาพ
ประดับ และเสื้อผา ฯลฯ ในดานการยอมสี เชน การผสมสี การตมขี้ผึ้ง ตลอดจน
การเขียนบาติก และดานการทํา Batik cab
โดยสามารถพิมพผา บาติกตาม
กระบวนการพิมพและเทคนิคของการยอมผา

5534502

งานพิมพ 3
3(2-2)
Graphic Arts 3
ศึกษาตอเนื่องจากงานพิมพ 2 (5533506)
เปนการพัฒนาดานเทคนิค
และกระบวนการทํางานใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น โดยการรูจักการออกแบบและ
แกปญหาเพื่อใหมแี นวความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงานใหม ๆ และสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5534503

งานซิลคสกรีน
3(2-2)
Silk Screen
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของงานพิมพ วัสดุอปุ กรณ เคมีภณ
ั ฑ เครื่องมือ
เครื่องใชการบํารุงรักษา คุณสมบัติของวัสดุทใี่ ชในงานพิมพ กระบวนการพิมพ และ
กระบวนการทําพิมพโดยใชสกรีน เชน การทํากรอบไม การเลือกชนิด ขนาด
ของผาสกรีน ฯลฯ ปฏิบัติงานพิมพสีเดียวและแยกสี การนําเทคโนโลยีมาใชกับ
งานสกรีน เชน การพิมพสติกเกอร การทําแมพมิ พแลคเกอรฟลม รูจักแกปญ
 หา
และสามารถนําไปใชประกอบกับงานอื่นได

5534504

งานเขียนลายบนผา
3(2-2)
Cloth Painting
ศึกษาและฝกเรื่ององคประกอบศิลปะ และทฤษฎีการออกแบบ เนนหนัก
เรื่องทฤษฎีสีในดานศิลป
ความสัมพันธของสีในการออกแบบ ความสัมพันธ
ระหวางพื้นที่กบั สี การใชสีและการผสมสีตามหลักศิลปะ
การนําความรู
เกี่ยวกับสีทางศิลปะไปใชกับงานออกแบบ เขียนลายผา และการวางลวดลายให
เหมาะสมกับตําแหนงลักษณะการใชงาน
ศึกษาคุณสมบัติของผาและสีตามลักษณะการใชงานไดเหมาะสม รูจักเลือก
เครื่องมือใชในงานเขียนลายผา และสามารถใชวัสดุอื่น ๆ ในทองถิ่นเปนเครื่องเขียน
ไดอยางชํานาญ ตลอดจนการรีดและการเก็บรักษา

5534505

งานบาติก มัดยอม
3(2-2)
Batik, Tied Dyeing
ศึกษาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช การเตรียมวัสดุอปุ กรณ งานบาติกและมัด
ยอมตลอดจนการบํารุงรักษา จัดเก็บ ฝกการออกแบบ ลักษณะของลายที่ใชงาน
บาติกแบบตาง ๆ ได เชน การเขียน freehand บล็อก สเตนซินต ศึกษาการเลือกสี
คุณสมบัติของสีทใี่ ชยอ ม มัดยอมกับผาตางชนิด หลักการคํานวณสารเคมีทใี่ ชยอ ม
การเลือกเครือ่ งมือเครื่องใชในการเขียนลาย กรรมวิธีการเขียนลายผา กรรมวิธี
การมัดและพับยอม การลงเทียน การยอมสี การลอกเทียน การทําความสะอาด
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ผากอนนําไปใช และการเก็บรักษารูจักวิธกี ารใชเครื่องทุนแรงและเครือ่ งจักรกล
ศึกษาระบบไฟฟาที่เกี่ยวของ สามารถดัดแปลงและ ทําเครื่องใชกบั งานบาติก
มัดยอมได
5534506

การสรางและการซอมเครื่องมือเครื่องใชในงานทอยอมแบบพื้นบาน
2(1-2)
Dyeing and Weaving Machines
ศึกษาประเภทของเครือ่ งมือ เครื่องทุนแรงและอุปกรณทใี่ ชในการทอแบบ
พื้นบาน ลักษณะพื้นฐานของชิ้นสวนของเครื่องมือ เครื่องทุนแรง หนาที่ และการใช
งานของชิ้นสวนตาง ๆ ศึกษาการทํางาน กลไก และระบบตาง ๆ ที่สาํ คัญ การ
ควบคุมการบํารุงรักษา ตลอดจนการซอมแซมใหสามารถสรางชิ้นสวน อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องทุนแรง เชน กี่ยืน กี่นั่ง กล หลา กระสวย ฟลม ฯลฯ โดยการ
นําเอาวัสดุทอ งถิ่น
มาประยุกตใชตามความเหมาะสม เพื่อเปนการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใหคงไว

5534601

การออกแบบและผลิตรองเทา
3(2-2)
Shoe Design and Products
สเก็ตซแบบตัวอยางจากแคดตาลอคและจากความคิดริเริ่มสรางสรรค
ฝกการสเก็ตซแบบรองเทาตามสมัยและแฟชั่น โดยฝกการแยกแบบ ตัดแบบ
ออกแบบชิ้นสวน
ของรองเทาแบบตาง ๆ จากหุน ฝกการใชวัสดุอปุ กรณ
ทดแทน ในการออกแบบโดยใชเทคนิคใหม ๆ ที่นยิ มในประเทศและตางประเทศ

5534602

การออกแบบและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด
2(1-2)
Miscellaneous Leather Design and Products
ศึกษาและผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด เชน เข็มขัด กระเปาใสเศษสตางค พวง
กุญแจเข็มกลัดตาง ๆ เนนกระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม ตามความตองการ
ของตลาด
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5534603

การผลิตงานหนังในทองถิ่น
2(1-2)
Local Leather Products
ศึกษาและปฏิบัติงานหนังที่ผลิตในทองถิ่น เชน หนังใหญ หนังตะลุง กลอง
ชนิดตาง ๆ เชน กลองเพล กลองยาว รํามะนา ซอชนิดตาง ๆ เชน ซออู ซอดวง
พัฒนารูปแบบและวิธกี ารผลิตใหดียงิ่ ขึ้น

5534604

การฝกอบรมควบคุมโรงงาน
2(2-0)
Training of Manufactory Management
การกําหนดการปฏิบัติงาน วิธีลงเวลา การจัดแผนงานตามแผนกตาง ๆ ที่
สัมพันธกัน การเก็บรักษาวัสดุอปุ กรณ สถิติในการผลิต การจัดโชวผลงานที่ผลิต
การพิจารณาคาจาง พระราชบัญญัติแรงงานทัว่ ไป การรักษาความปลอดภัย และ
การติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร

5534701

งานหลอโลหะ 1
2(1-2)
Iron Casting 1
ศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของโลหะที่นาํ มาใชในงานหลอ สวนรวมของโลหะ
หลอ การหลอมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติการทําแมพมิ พหลอ การหลอโลหะทั่วไป
และตกแตงขัดผิวโลหะหลอ

5534702

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

งานหลอโลหะ 3
2(1-2)
Iron Casting 3
วิเคราะหงานหลอโลหะ การรมดํา การชุบโลหะทั่วไป การเชือ่ ม การ
บัดกรี การยอ และการขยายแมพิมพ

5534704

เทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติก
2(1-2)
Plastic Welding Technology
ศึกษาเทคนิคการเชือ่ มพลาสติกแบบตาง ๆ คุณสมบัติของเครื่องมือเชื่อมลา
สติก วัสดุและอุปกรณที่นาํ มาเชื่อมพลาสติกชนิดตาง ๆ ชนิดของพลาสติกที่นํามา
เชื่อม การออกแบบงาน การแยกเชื่อมพลาสติก เทคนิคการปฏิบัติเชื่อมพลาสติก
เพื่อนําไปใชงานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เชน อางน้ํา ทอ หมอกรองน้ํา และ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมตาง ๆ ฝกออกแบบงานเพื่อนําไปประยุกตใชกบั งานทาง
อุตสาหกรรม

5534705

ออกแบบไฟเบอรกลาส 1
2(1-2)
Fiberglass Design 1
หลักการออกแบบไฟเบอรกลาสและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ขัน้ ตอนตาง ๆ
ใน การออกแบบ อิทธิพลของสีที่มีตอ การออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ฝก
ออกแบบราง (Sketch Design) ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส โดยเนนเรื่อง
รูปทรงและสีประโยชนทจี่ ะนําไปใช

5534706

ออกแบบไฟเบอรกลาส 2
2(1-2)
Fiberglass Design 2
ปฏิบัติการขึ้นรูปไฟเบอรกลาส รวมถึงการเลือกใชวัสดุอปุ กรณตาง ๆ มา
ออกแบบสรางโมลดไฟเบอรกลาส จากโลหะ เชน เหล็กอลูมเิ นียม ทองเหลือง
ทองแดง และอโลหะ เชน ปูน ไม
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5534707

ระบบการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
2(1-2)
Plastic Production Technology
ศึกษาถึงกรรมวิธแี ละกระบวนการตาง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
เชนแบบอัด แบบฉีด แบบเปา แบบรีด แบบลูกกลิ้ง และแบบอัดแนน เปนตน
ตลอดจนกรรมวิธตี กแตงชิ้นงานพลาสติก

5534901

งานศึกษาคนควาดานศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Independent Study
วิเคราะหวิจัยงานในสาขาศิลปหัตถกรรม การเตรียมโครงการงานเฉพาะ
บุคคลภายใตคาํ แนะนําของคณะกรรมการ เพื่อคนควาเขียนรายงาน วิเคราะหงาน
ศิลปหัตถกรรมประเภทตาง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับปญหาของงานศิลปหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมในทองถิ่น ศึกษาถึงเครื่องมือ การนํามาใชวิเคราะหเพื่อความเขาใจ
และการแกปญ
 หาใหบงั เกิดผลงานทางเศรษฐกิจและสังคม

5534902

วิทยานิพนธ 1
Thesis 1
ใหทาํ วิทยานิพนธอยางนอย 1 ชิ้น
คนควาทดลอง และวิจัย

5534903

2(1-2)
โดยเสนอเปนเอกสารและงานการ

วิทยานิพนธ 2
2(1-2)
Thesis 2
พื้นความรูทงั้ ทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาที่ทางคณะกําหนด นักศึกษากําหนด
โครงการเฉพาะ การแสดงผลงานจากการคนควา และคลี่คลายความสามารถในการ
สรางสรรคและหาแนวทางในการแกปญ
 หาดวยตนเอง ภายใตคาํ แนะนําของอาจารย
ทีป่ รึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ งานวิทยานิพนธประกอบดวย ภาค
เอกสาร คนควา และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบัติ และจัดทําวิทยานิพนธจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของการทําวิทยานิพนธโดยเฉพาะ
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5534904

วิทยานิพนธ 3
2(1-2)
Thesis 3
พื้นความรูวชิ าที่ผา นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาที่คณะวิชาฯ
กําหนด
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะ
การแสดงผลงานจากการแสดงคนควาและ
คลี่คลายความสามารถในการสรางสรรค หาแนวทางในการแกปญ
 หาดวยตนเอง
ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยทปี่ รึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ
งาน
วิทยานิพนธประกอบดวย ภาคเอกสาร คนควา และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบัติ
จัดทําวิทยานิพนธจะตองปฏิบัติตามระเบียบของการทําวิทยานิพนธโดยเฉพาะ

5534905

วิทยานิพนธ 4
2(1-2)
Thesis 4
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะของตนเอง
ใหเปนผลงานคนควาทาง
วิชาการ เพื่อคลี่คลายปญหาและเสริมสรางความคิดสรางสรรค ภายใตคาํ แนะนํา
ดูแลอยางใกลชดิ ของอาจารยทปี่ รึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ

5534906

วิทยานิพนธ 5
2(1-2)
Thesis 5
พื้นความรูวชิ าผานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกวิชาที่ทางคณะกําหนด นักศึกษา
กําหนดโครงการเฉพาะการแสดงผลงานจากการคนควาและคลี่คลายความสามารถ
ในการสรางสรรคและหาแนวทางในการแกปญ
 หาดวยตนเอง ภายใตคาํ แนะนําของ
อาจารยทปี่ รึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ

5534907

วิทยานิพนธ 6
2(1-2)
Thesis 6
พื้นความรูจากทฤษฎีและปฏิบัติ
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะการ
แสดงผลงานจากการคนควา
การคลี่คลายความสามารถในการสรางสรรคหา
แนวทางในการแกปญ
 หาดวยตนเอง ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยทปี่ รึกษา และ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ
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5534908

วิทยานิพนธ 7
2(1-2)
Thesis 7
พื้นความรูวชิ าผานทั้งทฤษฎี และปฏิบัติทุกวิชาที่ทางคณะกรรมการกําหนด
นักศึกษากําหนดโครงการเฉพาะ การแสดงผลงานจากการคนควา และการคลี่คลาย
ความสามารถในการสรางสรรค
และหาแนวทางในการแกปญ
 หาดวยตนเอง
ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยทปี่ รึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ ประกอบดวย
ภาคเอกสาร การคนควา และงานศิลปหัตถกรรม ภาคปฏิบัติ

5534909

ปญหาพิเศษศิลปหัตถกรรม
2(1-2)
Special Problem
ทฤษฎีและวิธีการหาขอมูล การใชเครื่องมือและวิธีการสําหรับการ
รวบรวมขอมูล การสรางงานและการคนควาพิเศษ
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หมูวชิ าออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(554)
หมูวชิ าออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. พื้นฐาน
(554-1--)
2. ออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
(554-2--)
3. ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
(554-3--)
4. ออกแบบครุภัณฑ
(554-4--)
5. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
(554-5--)
6.
(554-6--)
7.
(554-7--)
8. การฝกงาน
(554-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(554-9--)
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หมูวชิ าออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (554)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5541101
5541102
5541103
5541104
5541105
5541106
5541107
5541108
5541701
5541702
5542101
5542102
5542103
5542106
5542107
5542108
5542109
5542110
5542111
5542112
5542206
5542207
5542208
5542209
5542210
5542211

ชื่อวิชา
ประวัติและวิวฒ
ั นาการการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
หลักการออกแบบ
วาดเสน 1
ออกแบบทัศนศิลป
วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
กายวิภาคเชิงกล
เขียนแบบ 1
วาดเสน 2
ออกแบบกราฟก 1
ออกแบบกราฟก 2
เขียนแบบ 2
หลักการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 1
การออกแบบระบบกลไกพืน้ ฐาน
ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 1
ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 2
การศึกษางาน
เขียนแบบ 3
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
เทคนิคการทําหุนจําลอง
ออกแบบผลิตภัณฑไม 1
ออกแบบผลิตภัณฑไม 2
ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 1
ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 2
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 1
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 2

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5542301
5542302
5542303
5542401
5542402
5542403
5542404
5542405
5542406
5542407
5542501
5542502
5542503
5542601
5542602
5542603
5542604
5542701
5542702
5542703
5542801
5542802
5543102
5543105
5543106
5543107
5543108

ชื่อวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 1
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 2
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 3
ออกแบบตกแตงภายใน 1
ออกแบบตกแตงภายใน 2
ออกแบบตกแตงภายใน 3
ออกแบบตกแตงภายใน 4
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 1
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 2
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 3
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 1
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 2
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 1
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3
ออกแบบบรรจุภัณฑ 1
ออกแบบบรรจุภัณฑ 2
ออกแบบบรรจุภัณฑ 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม1
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 1
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 2
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5543109
5543110
5543111
5543112
5543113
5543114
5543115
5543116
5543118
5543201
5543202
5543203
5543204
5543205
5543206
5543207
5543208
5543209
5543210
5543211
5543212
5543213
5543214
5543215
5543301
5543302
5543303
5543304

ชื่อวิชา
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 3
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 4
การถายภาพเพื่อการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 5
การโฆษณาผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ
การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑปนู ปลาสเตอรและซีเมนต 1
ออกแบบผลิตภัณฑปนู ปลาสเตอรและซีเมนต 2
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 1
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 2
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 1
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 2
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3
ออกแบบผลิตภัณฑแกว 1
ออกแบบผลิตภัณฑแกว 2
ออกแบบเครื่องประดับ 1
ออกแบบเครื่องประดับ 2
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 1
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 2
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 4
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 5
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 6
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 7

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5543305
5543401
5543402
5543403
5543404
5543501
5543502
5543503
5543601
5543602
5543603
5543701
5543702
5543703
5543704
5543705
5543801
5543901
5544501
5544801
5544901
5544902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 8
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 4
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 5
ออกแบบเฟอรนเิ จอร 6
ออกแบบเฟอรนเิ จอรและการประมาณราคา
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 4
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 5
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 6
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 4
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 2
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 5
ออกแบบบรรจุภัณฑ 4
ออกแบบบรรจุภัณฑ 5
ออกแบบบรรจุภัณฑ 6
ออกแบบบรรจุภัณฑ 7
ออกแบบกราฟก 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 2
การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 7
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 2
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
2(2-0)
3(2-2)
5(450)
3(2-2)
3(2-2)
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5541101

ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(2-0)
History of Industrial Design
ศึกษาประวัติ ความเปนมา และวิวฒ
ั นาการของศิลปะสากลของแตละยุค
และการปฏิวัติอตุ สาหกรรมในยุโรปและอเมริกา
วิวัฒนาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมกลุมยุโรป อเมริกา และเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงใน
อดีตและปจจุบัน

5541102

หลักการออกแบบ
2(1-2)
Principle of Design
ศึกษาหลักการออกแบบองคประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใชเปน
แนวทางพื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบ
ฝกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเนนการใช
หลักการออกแบบ การจัดองคประกอบของศิลปะ การวิเคราะห และใหคาํ อธิบาย
เปรียบเทียบเรื่องความงามได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเชิงออกแบบ

5541103

วาดเสน 1
2(1-2)
Drawing 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มอี ยูใน
ธรรมชาติ เชน ทิวทัศน คน สัตว ฯลฯ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน หุน ปูนปน
สิ่งกอสราง
สถาปตยกรรมตาง ๆ ใหไดสัดสวน แสง และเงา และ
องคประกอบของศิลปะที่ถกู ตองมีความเหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพ การ
ใชดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชารโคล ฯลฯ
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5541104

ออกแบบทัศนศิลป
2(1-2)
Visual Design
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบทัศนศิลป สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ฝก
ปฏิบัติการออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
โดยใชหลักการออกแบบจัด
องคประกอบของศิลปะ ฯลฯ เนนความคิดริเริ่มสรางสรรคทเี่ กิดแนวคิดใหม ความ
สวยงาม โดยไมบงั คับรูปแบบและวัสดุ เนนเทคนิคการสรางสรรคศลิ ปะ ลักษณะ
ตาง ๆ เทคนิคผสม มาประยุกตใชในงานผลิตภัณฑทไี่ มมรี ะบบกลไก เชน
ออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมายการคา ลวดลายตาง ๆ ขวดหรือภาชนะบรรจุ
ของเหลว ฯลฯ

5541105

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2(2-0)
Material and Production Processes
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธกี ารผลิตของวัสดุอตุ สาหกรรมประเภทตาง ๆ
เชนดิน ปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต แกว ไม กระดาษ ยาง โลหะ ผา พลาสติก
ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษากรรมวิธกี ารผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในบางโอกาส

5541106

กายวิภาคเชิงกล
2(2-0)
Ergonomics
ศึกษาสัดสวนและสรีระรางกายมนุษย (Anatomy)
โครงสราง และ
หนาที่การทํางานของรางกายมนุษย กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย (Activities of
Human Beings) ที่มคี วามสัมพันธกบั งาน (Task) หรือเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ
(Machines)
การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย (Engineering Anthropometry)
การนําขอมูลแอนโธรโปเมตรี (Anthropometry) ไปใชงาน
ศึกษาสภาวะ
แวดลอมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Working Conditions and Environment)
และปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การ
ประยุกตใช Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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5541107

เขียนแบบ 1
2(1-2)
Technical Drawing 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ
ประโยชนการเขียนแบบ เครื่องมือ
เครื่องใชวสั ดุอปุ กรณตาง ๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องตน
ฝกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection)
ภาพไอโซ
เมตริก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Dimetric) ภาพไตร
เมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิค
มาตรฐานสากล

5541108

วาดเสน 2
2(1-2)
Drawing 2
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพเหมือนจริง ตอเนื่องจากวิชาวาดเสน 1
เนนการใชสีตาง ๆ เชน สีน้ํา สีโปสเตอร สีหมึก และสีอเคลิก รวมทั้งเทคนิค
การใชพูกันชนิดตาง ๆ พูกันลม (Air Brush) การพนสี ฯลฯ
ฝกปฏิบัติเทคนิคการสรางภาพเหมือนจริง การสรางภาพแบบสื่อผสม
การประยุกตใชหลักการวาดภาพใหเกิดเทคนิคใหม ๆ ในการสรางงานเฉพาะตน

5541701

ออกแบบกราฟก 1
2(1-2)
Graphic Design 1
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟกพื้นฐาน เทคนิคการจัดองคประกอบงาน
กราฟกประเภทตาง ๆ เชน การจัดภาพ การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ การพิมพ
เบื้องตน การพิมพซิลคสกรีน การพิมพระบบตาง ๆ ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบ
เครื่องหมายการคา การออกแบบลวดลาย การทํา Art Work
และฝก
ปฏิบัติการพิมพซิลคสกรีนบนกระดาษ ผา และวัสดุอื่น ๆ
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5541702

ออกแบบกราฟก 2
3(2-2)
Graphic Design 2
ศึกษาหลักการ และการออกแบบกราฟก ระบบการพิมพแบบตาง ๆ เพื่อใช
ในงานออกแบบ การนําภาพประกอบ เชน ภาพถาย ภาพที่สรางขึ้นจากเครื่อง
กลไกตาง ๆ หรือภาพเขียน ฯลฯ มาประกอบการออกแบบ การทําชิ้นงาน Art Work
ฝกปฏิบัติการออกแบบปกหนังสือ การจัดหนาหนังสือ โปสเตอร แผนปลิว และ
แผนพับ

5542101

เขียนแบบ 2
2(1-2)
Technical Drawing 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5541107 เขียนแบบ 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)
ผลิตภัณฑแบบตาง ๆ การเขียนแบบภาพตัดเต็มสวน (Full Section) การเขียนแบบ
ภาพตัดครึ่งสวน (Half Section)
การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน (Detail
Drawing)
การเขียนแบบภาพชวย (Auxillary Drawing)
การเขียนแบบแยก
ชิ้นสวน (Assembly Drawing of Exploded View) การเขียนแบบสั่งงาน (Working
Drawing)
เนนการปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑทใี่ ชวัสดุตางชนิดกัน และ
สามารถแยกชิ้นสวนของชิ้นงานนั้น ๆ
สําหรับนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

5542102

หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
Principle of Industrial Design
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5541107 เขียนแบบ 1, 5541102 หลักการออกแบบ
ศึกษาหลักการ และขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมตาม
ระบบมาตรฐานสากล เชน อิทธิพลของสี วัสดุ องคประกอบของศิลปะ และสิ่งที่
มีอทิ ธิพลตอผลิตภัณฑ ฯลฯ เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑใน
สถานการณจริง
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ศึกษาวิธกี ารนําความคิดสรางสรรค (Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิด
ในการออกแบบ (Idea Development)
ฝกวิเคราะหและเปรียบเทียบสิ่งที่มีอทิ ธิพลตอผลิตภัณฑตาง ๆ เชน สี
วัสดุ องคประกอบของศิลปะ ฯลฯ
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งง า ย ๆ ไม มี ร ะบบกลไก (Nonmechanism) โดยเนนเฉพาะความงามของรูปทรง (Form) และประโยชนใชสอย
(Function)
5542103

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
2(1-2)
Industrial Design 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5541107 เขียนแบบ 1
ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหตั ถกรรม
และ
ผลิตภัณฑเซรามิกสในลักษณะตาง ๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ
ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว
ใหมี
รูปแบบ และประโยชนใชสอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม การ
กําหนดแนวคิดและวิธกี ารออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลเนนการฝกการออกแบบราง (Sketch Design) ฝกฝนความรวดเร็วใน
การออกแบบงานในเวลาจํากัด และเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค

5542106

การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน
2(1-2)
Basic Mechanic Design
ศึกษาระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตาง ๆ เชน ระบบเครื่อง
ผอนแรงระบบคานงัด คานดีด ระบบเฟองตาง ๆ ระบบกลไกอัตโนมัติ ระบบ
กลไกเกี่ยวกับไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอยางงาย ๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑชนิ้ ใหม
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5542107

ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 1
2(1-2)
Product Design in Thai Style 1
ศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตาง ๆ วิเคราะห
เอกลักษณเดน ๆ ดานรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นาํ มาใช ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทย โดยใชแนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑระบบสากล

5542108

ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 2
2(1-2)
Product Design in Thai Style 2
ศึกษาแนวคิดดานศิลปะ และวัฒนธรรมยุครวมสมัยของไทย วิเคราะห
แนวโนมเอกลักษณเดนในอนาคต
ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทยสมัย
ปจจุบนั เนนการผลิตระบบอุตสาหกรรม

5542109

การศึกษางาน
3(3-0)
Work Study
ศึกษาหลักการเพิ่มผลผลิต องคประกอบของเวลาที่ใชทาํ งานหนึ่ง ๆ ให
สําเร็จหลักการของการเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ
การสุมงาน การหาเวลา
มาตรฐานโดยการจับเวลาโดยตรงประโยชนของการสุมงานและเวลามาตรฐาน
เทคนิคการบันทึกขอมูลการตั้งคําถาม แผนภูมกิ ระบวนการผลิตสังเขป แผนภูมิ
กระบวนการผลิตตอเนื่อง ประเภทคน วัสดุและเครื่องจักร ไดอะแกรมการ
เคลื่อนที่ ไดอะแกรมสายใยแบบจําลอง ฯลฯ
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5542110

เขียนแบบ 3
2(1-2)
Technical Drawing 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5542101 เขียนแบบ 2
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) แบบตาง ๆ
เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow)
เชน การเขียนแบบ
ทัศนียภาพผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ
การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรม
ภายในและภายนอกอาคารเพื่อประกอบงานผลิตภัณฑ
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบสิทธิบตั ร (Patent Drafting) เพื่อใช
ประกอบงานออกแบบผลิตภัณฑและการขอสิทธิบตั ร

5542111

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
2(1-2)
Presentation Technique
ศึกษา ฝกปฏิบัติ เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective) การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering) ทีเ่ ปนชิ้นงาน
ผลิตภัณฑการนําเสนอ Plate ผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร
การจัด
องคประกอบของการนําเสนอ งาน ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการสื่อความหมายดวย
ภาพและภาษา เทคนิควิธกี ารนําเสนองาน
การเขียนแนวคิดในการออกแบบ
(Concept of Design) รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายดวยภาษาพูดอยางมีศลิ ปะ

5542112

เทคนิคการทําหุนจําลอง
2(1-2)
Model Making Technique
ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุทใี่ ชสรางหุนจําลองชนิดตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุตาง ๆ เชน ดินน้ํามัน ปูน
ปลาสเตอรกระดาษ ไม พลาสติก โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแตงรายละเอียด และ
ผิวหนา (Surface)ใหดูเหมือนจริง
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5542206

ออกแบบผลิตภัณฑไม 1
3(2-2)
Wood Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบัติของไมจริงชนิดตาง ๆ ของไทย ศึกษา
เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชกบั งานไม
กรรมวิธีการแปรรูป การ
ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการขึ้นรูป
และการตกแตงสีผิว ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมจริง การแกะสลักไมและการฉลุไม ฝกปฏิบัติ การ
ออกแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑไมจากไมจริงเปนวัสดุหลัก เนนชนิดงานขนาดเล็ก มี
ความสวยงาม ประณีต นําไปใชสอยได
เปนผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก
เครื่องประดับ เครื่องตกแตง ฯลฯ

5542207

ออกแบบผลิตภัณฑไม 2
3(2-2)
Wood Product Design 2
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไมอดั แผนชนิดตาง ๆ ที่จําหนาย
ในประเทศ ศึกษาเครื่องมือ
อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกบั งานไมอดั แผน
กรรมวิธกี ารแปรรูป และการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการขึ้นรูป และการตกแตงสี
ผิว ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมอดั แผน ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และการประกอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑจากไมอดั แผน โดยเนนการผลิตงานประเภท
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอม

5542208

ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 1
3(2-2)
Bamboo and Rattan Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไมไผและหวายในภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกับ
งานไมไผและหวาย กรรมวิธกี ารแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการขึ้นรูป ฯลฯ
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑจากไมไผและหวาย
ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑไมไผและหวาย
เนนชิ้นงานขนาดเล็ก
เปน
ผลิตภัณฑของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องตกแตง ฯลฯ
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5542209

ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 2
3(2-2)
Bamboo and Rattan Product Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบเฟอรนเิ จอร เครื่องตกแตงบานที่ทาํ จากไมไผและ
หวายโดยเนนความสวยงาม
ประโยชนใชสอย และการใชรว มหรือแทนวัสดุ
อุตสาหกรรมบางชนิด
ศึกษาขอมูลที่ใชประกอบการออกแบบเฟอรนิเจอร
เครื่องตกแตงบาน ฯลฯ กําหนดวัตถุประสงคและแนวคิด
ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและการประกอบขึน้ รูปดวยไมไผและหวาย

5542210

ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 1
3(2-2)
Souvenir and Gift Design 1
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี กําลัง
ไดรบั ความนิยม และมีจาํ หนายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุที่นาํ มาใช ศึกษาวิธใี ชเครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของที่ระลึก ที่มีรูปแบบและ
แนวคิดแปลกใหม

5542211

ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 2
3(2-2)
Souvenir and Gift Design 2
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตจากตางประเทศ ที่มกี าร
ออกแบบที่ดีศกึ ษาชนิด ประเภท คุณสมบัติของวัสดุที่นาํ มาใช
วิธีใช
เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีรูปสากลโดยมุงเนนการสงออก
ไปตางประเทศ
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5542301

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
3(2-2)
Ceramics Design 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเซรามิกส ประวัติโดยสังเขปของเซรา
มิกสไทยและสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิตพื้นฐานที่ใชในงานเซรามิกส
ฝกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทนูนต่ํา และลอยตัว
ฝก
ปฏิบัติการออกแบบและการ ขึน้ รูปเซรามิกสดวยกรรมวิธีพื้นฐานอยางงาย ๆ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ การทําแมพิมพ และหลอชิ้นงานขนาดเล็ก โดยเนนความ
สวยงามของรูปทรงเปนหลัก

5542302

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2-2)
Ceramics Design 2
ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และสารเคมีชนิดตาง ๆ ทีใ่ ชในการ
เตรียมดินปน และน้ําเคลือบ ศึกษาถึงกระบวนการขึ้นรูปดวยมือ เชน วิธีบีบ วิธี
ขด วิธีแผน วิธีกดจากแมพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และการขึ้นรูป
ผลิตถัณฑเซรามิกส ตามกระบวนการดังกลาว จนสําเร็จเปนชิ้นงาน

5542303

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของปลาสเตอร
วัสดุ และเครื่องมือที่ใชทํา
แมพิมพปนู ปลาสเตอรแบบแยกชิ้น และกรรมวิธีการหลอดวยน้ําดิน การเคลือบผิว
ดิน ฝกปฏิบัติ การออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
และหลอขึ้นรูป
ชิ้นงานดวยวิธกี ารหลอดวยน้ําดิน (Slip Casting) จนเปนชิ้นงานสําเร็จ
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5542401

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 1
3(2-2)
Furniture Design 1
ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรในยุคสมัยตาง
ๆ
ศึกษาหนาที่ และการใชงานของเฟอรนเิ จอรชนิดตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องจักร
เบื้องตน ทีใ่ ชในงานเฟอรนเิ จอร ชิน้ สวนประกอบตาง ๆ ของเฟอรนิเจอรไม
วิธีการเขาเดือยชนิดตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การยอสวน การแสดงแบบ
รายละเอียดเทคนิคการทําสวนประกอบของเฟอรนเิ จอรไม การทําหุนจําลอง การ
ทําตนแบบ

5542402

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 2
3(2-2)
Furniture Design 2
ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบ ตู โตะ เตียง และชั้นวางของแบบ
ตาง ๆ ที่ทําจากวัสดุตาง ๆ ศึกษาขอมูลตาง ๆ ทีใ่ ชประกอบการออกแบบ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเฟอรนเิ จอร ประเภท ตู โตะ เตียง และชั้นวางของ
ฯลฯ การทําหุนจําลองการทําตนแบบ (Prototype)

5542403

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 3
3(2-2)
Furniture Design 3
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแผนไมวทิ ยาศาสตร กระบวนการขึ้นรูป การตกแตง
รูปแบบและหลักการออกแบบเฟอรนเิ จอรสําหรับเด็ก ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียน
แบบ การทําหุนจําลอง
และการทําตนแบบเฟอรนิเจอรสาํ หรับเด็ก ที่ทําจาก
แผนไมวทิ ยาศาสตรเปนวัสดุหลัก
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5542404

ออกแบบตกแตงภายใน 1
3(2-2)
Interior Design 1
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน
การจัด
วางผังบริเวณกลุมสี วัสดุ และครุภัณฑ
โดยการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล
หรือรูปแบบในอดีต และนํามาประยุกตสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน ใหเกิด
รูปแบบรวมสมัยของอาคารประเภทตาง ๆ หรืออาคารที่ไดรบั การปรับปรุงหนาที่ใช
สอยที่สอดคลองกับกิจกรรมในยุคปจจุบัน ศึกษาและฝกปฏิบัติการกําหนดแนวคิด
การออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ
การเขียนทัศนียภาพ
(Perspective) และทําแบบจําลอง (Model)

5542405

ออกแบบตกแตงภายใน 2
3(2-2)
Interior Design 2
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ
กลุมสี วัสดุและครุภัณฑใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดลอมภายในของ
อาคาร ประเภทที่พักอาศัย เชน บานเดี่ยว บานแถว คอนโดมิเนียม ที่พกั อาศัย
ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการ ออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง (Model)

5542406

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

ออกแบบตกแตงภายใน 4
3(2-2)
Interior Design 4
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน
การจัดวางผัง
บริเวณกลุมสี วัสดุและครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายใน
รานคา ระบบกลุม เชน ศูนยกฬี า ศูนยการคา โรงแรม ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ
การเขียนทัศนียภาพ
(Perspective)
และการทําแบบจําลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเปน
ภาคเอกสาร

5542501

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 1
3(2-2)
Metal Product Design 1
ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่ว ๆ ไปของโลหะ
ที่นาํ มาใชผลิตเปน
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ
ศึกษาวิธกี ารใชอปุ กรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช
แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแตงผิวโลหะ
ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอปุ กรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร การทํา
หุนจําลอง

5542502

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 2
3(2-2)
Metal Product Design 2
ศึกษาเครื่องมือ
อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชสาํ หรับการผลิตขึ้นรูป
โลหะแผน
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนคลี่ ชิ้นงาน โลหะแผนรูปทรง
ตาง ๆ และการเขียนแบบแยกชิ้นสวน ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑงานโลหะ
แผน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ การทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ประเภทมีระบบกลไกอยางงาย ๆ ไมซับซอน ทีใ่ ชโลหะเปนแผนวัสดุหลัก เชน
กลองตูรบั จดหมาย โคมไฟฟา ฯลฯ เนนการผลิตระบบพื้นฐาน
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5542503

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 3
3(2-2)
Metal Product Design 3
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชผลิตขึ้นรูปโลหะเสน ศึกษา
หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะเสน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑโลหะที่ทาํ จากโลหะเสน โดยเนนการผลิตระบบพื้นฐาน

5542601

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 1
3(2-2)
Plastic Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ
และการใชงานของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอรเรซิน (Unsaturated Polyester Resin) ยางซิลโิ คน ใยแกว และวัสดุอื่น ๆ
ศึกษาและฝกทักษะ วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการทําแมพมิ พแบบถลก
แมพิมพแบบผา วิธีการหลอ และการตกแตง

5542602

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 2
3(2-2)
Plastic Product Design 2
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ การใชงาน และกรรมวิธีการผลิตพลาสติกแผน
อะคริลิก (Acrylic) พี.วี.ซี. (PVC.) และ เอ.บี.เอส. (ABS.) ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ
ทีใ่ ชแปรรูปและกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกแผนชนิดตาง ๆ
ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก แผน ฝกปฏิบัติการออกแบบ และทําหุนจําลองขนาด
เทาจริง ผลิตภัณฑที่กาํ ลังนิยมใชกนั อยูในตลาด เปนผลิตภัณฑขนาดเล็ก เชน
กลองบรรจุ กลองโชวสินคา ฯลฯ

5542603

ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 1
3(2-2)
Fiber Glass Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ และการใชงาน ของพลาสติกเหลวโพลิเอ
สเตอรเรซิน (Unsaturated Polyester Resin) ใยแกว และวัสดุอื่น ๆ ศึกษาวิธีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสดวยแมพมิ พชิ้น
เดียว
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก ฝก
ปฏิบัติการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก เชน โคมไฟ
นาฬิกา เครื่องตกแตง เฟอรนเิ จอรสําหรับเด็ก ฯลฯ
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5542604

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3
3(2-2)
Plastic Product Design 3
ศึกษาคุณสมบัติวสั ดุ กรรมวิธกี ารผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
พลาสติกแบบฉีด (Injection Molding) ฝกปฏิบัติการออกแบบและทําหุนจําลอง
ผลิตภัณฑพลาสติก จากกรรมวิธกี ารผลิตดังกลาว ประเภทตาง ๆ เชน เฟอรนิเจอร
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

5542701

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 1
3(2-2)
Package Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ หลักการออกแบบ หนาที่
และโครงสรางของบรรจุภัณฑชนิดตาง ๆ ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถนํามาใชทํา
บรรจุภัณฑได เชน กระดาษ พลาสติก ไม แกว ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑพื้นฐาน เชน ซอง กลองพับอยางงาย ๆ และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง
เทาจริง

5542702

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 2
3(2-2)
Package Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบ รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑ โดย
เนนการศึกษาเรื่องโครงสรางที่มคี วามสลับซับซอนปานกลาง การประยุกตกราฟก
อยางงาย ๆ เขากับตัวบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิดตาง ๆ ที่นาํ มาใช
ทําบรรจุภัณฑ เชน กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดตาง ๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติ
ออกแบบบรรจุภัณฑทใี่ ชในชีวติ ประจําวันทั่ว ๆ ไป ทีใ่ ชกระดาษแข็งและกระดาษ
ลูกฟูก โดยการวางแบบ (Pattern) และกราฟกใหมคี วามเหมาะสม
พรอม
วิเคราะหการนําวัสดุมาใช และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง
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5542703

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 3
3(2-2)
Package Design 3
ศึกษาหลักการออกแบบ รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุของเหลวศึกษา
การจัดองคประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ (Logo) และลวดลายบนบรรจุภณ
ั ฑ ศึกษา
กรรมวิธกี ารผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกและการพิมพในระบบตาง ๆ ทีใ่ ชกบั งานบรรจุ
ภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ ที่ทําจากพลาสติก เนนรูปทรง
สวยงาม นาซื้อ นาใช เชน ขวดบรรจุนา้ํ มัน ขวดยาสระผม ฯลฯ พรอมการ
ออกแบบกราฟก และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง

5542801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Design 1
ศึกษาเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อศึกษางานในดานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พัฒนาใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
การ
จัดเตรียมและทําพอรทฟอลิโอ (Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอด
หลักสูตร และจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ

5542802

การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
3(250)
Field Experience in Industrial Design 1
ฝกงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อหาประสบการณ
โดยใหมเี วลา
ปฏิบัติงานไมนอ ยกวา 250 ชัว่ โมง ในโรงงานหรือสถานประกอบการที่สถาบันฯ
เห็นสมควร ตามสาขาเฉพาะที่เลือกเรียน
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5543102

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
2(1-2)
Industrial Design 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5542101 เขียนแบบ 2
ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกและผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ ในลักษณะตาง ๆ ภายในประเทศและตางประเทศ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ การกําหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว โดยศึกษาขอมูล
ประกอบการออกแบบ
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากลที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝกทักษะการออกแบบอยาง
รวดเร็ว ในเวลาจํากัด (Sketch Design) และเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค

5543105

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(2-0)
Quality Control in Industrial Products
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดย
อาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธกี ารปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสราง
ระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ตลอดจนมาตรฐาน
สินคา

5543106

ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
3(2-2)
Exhibition and Display Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ
และการจัด
แสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบตาง ๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสินคาและ
ผลิตภัณฑ (Display) และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และจัด
นิทรรศการเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบชุด
สําเร็จรูปเพื่อใชจดั แสดงนิทรรศการ
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5543107

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
2(1-2)
Computer Aid Design 1
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอรเทคนิคการสรางภาพสองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบ
เรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวย
ในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

5543108

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
2(1-2)
Computer Aid Design 2
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพสองมิติโดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบ
แปลน รูปดาน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยใน
การออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

5543109

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3
2(1-2)
Computer Aid Design 3
ศึกษาหลักการ
และวิธกี ารใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพสามมิติ เชน การเขียนทัศนียภาพ
ผลิตภัณฑ การเขียน ทัศนียภาพภายในอาคาร มุมมองแบบตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบในการนําเสนอผลงานออกแบบ ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อ
ชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

5543110

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
2(1-2)
Industrial Design 3
ศึกษารูปแบบ
และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรและ
ผลิตภัณฑโลหะในลักษณะตาง ๆ ภายในประเทศและตางประเทศ
ศึกษาการ
ออกแบบโครงสรางของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมในรูปแบบตาง ๆ ศึกษาถึงขนาด
สัดสวน หนาที่ และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย
มนุษย โดยเนนศึกษาดาน Ergonomics หรือ Human Factors Engineering ให
สัมพันธกบั ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ
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ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่มรี ะบบกลไกอยางงาย ๆ
เนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเปนหลักใหญ
ใช
โครงสรางอิสระและสวยงาม
5543111

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
3(2-2)
Industrial Design 4
ศึกษาการวางแผนการออกแบบหรือการเตรียมงานขั้นแรก
วิธีการ
คนควาวิจัย การวิเคราะหขอ มูลและปจจัยตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ หลักการ ผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) การประมาณ
ราคา ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมขนาดเล็ก ที่มกี ลไกซับซอน
ปานกลาง
สามารถผลิตในระบบ อุตสาหกรรม เนนปฏิบัติตามขั้นตอน
การออกแบบระบบมาตรฐาน เชน การทําแบบราง (Sketch Design) เขียนแบบ
จริง (Working Drawing) แบบยอหรือขยาย (Detail) แบบแยกชิ้นสวนประกอบ
(Exploded View) ทัศนียภาพเหมือนจริง (Rendering) หุน จําลอง (Model) และ/หรือ
ผลิตภัณฑตนฉบับ (Prototype) และเอกสารสรุปขอมูลเพื่อการเสนองาน

5543112

การถายภาพเพื่อการออกแบบ
2(1-2)
Photography for Design
ศึกษาอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของการถายภาพนิ่ง ศึกษาปฏิบัติการถาย
ภาพนิ่ง ฝกปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา สี และสไลด เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพพิเศษตาม
เนื้อหาของการออกแบบ การสรางเนือ้ หาในงานถายภาพ การจัดองคประกอบ
การเลือกหามุมของภาพ การฝกความคิดสรางสรรค เทคนิคการจัดวางหุน การจัด
แสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถายภาพ เทคนิคการใชอปุ กรณ
ประกอบ เพื่อประกอบการออกแบบ
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5543113

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
3(2-2)
Industrial Design 5
ศึกษาความเปนมา ความสําคัญของกลุม ชมรม และสมาคมนักออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (Society of Industrial Designers)
ทีเ่ ปนสมาชิกของ
ICSID (The International Council of Societies of Industrial Design)
และ
สถาบันที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ ศึกษาจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ
ของนักออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (Ethics and Practices)
ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual
Property) เชน สิทธิบตั ร (Patent)
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ฯลฯ ฝกทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ใหม เนนการออกแบบเขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธิ์และสิทธิบตั ร

5543114

การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0)
Advertising in Industrial Product Design
ศึกษาความสําคัญ ลักษณะของการโฆษณา และการสงเสริมการขาย
พฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑนั้น จิตวิทยา แรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ
การพยากรณตลาด การวางแผนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จรรยาบรรณ
ความจริงใจในการโฆษณา การเลือกสื่อในการโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑที่มี
ผลกระทบตอการโฆษณา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณา และการ
สงเสริมการขาย

5543115

พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ
3(3-0)
Consumer Behavior in Industrial Design
ศึกษาบทบาทและลักษณะของพฤติกรรมมนุษยที่มีตอ การบริโภคผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑทเี่ กี่ยวของจะมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค ฝกทักษะ
การวิเคราะห วิจยั ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
มาปรับใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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5543116

การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0)
Management for Industrial Design
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ระบบการผลิต กระบวนการผลิต การพยากรณ ความตองการการกําหนดปจจัย
การผลิต การจัดและวางแผนงานการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กฎหมายที่
เกี่ยวของ เชน กฎหมาย แรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ฯลฯ

5543118

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Design Technology
ศึกษาความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ศึกษาถึงขนาด สัดสวน หนาที่ และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวน
ตาง ๆ ของรางกายมนุษย รวมถึงกระบวนการทางดานการคิด เพื่อการประยุกตใช
กับงานดานตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่มรี ะบบกลไก
อยางงาย ๆ โดยเนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเปน
หลักใหญ ใชโครงสรางอิสระและสวยงาม

5543201

ออกแบบผลิตภัณฑปนู พลาสเตอรและซีเมนต 1
3(2-2)
Plaster and Cement Product Design 1
ศึกษาลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑปนู พลาสเตอรและ
ซีเมนตชนิดตาง ๆ ศึกษาคุณสมบัติของพลาสเตอรและซีเมนต วิธีการใชเครื่องมือ
อุปกรณและ ทําแมพิมพ กระบวนการขึ้นรูปและตกแตง
ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และฝกปฏิบัติทําแมพิมพและหลอชิ้นงาน
เนนชิ้นงานรูปนูนต่ําและ
ชิ้นงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก เชน ผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก เครื่องประดับ
เครื่องตกแตง ของชํารวย ฯลฯ
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5543202

ออกแบบผลิตภัณฑปนู พลาสเตอรและซีเมนต 2
3(2-2)
Plaster and Cement Product Design 2
ศึกษาวิธกี ารทําแมพิมพและแมพิมพชิ้น และกระบวนการหลอชิ้นงานใหญ
ฝกปฏิบัติการออกแบบการทําแมพิมพและหลอชิ้นงาน เนนชิ้นงานรูปลอยตัวขนาด
ใหญ เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชนใชสอย เชน เครื่องประดับ เครื่องตกแตงชิ้น
ใหญ เฟอรนเิ จอร สนาม กระถาง ฯลฯ

5543203

ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 1
3(2-2)
Paper Product Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ชนิด ประเภท คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิต
ของกระดาษชนิดตาง ๆ
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกบั งาน
กระดาษ และ กระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
กระดาษชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และขึ้นรูปผลิตภัณฑหตั ถกรรมกระดาษ
เชน ของเลนสําหรับเด็ก ตุกตา เครื่องประดับ ฯลฯ

5543204

ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 2
3(2-2)
Paper Product Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ โดยเนนผลิตภัณฑที่มปี ระโยชน
ใชสอยควบคูกับความสวยงาม ศึกษาขอมูลที่ใชประกอบการออกแบบ กําหนด
วัตถุประสงคและแนวคิดมนการออกแบบ
ฝกปฏิบัติการออกแบบขึ้นรูป
ผลิตภัณฑกระดาษ เชน โคมไฟ ถาดใสผลไม กลองใสกระดาษชําระ ทีใ่ สจดหมาย
กรอบรูป ฯลฯ

5543205

ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 1
3(2-2)
Leather Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของหนังชนิดตาง ๆ ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑหนัง เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรชนิดตาง ๆ ทีใ่ ชกบั งาน
หนัง ฝกปฏิบัติวิธีใชเครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ ในการดุนลาย การลอกลาย
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การตกแตงผิว การตัดเย็บและการประกอบชิ้นสวนอื่น ๆ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบลวดลาย และผลิตภัณฑหนังชิ้นขนาดเล็ก เนนทําเปนของที่ระลึก เชน
เข็มขัด พวงกุญแจ กระเปาใสธนบัตร กรอบรูป
5543206

ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 2
3(2-2)
Leather Product Design 2
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑหนัง โดยเนนผลิตภัณฑที่กาํ ลัง
ไดรบั ความนิยมจากตลาดสูง ใชการผลิตระบบอุตสาหกรรม ศึกษาขอมูลที่ใชใน
การออกแบบกําหนดวัตถุประสงคและแนวคิดในการออกแบบ
ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบและตัดเย็บขึ้นรูปผลิตภัณฑหนัง เชน กระเปาถือ กระเปา
สะพาย รองเทา กลองเครื่องประดับ

5543207

ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ 1
3(2-2)
Textile Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑผา ทอ ผาพิมพ
และสิ่งทออื่น ๆ ของไทย ศึกษาคุณสมบัติของผา สียอ ม สีพมิ พ และสารเคมี
ประกอบอื่น ๆ
ศึกษากระบวนการยอม การทอ และการพิมพซลิ คสกรีน ฝก
ปฏิบัติออกแบบลายผาทอ ลายพิมพผา และรูปแบบผลิตภัณฑที่ทําจากผาทอ และผา
พิมพ

5543208

ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ 2
3(2-2)
Textile Design 2
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะ และรูปแบบผลิตภัณฑผา บาติก และผา
มัดยอมศึกษาคุณสมบัติของผา สียอ ม เทียน และสารเคมีประกอบอื่น ๆ ศึกษา
วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณและกระบวนการผสมเทียน การผสมสี การเขียนเทียน
การแตมสี การมัดยอม ฯลฯ ฝกปฏิบัติออกแบบลาย ออกแบบผลิตภัณฑ
และ
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑผา บาติก เนนชิ้นงานเปนผืน และนําไปประกอบทําเปน
ผลิตภัณฑอื่น เชน ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมเตียง โคมไฟ ทีใ่ สจดหมาย
ปลอกหมอน กลองใสกระดาษชําระ ตุกตา ฯลฯ
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5543209

ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ 3
3(2-2)
Textile Design 3
ศึกษาประวัติความเปนมาของการทอ การพิมพ
และการยอมผาระบบ
อุตสาหกรรม
ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑผา ระบบ
อุตสาหกรรม ศึกษาวัสดุ สารเคมี เครื่องจักร
อุปกรณทใี่ ชประกอบการทอ
การพิมพ และการยอม ผลิตภัณฑผา ระบบอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ลาย การออกแบบผลิตภัณฑจากสิ่งทอ การออกแบบเสือ้ ผาในระบบอุตสาหกรรม

5543210

ออกแบบผลิตภัณฑแกว 1
3(2-2)
Glass Product Design 1
ศึกษาลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑแกวประเภทใชกระบวนการความรอน
หลอมขึ้นรูป เชน การเปา ตัดขึ้นรูป และการหลอในแมพมิ พ ศึกษาชนิด
ประเภท และคุณสมบัติของแกวที่นาํ มาใชในกระบวนการขึ้นรูป การตกแตง และ
การพิมพสี ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือและอุปกรณขัด เจียร และตกแตง ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานแกว
เนนผลิตภัณฑแกวที่ผลิต
จากกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธใี ชความรอน
หลอมขึ้นรูป

5543211

ออกแบบผลิตภัณฑแกว 2
3(2-2)
Glass Product Design 2
ศึกษาลักษณะ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑแกว
ประเภทใช
กระบวนการขึ้นรูป ตัดประกอบแกวแผน หรือกระจกแผน (Stained Glass) ศึกษา
ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของแกว (กระจกแผน) ที่นาํ มาใชกระบวนการขึ้นรูป
การตกแตงผิว และการเคลือบสี
ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือและอุปกรณขัด เจียร
และตกแตง ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑแกว ทีผ่ ลิตจาก
แกวแผน (กระจกแผน)
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5543212

ออกแบบเครื่องประดับ 1
3(2-2)
Jewelry Design 1
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ
จากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสังเคราะห
ศึกษาการออกแบบเครือ่ งประดับ
ในเชิงศิลปะใหสัมพันธกบั เครื่องแตงกาย รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตาง ๆ
การใชเครื่องมืออุปกรณ กระบวนการขึ้นรูป และตกแตงเครื่องประดับ
ฝก
ปฏิบัติการออกแบบทําเครื่องประดับพื้นฐาน เชน การตัดฉลุ การพับ การถัก การ
เชื่อม การปม ฯลฯ และนําเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชกบั การออกแบบ
เครื่องประดับไดอยางเหมาะสม

5543213

ออกแบบเครื่องประดับ 2
3(2-2)
Jewelry Design 2
ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม
การใชเครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการขึ้นรูป ตกแตงเครื่องประดับ เชน แกว
หินธรรมชาติ แมลง โลหะ วัสดุสังเคราะห เครื่องเคลือบ เซรามิกส ฯลฯ
เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซอน เชน วิธีการหลอ การฝงหิน (Bezel)
เทคนิคการนําวัสดุและวิธกี ารมาประยุกตใชในการออกแบบเครือ่ งประดับไดอยาง
เหมาะสม

5543214

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 1
3(2-2)
Ornament Design 1
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเครื่องตกแตงจากภาคตาง ๆ ของไทยจากอดีตมา
จนถึงปจจุบัน
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นาํ มาใช ศึกษา
วิธีใชเครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเครื่องตกแตงรูปลักษณไทยจากวัสดุตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม
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5543215

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 2
3(2-2)
Ornament Design 2
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเครื่องตกแตงจากประเทศตาง ๆ ที่มผี ลงาน
การออกแบบเปนที่ยอมรับทั่วไป
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุที่นาํ มาใช ศึกษาวิธใี ชเครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเครื่องตกแตงรูปลักษณสากล
โดยมุงเนนการสงออกตางประเทศ

5543301

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 4
3(2-2)
Ceramics Design 4
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชขนึ้ รูปดวยแปนหมุน (Throwing)
รวมถึงสารเคลือบชนิดตาง ๆ เทคนิคกรรมวิธีตกแตงผลิตภัณฑ เชน การเขียน
ลวดลาย การเคลือบผิว ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑเซรา
มิกสดวยกรรมวิธีดังกลาว จนสําเร็จเปนชิ้นงาน

5543302

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 5
3(2-2)
Ceramics Design 5
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือและกรรมวิธีการขึ้นรูปดวยใบมีด
(Jiggering) การเผา และเตาเผาชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสทผี่ ลิตดวยกรรมวิธกี ารผลิตแบบขึ้นรูปดวยใบมีด
ฝก
ปฏิบัติการทําตนแบบ (Prototype) การสรางแมแบบ (Block Mold) และการฝกทํา
ใบมีดทั้งชนิดภายใน (Jollying) และภายนอก (Jiggering) เทคนิคการเผาและ
เตาเผา จนสําเร็จเปนชิ้นงาน
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5543303

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 6
3(2-2)
Ceramics Design 6
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิกสใน
ระบบอุตสาหกรรมที่ใชระบบการผลิตแบบ Slip Casting และ Jiggering ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ การทําแมพิมพ การทําตนแบบ
ผลิตภัณฑเซรา
มิกสและทักษะในการทําเซรามิกสที่มีลกั ษณะเปนชุด เชน ชุดอาหาร ชุดกาแฟ
ฯลฯ โดยเนนการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม

5543304

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 7
3(2-2)
Ceramics Design 7
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิกสใน
ระบบอุตสาหกรรม เชน วัสดุกอ สราง เครื่องสุขภัณฑ งานตกแตงสถาปตยกรรม
ศึกษาชนิดของสารเคลือบ วัตถุดิบในการทําเคลือบ การผสมเคลือบในอัตราสวน
ตาง ๆ
กรรมวิธกี ารเคลือบแบบตาง ๆ ขอบกพรองของการเคลือบ ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทวัสดุกอ สราง
เครื่องสุขภัณฑ
ฯลฯ โดยเนนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

5543305

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 8
3(2-2)
Ceramics Design 8
ฝกปฏิบัติกาํ หนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส ทีผ่ ลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่องที่นาสนใจ
ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดทํา
โครงงานตามที่กาํ หนด การคนควาขอมูล วิเคราะหขอ มูล การออกแบบราง
(Sketch Design)
การออกแบบเขียนแบบ การทําตนฉบับ จนสําเร็จเปนชิ้นงาน
สรุปโครงการเปนภาคเอกสาร

129
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543401

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 4
3(2-2)
Furniture Design 4
ศึกษารูปแบบหลักการออกแบบ และโครงสรางของเกาอี้ตาง ๆ เชน Easy
Chair,Arm Chair, Sofa, Resting Chair ฯลฯ ศึกษาวัสดุเครื่องมือที่ใชผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชประกอบการผลิต ศึกษากระบวนการบุ
นวมแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว การเขียน
แบบเทาจริงและทําหุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตนแบบ

5543402

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 5
3(2-2)
Furniture Design 5
ศึกษาความสําคัญ ลักษณะ ชนิดของแผนไมวิทยาศาสตร วิธีการใชอปุ กรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูป การขึ้นรูปเฟอรนิเจอรถอดประกอบ
รูปแบบของเฟอรนเิ จอรถอดประกอบ หลักการออกแบบเฟอรนเิ จอรประเภทถอด
ประกอบ (Knockdown) ทีผ่ ลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบเฟอรนเิ จอรประเภทถอดประกอบ
การเขียนแบบสั่งงาน
(Working Drawing) ทีใ่ ชในโรงงานอุตสาหกรรม การทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑ
ตนแบบ

5543403

ออกแบบเฟอรนเิ จอร 6
3(2-2)
Furniture Design 6
ศึกษารูปแบบและลักษณะของเฟอรนเิ จอรประเภทชุด หลักการออกแบบ
เฟอรนเิ จอรประเภทชุด เชน ชุดสํานักงาน ชุดหองประชุม ชุดหองรับแขก ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ และการทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑตนแบบ
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5543404

ออกแบบเฟอรนเิ จอรและการประมาณราคา
3(2-2)
Furniture Design and Cost Estimating
ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเฟอรนเิ จอรลอยตัว Free Standing Furniture
และเฟอรนเิ จอรติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ศึกษารายละเอียดของเฟอรนเิ จอร การอานแบบ วิธีการแยกรายการแบบและวัสดุ
การคํานวณคิดราคาจากแบบ
การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทตาง ๆ ที่
ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดคํานวณราคาแรงงาน ราคาออกแบบ การ
ทําสัญญาวาจาง การคํานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด

5543501

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 4
3(2-2)
Metal Product Design 4
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชสาํ หรับผลิตและขึ้นรูปโลหะ
แผนในระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัดลาง
การเคลือบหรือพนสีใน
ระบบอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะแผน
ทีใ่ ชกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม เชน ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ ฯลฯ

5543502

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 5
3(2-2)
Metal Product Design 5
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ
และเครื่องจักรที่ใชสาํ หรับผลิตและขึ้นรูป
โลหะเสนระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัด ลาง การเคลือบหรือพนสีใน
ระบบอุตสาหกรรม
ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะ
เสนที่ใชกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม เชน ชั้นวางของ เฟอรนิเจอร ฯลฯ

5543503

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 6
3(2-2)
Metal Product Design 6
ศึกษากระบวนการและเทคนิคการหลอโลหะ คุณสมบัติ ลักษณะเดนและ
รูปแบบของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่ผลิตจากโลหะหลอ
วิเคราะหขอ มูลและ
กําหนดแนวคิดใหมฝก ปฏิบัติการออกแบบและทําหุนจําลองผลิตภัณฑโลหะ
ประเภทโลหะหลอ
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5543601

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 4
3(2-2)
Plastic Product Design 4
ศึกษาคุณสมบัติวสั ดุ กรรมวิธกี ารผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธกี ารผลิตแบบเปา (Blow Molding)
และกรรมวิธีการผลิต
แบบหลอเหวี่ยง (Plastic Rotational Casting)
กรรมวิธีการผลิตและระบบ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดทําหุนจําลองผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธกี ารผลิตดังกลาวประเภทตาง ๆ
เชน
ภาชนะบรรจุ
ของเหลว อุปกรณเครื่องใชในบาน ของเลนสําหรับเด็ก เฟอรนิเจอร ฯลฯ

5543602

ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 2
3(2-2)
Fiber Glass Product Design 2
ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือ อุปกรณ
และกระบวนการผลิตขึ้นรูป
ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส หรือ เอฟ.อาร.พ. (FRP.) ระบบอุตสาหกรรมดวยแมพมิ พ
แยกชิ้น ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดกลาง
ฝก
ปฏิบัติการทําแมพิมพแยกชิ้นและการขึน้ รูปชิ้นงานไฟเบอรกลาสขนาดกลาง เชน
เครื่องเลนในสวนสนุก ชิน้ สวนประดับรถยนต ผลิตภัณฑใชในงานสาธารณะ
ฯลฯ

5543603

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 5
3(2-2)
Plastic Product Design 5
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑทใี่ ชพลาสติกเปนวัตถุดิบไม
จํากัดชนิดของผลิตภัณฑและกรรมวิธกี ารผลิต
เนนผลิตภัณฑที่มรี ะบบกลไก มี
แนวคิดแปลกใหมศึกษาและวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ
ประโยชนใชสอย การตลาดกรรมวิธกี ารผลิต ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกตามหัวขอโครงงานที่กาํ หนด
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5543701

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 4
3(2-2)
Package Design 4
ศึกษาหลักการออกแบ
และรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุผลิตผลทาง
อุตสาหกรรม เพื่อการขนสงทั้งในและนอกประเทศ คํานึงถึงความปลอดภัย การ
ประยุกตกราฟกเขากับงานที่ออกแบบ พรอมวิเคราะหและทดสอบบรรจุภณ
ั ฑเพื่อ
ใชในการขนสง ศึกษาวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิตที่เหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑเพื่อการ
ขนสง ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง โดยประยุกตงานกราฟกอยาง
งาย ๆ ใหเขากับบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง
ขนาดเทาจริง

5543702

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 5
3(2-2)
Package Design 5
ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุน้ําผลไมและ
อาหารแหงศึกษากรรมวิธกี ารผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากโลหะ กระดาษ ฟลม
พลาสติก และการพิมพระบบตาง ๆ
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑของเหลว และอาหารแหง ฝกปฏิบัติ
ออกแบบบรรจุภัณฑทใี่ ชบรรจุนา้ํ ผลไมและอาหารแหง
และออกแบบกราฟก
ประกอบบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมีรูปแบบสวยงามและเหมาะสม
พรอมทั้งฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองขนาดเทาของจริง

5543703

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 6
3(2-2)
Package Design 6
ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ ทีใ่ ชบรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร เพื่อการสงออก เชน บรรจุภัณฑผกั สด บรรจุภณ
ั ฑผลไมสด บรรจุ
ภัณฑดอกไมสด ฯลฯ ศึกษาวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิตที่เหมาะสม ทีใ่ ชทาํ บรรจุ
ภัณฑทางการเกษตร ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุผลิตผลทาง
การเกษตร การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูลที่ใชประกอบการออกแบบ
พรอมทั้งทําหุนจําลองเทาของจริง

133
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5543704

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ 7
3(2-2)
Package Design 7
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑเฉพาะอยาง ทีใ่ ชผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ไมจาํ กัดวัสดุ
ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑและจัดทํา
หุนจําลองตามโครงงานที่กาํ หนด

5543705

ออกแบบกราฟก 3
3(2-2)
Graphic Design 3
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟก โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยในการออกแบบ การนําเครื่องหมายไปใชในการผลิตภัณฑตาง ๆ เชน บน
หีบหอ การออกแบบและกําหนดตําแหนงขอความโฆษณา
การปฏิบัติตาม
แนวความคิดของสภาพแวดลอม และเฉพาะกรณี
ระบบการประชาสัมพันธ
เอกลักษณของผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟกในระบบอุตสาหกรรม

5543801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Design 2
ศึกษาเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อ
ศึกษางานในดานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พัฒนา
ใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาดู
งานนอกสถานที่และเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ปฏิบัติการทํา
พอรทฟอลิโอ (Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดทํา
เปนรูปเลม เพื่อเปนประโยชนตอ อาชีพ

5543901

การคนควาวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(2-0)
Research for Industrial Design
ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธกี ารวิจัย สถิติ เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการ
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เชน ขัน้ การเตรียมงาน ขัน้ เก็บรวบรวมขอมูล ขั้น
วิเคราะหขอ มูล ขัน้ นําเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัวขอ
เรื่องที่กาํ หนด สรุปเปนภาคเอกสาร ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงรางวิชา 5544901
โครงการพิเศษ
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5544501

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 7
3(2-2)
Metal Product Design 7
การกําหนดหัวขอโครงงาน การออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่ผลิต
จากงานโลหะ ไมจาํ กัดชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ
โลหะที่มีวสั ดุอื่นประกอบ เนนผลิตภัณฑที่มรี ะบบกลไกไมซบั ซอนและผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม
ศึกษาและวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ การตลาด การผลิต
ฯลฯ และกําหนดแนวความคิดในการออกแบบและทําหุนจําลอง
ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําหุนจําลองตามโครงงานที่
กําหนด

5544801

การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
5(450)
Field Experience in Industrial Design 2
ศึกษาลักษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบ คุณสมบัติที่จําเปน และ
สําคัญของนักออกแบบที่มีตอ สังคมสวนรวม ตอเจาของ ตอลูกคา และตอตนเอง
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
ศึกษางานในโรงงานหรือสถานประกอบการ
เพื่อหาประสบการณตามสาขาเฉพาะทาง โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450
ชั่วโมง ตามที่ทางสถาบันเห็นวาเหมาะสมตามสาขาเฉพาะที่เลือกเรียน

5544901

โครงการพิเศษ
3(2-2)
Special Project
ศึกษาแนวทาง และหลักการทั้งหมดของหลักสูตร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
กําหนดและเสนอหัวขอเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมที่นกั ศึกษาสนใจมากที่สุด
ฝกปฏิบัติการจัดทําโครงการ
พิเศษ การเสนอหัวขอโครงการ การดําเนินการหาขอมูล การวิเคราะหขอ มูล
แนวทางการแกปญ
 หา การทําแบบราง จนถึงการออกแบบขั้นสุดทาย และการ
ทําหุนจําลองหรือการทําผลิตภัณฑตนแบบ สรุปการดําเนินงานทุกขั้นตอนเปนภาค
เอกสาร ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ เนนโครงการที่
สามารถผลิตไดจริงในระบบ
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อุตสาหกรรม ทีเ่ กิดแนวคิดใหมสามารถแกปญ
 หาที่มอี ยูเดิมได และเปนประโยชน
ตอสังคม
5544902

โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2)
Special Project in Industrial Design
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5543901 การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศึกษาแนวทางและหลักการออกแบบเขียนแบบการทํางาน เพื่อวิเคราะห
หรือวิจยั ในงานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม การแกปญ
 หา ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑและการออกแบบของงานนั้น ๆ วิธีการออกแบบเขียนแบบ การทดลอง
หรือคนควาสิ่งใหม การวางแผนงาน ฯลฯ โดยใหนักศึกษาเลือกศึกษาหัวขอที่
สนใจมากที่สุด
สรุปผลการดําเนินการทุกขั้นตอนตามระบบวิธีการวิจัยเปนภาค
เอกสาร การออกแบบ การเขียนแบบ การทําหุนจําลองและการทําตนแบบ ภายใต
การควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
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หมูวชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
(555)
หมูวชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. งานออกแบบทั่วไป
(555-1--)
2. งานออกแบบเพื่อตกแตง
(555-2--)
3. งานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
(555-3--)
4. วัสดุกอ สรางเทคโนโลยีอาคาร
(555-4--)
5. การตรวจงาน สิ่งแวดลอม
(555-5--)
6.
(555-6--)
7.
(555-7--)
8. การฝกงาน
(555-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(555-9--)
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หมูวชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม (555)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5551301
5551302
5551303
5552201
5552202
5552301
5552302
5553101
5553102
5553201
5553202
5553203
5553204
5553205
5553301
5553302
5553401
5553402
5553403
5553404
5554201
5554202
5554203
5554301
5554302

ชื่อวิชา
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 1
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 2
หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
ศิลปประจักษ
ภูมิสถาปตยกรรม 1
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 3
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 4
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรม
งานออกแบบตกแตงภายใน 1
งานออกแบบตกแตงภายใน 2
ภูมิสถาปตยกรรม 2
ออกแบบตกแตงภายใน 3
ออกแบบตกแตงภายใน 4
เขียนแบบสถาปตยกรรม
หลักการออกแบบสถาปตยกรรม
วัสดุกอ สรางและกรรมวิธกี ารผลิต 1
วัสดุกอ สรางและกรรมวิธกี ารผลิต 2
วัสดุอาคาร
พระราชบัญญัติและการปฏิบัติวชิ าชีพสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม
ลายประดับไทย
การออกแบบผังเมือง
การออกแบบผังบริเวณ
งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 5
เทคนิคสถาปตยกรรม 1

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5554303
5554304
5554305
5554306
5554307
5554308
5554309
5554310
5554311
5554312
5554401
5554402
5554403
5554404
5554405
5554406
5554407
5554501
5554502
5554503
5554504
5554505
5554506
5554901
5554902
5554903
5554904
5554905

ชื่อวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม 2
เทคนิคสถาปตยกรรม 3
สถาปตยกรรมไทย 1
สถาปตยกรรมไทย 2
แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
การเขียนทัศนียภาพงานสถาปตยกรรม
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
การเขียนรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรม
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีอาคาร 1
ระบบประสานทางพิกัด
เทคโนโลยีอาคาร 2
เทคโนโลยีอาคาร 3
วิวัฒนาการและแนวคิดทางดานสถาปตยกรรม
อุปกรณระบบอาคาร
ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วิวฒ
ั นาการชุมชนเมือง
การตรวจงานกอสราง
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางผังเมือง
งานคนควางานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
งานวิจยั การออกแบบสถาปตยกรรม 1
สัมมนางานออกแบบสถาปตยกรรม
สัมมนาธุรกิจการกอสราง
งานวิจยั การออกแบบสถาปตยกรรม 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(0-4)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม (555)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5551301

งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 1
2(1-2)
Architecture 1
ศึกษางานอานแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
งานทางครุภณ
ั ฑเบื้องตน
ปฏิบัติงานเขียนแบบครุภณ
ั ฑเบื้องตน งานเขียนแบบ-โครงสรางบานพักอาศัยชั้น
เดียวทั้งไมและคอนกรีต งานเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก การทําหุนจําลอง
ชิ้นสวนของอาคาร

5551302

งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 2
2(1-2)
Architecture 2
ภูมิสถาปตยในประเทศไทย
ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรมโดย
เฉพาะที่พกั อาศัย โครงสรางและชิ้นสวนตาง ๆ ของอาคารแบบตาง ๆ ฐานรากถึง
หลังคา วัสดุในงานกอสราง งานปฏิบัติฝก หัดตัดสินในงานออกแบบในเวลาจํากัด
(Sketch Design) งานออกแบบบานพักอาศัย งานประมาณราคา งานเขียน
ทัศนียภาพ งานทําหุนจําลอง

5551303

หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
3(2-2)
Basic of Architectural Design
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบทางดาน
สถาปตยกรรมวิศวกรรม งานศิลปกรรม หลักการจัดองคประกอบ ปฏิบัติการ
เขียนภาพเหมือน ภาพลายเสน การใชสี ศึกษาการใหแสงและเงา
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5552201

ศิลปประจักษ
2(1-2)
Visual Arts
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสัมพันธของทัศนศิลปทกุ แขนง ศิลปะที่มี
หนาที่ในการใชสอย และไมมหี นาที่ในการใชสอย
ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนไหว
และลักษณะการจัดองคประกอบอยางละเอียดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ศึกษาลักษณะ
ความสมดุล ความกลมกลืน รูปรางหลัก รูปรางแปรกับระบบพิกดั รูปราง
ศึกษาพฤติกรรมและการตอบสนองทางอารมณ ศึกษาสัดสวนของมนุษย การ
เคลื่อนไหว และความตองการที่วา งในการใชสอย อิทธิพลหลักและองคประกอบ
ของการออกแบบ เพื่อนําไปประยุกตใช ในการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรม
และทางสถาปตยกรรม

5552202

ภูมิสถาปตยกรรม 1
2(1-2)
Landscaping 1
ศึกษาทฤษฎีของการออกแบบศิลปะ
สถาปตยกรรมและพฤกษศาสตร
เบื้องตนใหรจู กั การออกแบบบริเวณภายนอกอาคาร การบํารุงรักษา และฝก
ปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรูเพื่อสนองประโยชนใชสอย สุนทรียภาพ และสวัสดิภาพ
ของชุมชน

5552301

งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 3
2(1-2)
Architecture 3
หลักการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบทางเทคนิค (Working Drawing)
ของอาคารบานพักอาศัย 2 ชั้น ไมและคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียนแบบทาง
วิศวกรรมในงานกอสราง
งานเดินทอน้ําและสุขภัณฑ งานเดินไฟฟาภายใน
อาคารบานพักอาศัยงานทําหุน จําลองโครงสรางอาคาร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5552302

งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 4
2(1-2)
Architecture 4
ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ในงานออกแบบสถาปตยกรรมที่สงู ขึ้น การศึกษา
ชิ้นสวนของอาคารไมและคอนกรีตเสริมเหล็กอยางละเอียดและสลับซับซอนยิ่งขึ้น
เทศบัญญัติระเบียบการทําสัญญาจางเหมา
การยืน่ แบบฟอรมปลูกสรางอาคาร
งานปฏิบัติการเขียนแบบ รายละเอียดประกอบงานกอสราง การแสดงแบบขยาย
โครงสรางที่สําคัญการออกแบบอาคารที่ยงุ ยากและสลับซับซอน
การเขียน
ทัศนียภาพ การทําหุนจําลอง

5553101

ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรม
2(2-0)
History of Architecture
ศึกษาประวัติและวิวฒ
ั นาการของงานสถาปตยกรรมตะวันตก ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญในงานออกแบบสถาปตยกรรมในยุคปจจุบัน

5553102

ความรูพนื้ ฐานทางสถาปตยกรรม
2(1-2)
Basic Architecture
ทฤษฎีการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา
วิชาออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรมตอไป

5553201

งานออกแบบตกแตงภายใน 1
2(1-2)
Interior Design 1
ทฤษฎีการออกแบบงานอุตสาหกรรมศิลป การจัดและตกแตงภายใน
อาคารบานพักอาศัย ปฏิบัติงานออกแบบครุภัณฑ ออกแบบเครื่องเรือน
ออกแบบโฆษณาออกแบบเวทีเนื่องในงานกิจกรรมตาง ๆ งานออกแบบตกแตง
ภายใน
งานฝกหัดตัดสินใจออกแบบในเวลาจํากัด (Sketch Design)
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5553202

งานออกแบบตกแตงภายใน 2
2(1-2)
Interior Design 2
การเลือกใชวสั ดุตกแตงภายในอยางละเอียด การจัดและตกแตงภายใน
บานพักอาศัย การจัดสุขภัณฑ การจัดตกแตงภายในสํานักงาน ทฤษฎีสเี กี่ยวกับ
งาน
ตกแตงภายในและแสงสวางภายในอาคาร
ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายใน
การออกแบบในเวลาที่จาํ กัด (Sketch Design)

5553203

ภูมิสถาปตยกรรม 2
2(1-2)
Lanscaping 2
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกบั ธรรมชาติ
ความสัมพันธภายใน
และภายนอกอาคาร ทฤษฎีการจัดและตกแตงบริเวณ
เรียนรูเรื่องราวทาง
พฤกษศาสตรธรรมชาติวทิ ยา การปรับปรุงพื้นที่ งานปฏิบัติงานออกแบบเขียน
แบบ การจัดบริเวณงานปฏิบัติฝก งานสนาม

5553204

ออกแบบตกแตงภายใน 3
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ
กลุมสี วัสดุและครุภณ
ั ฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในของ
อาคารสาธารณะ เชน รานคา สํานักงาน ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียน
รายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง
(Model)

5553205

ออกแบบตกแตงภายใน 4
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ
กลุมสี วัสดุและครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในรานคา
ระบบกลุม เชน ศูนยกฬี า ศูนยการคา โรงแรม ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียน
แบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทํา
แบบจําลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเปนภาคเอกสาร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5553301

เขียนแบบสถาปตยกรรม
2(1-2)
Architectural Drawing
ทฤษฎีของการออกแบบอาคารที่พักอาศัยทัว่ ไป สถาปตยกรรมในเขตเมือง
รอนศึกษาลักษณะของอาคารทรงไทย ฝกหัดการเขียนแบบรูปดานตาง ๆ รูปตัด
และขยายทัศนียภาพ โครงสรางอาคารตั้งแตรากฐานจนถึงหลังคา ฝกหัดการทํา
หุนจําลอง

5553302

หลักการออกแบบสถาปตยกรรม
3(2-2)
Principle of Architectural Design
ศึกษาหลักการออกแบบอาคาร
การจัดพื้นที่ รูปราง สัดสวน ให
เหมาะสมกับประโยชนใชสอย ลักษณะการกอสราง
วิธกี ารกอสราง คุณคา
ทางสถาปตยกรรม อิทธิพลหลักและองคประกอบของการออกแบบ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานออกแบบศิลปอุตสาหกรรม
งานออกแบบตกแตงและงาน
สถาปตยกรรม

5553401

วัสดุกอสรางและกรรมวิธีการผลิต 1
2(2-0)
Construction Material and Process 1
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เชน พลาสติก ยาง แกว ไม
คอนกรีตดินเหนียว กรรมวิธกี ารผลิตที่ใชวัสดุดังกลาว เพื่อเปนแนวทางใน
การเลือกใชวสั ดุ และกรรมวิธกี ารผลิตที่เหมาะสมกับงานออกแบบทาง
สถาปตยกรรม รวมทั้งการ
ทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑประเภทอโลหะ

5553402

วัสดุกอสรางและกรรมวิธีการผลิต 2
2(2-0)
Construction Material and Process 2
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เชน เหล็กกลา อะลูมเิ นียม
ทองเหลืองทองแดง ตะกั่ว โลหะผสมตาง ๆ ขอดี ขอเสียของวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตนั้น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการนํามาใชเลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่
เหมาะสมในงานออกแบบสถาปตยกรรม รวมทั้งการทัศนศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ
โลหะ
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5553403

วัสดุอาคาร
3(3-0)
Building Materials
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะ เชน พลาสติก แกว ไม
คอนกรีต ดิน และประเภทโลหะ เชน เหล็ก ทองแดง อะลูมเี นียม ตะกั่ว ฯลฯ
โลหะผสม ศึกษากรรมวิธผี ลิต ขอดี ขอเสียของวัสดุกอ สรางตาง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณานํามาใชงาน สถาปตยกรรม การศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัสดุ
กอสราง ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใชวสั ดุและกระบวนการผลิต

5553404

พระราชบัญญัตแิ ละการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
2(2-0)
The Act of Controlling Architect and Engineers Profession
กฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
การควบคุมอาคาร
และการผังเมือง การจัดทํารายการประกอบแบบ ขัน้ ตอนการขออนุญาตกอสราง
ระเบียบปฏิบัตวิ ิชาชีพ ความสัมพันธและความรับผิดชอบตอวิชาชีพอืน่ และเจาของ
อาคาร

5554201

ลายประดับไทย
2(1-2)
Thai Ornaments
ศึกษาลายประดับตกแตง และลักษณะเฉพาะของภาคตาง ๆ การประดับ
ตกแตงสถาปตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบ ตําแหนงของลายประดับตกแตง
วิวฒ
ั นาการของลายประดับตกแตงจากอดีตถึงปจจุบัน การอนุรกั ษและพัฒนาลาย
ประดับไทย แนวความคิดในการประดับตกแตงสถาปตยกรรม
โดยคํานึงถึง
เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
ปฏิบัติการใชลายประดับไทยในงาน
สถาปตยกรรม

5554202

การออกแบบผังเมือง
3(2-2)
Urban Design
ศึกษากระบวนการวางผังเมือง กรอบและบริบทของชุมชนเมือง ภูมิทศั น
เมืองโดยศึกษาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก นโยบาย ขอกฎหมาย
ระบบ
คมนาคมขนสงตลอดจนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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5554203

การออกแบบผังบริเวณ
3(2-2)
Site Planning
ศึกษาหลักเกณฑเบื้องตน ความเปนมาของการจัดผังบริเวณ ศึกษาการ
ออกแบบวางผังบริเวณ ศึกษางานภูมสิ ถาปตยกรรม มาตรฐานของพื้นที่ใชสอย
ประเภทตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการวางผังบริเวณ เชน ถนน ทีจ่ อดรถ
การ
ออกแบบวางผังอาคารการจัดกลุมประเภทอาคาร เชน การจัดบริเวณบานจัดสรร
สถานศึกษา อาคาร การจัดกลุมประเภทอาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม
การจัดพืน้ ที่วา งระหวางอาคารพื้นที่ตาง ๆ เกิดประโยชนและเกิดมุมมองที่ดี และมี
ทัศนียภาพที่งดงามในงานสถาปตยกรรม

5554301

งานเขียนแบบสถาปตยกรรม 5
2(1-2)
Architecture 5
หลักการเขียนแบบอาคารพาณิชยและอาคารมากกวา 2 ชั้นขึ้นไป
โดย
กําหนดรายการและรายละเอียดของขนาดวัสดุทใี่ ช การเขียนแบบเทคนิค เชน
รูปดานรูปตัดตามยาว ตามขวาง แปลนฐานรากคานคอดิน แปลนคอตง พื้น
โครงหลังคา วิธีเขียนแบบขยายทางเทคนิค ฐานราก คาน ตง พื้น โครงหลังคา
และการมุงหลังคาขยายประตู ขยายบันได งานเขียนแบบงานระบบทอน้ําและ
สุขภัณฑ งานเดินไฟฟา
ภายในอาคาร งานเขียนทัศนียภาพและการทํา
หุนจําลอง

5554302

เทคนิคสถาปตยกรรม 1
3(2-2)
Architectural Technology 1
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม
การจัดองคประกอบในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะ ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ การ
รวบรวมขอมูลวิเคราะหขอ มูล และสรุปผลการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง
ความสูงไมเกิน 4 ชั้น เชน อาคารสโมสรกีฬา โฮมออฟฟส (home office) เปนตน
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5554303

เทคนิคสถาปตยกรรม 2
3(2-2)
Architectural Technology 2
ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม ที่มีประโยชนใชสอยซับซอน
มากขึ้น โดยเฉพาะอาคารทางการศึกษา อาคารขนาดกลาง ศึกษากระบวนการวาง
ผังบริเวณของกลุม อาคาร ที่สัมพันธกนั ทางราบ และการจัดประโยชนใชสอย
พื้นที่เปดโลงภายนอกอาคาร (outdoor-space) การศึกษาการจัดองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมเรื่อง form, order, space ที่มคี วามละเอียดลึกซึ้งขึ้น

5554304

เทคนิคสถาปตยกรรม 3
3(2-2)
Architectural Technology 3
ศึกษากระบวนการออกแบบขนาดใหญ ศึกษาคนควาระบบตาง ๆ ภายใน
อาคาร ไดแก ระบบโครงสรางสูง ระบบไฟฟา สุขาภิบาล การศึกษาคนควา
วิเคราะหขอ มูลจากอาคารตัวอยางประเภทเดียวกัน ฝกปฏิบัติออกแบบ เขียนแบบ
อาคารที่คน ควาขอมูลนั้น ๆ

5554305

สถาปตยกรรมไทย 1
2(2-0)
Thai Architecture 1
ศึกษาเรือนพักอาศัยทองถิ่นของไทยในภูมภิ าคตาง ๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน
ในประเด็นตาง ๆ เชน ลักษณะรูปแบบอาคาร คติการกอสราง วัสดุกอ สรางกรรมวิธี
การกอสราง ระบบโครงสราง แนวคิดการอนุรกั ษและพัฒนา นํามาใชกบั อาคารพัก
อาศัยในยุคปจจุบัน

5554306

สถาปตยกรรมไทย 2
2(2-0)
Thai Architecture 2
ศึกษาสถาปตยกรรมของอาคารที่มีคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยในแตละยุคสมัย ในประเด็นตาง ๆ เชน รูปแบบ ลวดลาย ลักษณะการตกแตง
ความเปนมาคติและเทคนิคการกอสราง แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงใหสามารถ
นําประยุกตใชในอาคารประเภทตาง ๆ ในยุคปจจุบัน
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5554307

แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
3(2-2)
Architectural Design Concept
อิทธิพลและแนวคิดตาง ๆ
ในการสรางสรรคสถาปตยกรรมในอดีต
โดยสังเขปเกณฑทใี่ ชเปนแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดลอม
การ
ปฏิบัติงานออกแบบ
และขั้นตอนในการดําเนินงาน รวมทั้งวิเคราะหการจัด
องคประกอบในงานสถาปตยกรรม

5554308

การเขียนทัศนียภาพงานสถาปตยกรรม
2(1-2)
Architectural Presentation
ศึกษาหลักการเขียนทัศนียภาพภายนอกและภายใน
การเขียนภาพ
สิ่งแวดลอมสถาปตยกรรม เชน ตนไม รถยนต คน สิง่ ปลูกสราง ผลิตภัณฑตาง ๆ
ฯลฯ การลงสีน้ํา สีหมึก การเขียนภาพลายเสน ปฏิบัติการเขียนทัศนียภาพงาน
สถาปตยกรรมทั้งภายนอก และภายใน

5554309

ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
2(1-2)
Folk Art and Crafts
ศึกษางานศิลปหัตถกรรมพื้นบานภาคตาง ๆ ศึกษาแหลงผลิต วัตถุดิบ
เครื่องมือ เครื่องใช กระบวนการขัน้ ตอนในการผลิต ปญหาในการผลิต สภาพงาน
ศิลปหัตถกรรม พื้นบานไทย แนวทางในการอนุรกั ษ พัฒนางานศิลปหัตถกรรม
พื้นบานไทยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบนั และสามารถนํามาใช
งานสถาปตยกรรม

5554310

การเขียนรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
3(2-2)
Architectural Specification and Report
ศึกษาการเขียนรายการละเอียดทางดานสถาปตยกรรม การเลือกใชวัสดุ
และเทคนิควิธกี ารกอสราง
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานทางดานสถาปตยกรรม
ฝกการเขียนรายการละเอียด และรายงานทางดานสถาปตยกรรม
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5554311

การเขียนโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรม
3(2-2)
Programming Application in Architecture
ศึกษาลักษณะและความหมายของโปรแกรมออกแบบสถาปตยกรรมที่ดี
ขอมูลในดานตาง ๆ ที่จําเปนในงานออกแบบ เชน สถานที่กอ สราง สภาพแวดลอม
โครงการรายละเอียด ความตองการของสถาปตยกรรม พืน้ ที่ใชสอย งบประมาณ
กฎหมาย และขอกําหนดเกีย่ วกับอาคาร แนวคิดในการออกแบบฝกปฏิบัติการ
หาขอมูลและจัดทําโปรแกรมออกแบบ

5554312

การเขียนแบบทางสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Graphics in Architecture
โครงสรางขอมูลสําหรับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร
เครื่องมือและ
เทคนิคของการสรางภาพ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ เทคนิคในการยอ ขยายและยายตําแหนง
การทําภาพเคลื่อนไหว หมุน ตัดภาพ หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทาง
สถาปตยกรรม เนนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ

5554401

เทคโนโลยีอาคาร 1
2(1-2)
Building Technology 1
ศึกษาการเขียนแบบ วิเคราะหและดูงานวิธีการกอสรางอาคารที่มคี วามสูง
ไมเกิน4 ชั้น โดยการใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาระบบผนัง พืน้
สําเร็จรูป หลังคาดาดฟา คอนกรีตเสริมเหล็ก การปองกันการรั่วซึมของน้ํา
ระบบเสาเข็มและ
ฐานราก การทํา Sheet Pile และ Diaphram Wall แรงลม
และแผนดินไหว การทดสอบการรับน้ําหนักของชั้นดินตาง ๆ

5554402

ระบบประสานทางพิกดั
2(1-2)
Modular System
ศึกษาความหมาย
และความสําคัญของระบบประสานทางพิกดั ในงาน
สถาปตยกรรม หลักการของระบบประสานทางพิกัด การออกแบบสถาปตยกรรม
โดยคํานึงถึงขนาดของวัสดุและผลิตภัณฑ การเขียนแบบสถาปตยกรรม โดย
ใชระบบประสานทางพิกดั ความสําคัญของระบบที่มีตอ การออกแบบวัสดุกอ สราง
เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม
และการเขียนแบบที่ใชในงานกอสรางอาคารที่
เปนสากล
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5554403

เทคโนโลยีอาคาร 2
2(1-2)
Building Technology 2
ศึกษาการเขียนแบบ การวิเคราะหศึกษาและดูงานอาคารขนาดใหญทมี่ คี วาม
สูงเกิน 4 ชั้น โดยการใชโครงสรางเสาและคาน รวมถึงการศึกษาระบบผนังพื้นวัสดุ
สําเร็จรูปจากโรงงาน ศึกษาระบบการขนสงในอาคารทั้งแนวตัง้ และแนวนอน (Lift,
Escalator,Conveyor)

5554404

เทคโนโลยีอาคาร 3
2(1-2)
Building Technology 3
ศึกษาการเขียนแบบ
การศึกษาดูงานอาคาร ชนิดพิเศษที่มโี ครงสราง
เฉพาะเพื่อคลุมพื้นที่ขนาดใหญ
เชน โรงงาน หอประชุมขนาดใหญ อาคาร
กีฬา หอแสดง นิทรรศการโดยใชโครงสรางตาง ๆ เชน Truss, Shell, Arch,
Vault, Dome, โครงแขวน และโครงสรางคลุมพื้นที่สว นใหญ

5554405

วิวฒ
ั นาการและแนวคิดทางดานสถาปตยกรรม
Evolution and Architectural Concept
ศึกษารูปแบบของงานสถาปตยกรรมสมัยใหม
วิวฒ
ั นาการปรัชญาของงานออกแบบสถาปตยกรรม
ออกแบบทาง สถาปตยกรรม

5554406

2(2-0)
ตลอดจนแนวคิดและ
เพื่อเปนแนวทางในการ

อุปกรณระบบอาคาร
2(2-0)
Building System Equipment
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนสงในอาคาร ระบบประปา ระบบบําบัดน้าํ
เสีย ระบบปองกันอัคคีภยั ระบบปองกันฟาผา ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมแสง
สวางเสียง ระบบสื่อสาร อุปกรณการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และ
ผลกระทบตอระบบตาง ๆ ภายในและนอกอาคาร

150
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5554407

ระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
3(3-0)
Architectural Structure System
ศึกษาหลักการออกแบบโครงสรางเบือ้ งตน
รูปแบบของโครงสรางไม
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสรางใหสอดคลองกับงาน
สถาปตยกรรม เกณฑ และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางโดยวิธีการกราฟก การคํานวณ
และการใชคอมพิวเตอร

5554501

เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
2(2-0)
Environmental Technology
ศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่มีตอ มนุษย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน
การดําเนินชีวติ ศึกษาสังคมทั้งดานจิตวิทยา ดานปรัชญาและสิ่งตาง ๆ ที่มผี ลตอ
สภาพแวดลอม ซึ่งเกี่ยวพันกับงานทางดานสถาปตยกรรม การวางแนวความคิดรวบ
ยอด และการแกไขปญหาของสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม

5554502

วิวฒ
ั นาการชุมชนเมือง
2(1-2)
Urban Development Planning
ศึกษาประวัติและวิวฒ
ั นาการ ความเปนเมือง การกําเนิดของเมืองในยุค
โบราณจนถึงปจจุบัน ปญหาของเมือง ตลอดจนทฤษฎี กฎขอบังคับตาง ๆ ของเมือง
ฝกหัดการวางผังขนาดเล็ก

5554503

การตรวจงานกอสราง
2(2-0)
Supervision and Inspection
ศึกษาบทบาทและคุณสมบัตขิ องผูเกี่ยวของในงานกอสราง เชน ผูควบคุม
งานผูต รวจงาน สถาปนิก วิศวกร ชางเหมา เจาของโครงการ แนวปฏิบัติในการ
ตรวจงานกอสรางที่ควรคํานึงถึงการทดสอบวัสดุ และมาตรฐานความปลอดภัยใน
งานกอสรางใหเจาของโครงการหรือสํานักงานออกแบบ

5554504

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0)
Natural Resource Conservation
ศึกษาการใช
และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองตามหลัก
การศึกษาดานพลังงานธรรมชาติ โดยเนนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
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5554505

เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม 1
2(2-0)
Environmental Technology 1
มนุษยกบั การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
การวางอาคารลงในผังการ
ออกแบบโดยใชธรรมชาติเขาชวย การใชเครื่องปองกันแดดชนิดตาง ๆ การ
ควบคุมการผานของ กระแสลม ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้น การ
ควบคุมเสียง การระบายน้ํา การกําจัดน้ําเสียและน้ําทิ้ง

5554506

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการวางผังเมือง
2(1-2)
Basic in Urban Planning
ศึกษาความเปนมาของการวางผังเมือง มาตรฐานขอมูลในการวางผังเมือง
ความสัมพันธของผังเมืองกับงานออกแบบสถาปตยกรรม ศึกษากรณีตัวอยางของ
การวาง ผังเมือง ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการวางผังเมือง ปฏิบัติการออกแบบ
การวางผังเมือง

5554901

งานคนควางานออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
2(0-4)
Individual Study in Architectural Design
ศึกษาคนควางานออกแบบ-เขียนแบบ
สถาปตยกรรมที่ผเู รียนถนัดและ
สนใจเปนพิเศษ
เสนอรายงานการศึกษาคนควาการออกแบบ-เขียนแบบกอสราง
การทําหุนจําลองประกอบงานคนควา ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารยทปี่ รึกษา
เฉพาะวิชา

5554902

งานวิจยั การออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-2)
Architectural Research 1
ศึกษางานออกแบบสถาปตยกรรมที่มโี ครงการอยูแลว หรือกําลังจะมี หรือ
กําลังอยูในขัน้ พัฒนา ศึกษาเนื้อหาของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ คนหา
ขอมูลมาตรฐานทางการออกแบบในงานนัน้ ๆ เสนอโครงการออกมาเปนรูปของ
รายงานคนควา ประกอบรูปแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมขั้นตน ทัง้ นี้ตองอยู
ในความควบคุมของคณะกรรมการ หรือผูสอนและสถาปนิก
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5554903

สัมมนางานออกแบบสถาปตยกรรม
2(2-0)
Seminar in Architecture
สัมมนาผลงานออกแบบสถาปตยกรรม หรือโครงการตาง ๆ รวมกับ
วิทยากรที่เกีย่ วของ อภิปราย เสนอความคิดเห็นขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ
การสรุปผลการ สัมมนาและจัดทํารายงาน

5554904

สัมมนาธุรกิจการกอสราง
2(2-0)
Seminar in Construction Business
ศึกษารูปแบบรายการประกอบแบบกอสราง สัญญาการกอสราง แบบฟอรม
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
ขอกําหนดเกีย่ วกับอาคาร สัมมนาปญหาการ
กอสราง การฟองรอง การแกปญ
 หาขอโตแยงตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในธุรกิจ
การกอสราง

5554905

งานวิจยั การออกแบบสถาปตยกรรม 2
3(2-2)
Architectural Research 2
ศึกษาโครงการตอจาก งานวิจยั การออกแบบสถาปตยกรรม 1 โดยนําขอมูล
ของโครงการของงานวิจยั มาลําดับขั้นตอนของการทํางาน ดานการออกแบบเขียน
โครงสราง การวิเคราะหโครงการเขียนแบบออกแบบดานการวิเคราะหผงั บริเวณ
วิเคราะห ความเปนไปไดของโครงการ คนความาตรฐานการออกแบบจากอาคาร
ตัวอยางทั้งนอกและในประเทศ เปนรูปแบบของการวิเคราะหผงั บริเวณ วิเคราะห
โครงการ
เขียนเปนผลงานรูปแบบทางสถาปตยกรรม แสดงทัศนียภาพทาง
สถาปตยกรรมและหุนจําลอง
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หมูวชิ ากอสราง - โยธา
(556)

เนื้อหาวิชา ดังนี้

หมูวชิ ากอสราง -โยธา ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พื้นฐานงานกอสรางทั่วไป
(556-1--)
เขียนแบบกอ สราง
(556-2--)
งานไม
(556-3--)
งานกอสรางและงานคอนกรีต
(556-4--)
งานทอและสุขภัณฑ
(556-5--)
งานคํานวณ
(556-6--)
อื่น ๆ
(556-7--)
การฝกงาน
(556-8--)
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(556-9--)
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หมูวชิ ากอสราง - โยธา (556)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5561101 5561101
5561102 5561102
5561103 5561103
5561201 5561201
5561301 5561301
5561401 5561401
5561402 5561402
5561601
5561701 5561701
5561702 5561702
5562104
5562201 5562201
5562401 5562401
5562402 5562402
5562403 5562403
5562404 5562404
5562405
5562501 5562501
5562502 5562502
5562601 5562601
5562602 5562602
5562603 5562603
5562605
5562701 5562701
5562702 5562702
5562703 5562703

ชื่อวิชา
วัสดุกอ สราง 1
ความปลอดภัยในงานกอสราง
เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานกอสราง
เขียนแบบกอสราง 1
งานไม
เทคนิคกอสราง 1
ปฏิบัติงานกอสราง 1
กลศาสตรวศิ วกรรม
งานสํารวจ 1
เทคโนโลยีคอนกรีต 1
การจัดและการบริหารงานกอสราง 1
เขียนแบบกอสราง 2
เทคนิคกอสราง 2
ปฏิบัติงานกอสราง 2
งานตกแตงผิวพื้นและผนัง 1
งานปูนคอนกรีต
งานตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร
งานประปาและสุขภัณฑ 1
ระบบทอและสุขภัณฑ 1
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 1
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ทฤษฎีโครงสราง 1
ปฐพีกลศาสตร 1
การประมาณราคางานกอสราง
อุปกรณอาคาร
การสํารวจเพื่อการกอสราง 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(0-4)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(0-6)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5562801 5562801
5562802 5562802
5563101 5563101
5563102 5563102
5563103 5563103
5563104 5563104
5563105
5563201 5563201
5563202 5563202
5563301 5563301
5563401 5563401
5563402 5563402
5563403 5563403
5563501 5563501
5563502 5563502
5563601 5563601
5563602 5563602
5563603 5563603
5563701 5563701
5563702 5563702
5563703 5563703
5564101 5564101
5564102 5564102
5564103 5564103
5564104 5564104
5564201 5564201
5564301 5564301

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพกอสราง 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพกอสราง 1
วัสดุกอ สราง 2
การจัดและการบริหารงานกอสราง 2
เทคโนโลยีกอ สรางเบือ้ งตน
วัสดุครุภัณฑ
งานชางพื้นฐาน
เขียนแบบกอสราง 3
เขียนแบบกอสราง
ผลิตภัณฑงานไมอตุ สาหกรรม 1
งานกอสราง 1
งานกอสราง 2
งานกอสราง 3
งานประปาและสุขภัณฑ 2
ระบบทอและสุขภัณฑ 2
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2
ทฤษฎีโครงสราง 2
งานโครงสราง 1
ธุรกิจกอสรางและการประมาณราคา
การอานแบบและการประมาณราคา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
การตรวจงานการกอสราง
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง
การวิเคราะหความวิบัติในการกอสราง
การจัดและบริหารเคหะภัณฑอตุ สาหกรรม
เขียนแบบกอสราง 4
ผลิตภัณฑงานไมอตุ สาหกรรม

น(ท-ป)
2(90)
3(250)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5564302 5564302
5564304 5564304
5564501 5564501
5564601 5564601
5564602 5564602
5564603 5564603
5564604 5564604
5564605 5564605
5564606 5564606
5564607 5564607
5564608 5564608
5564609 5564609
5564610 5564610
5564611 5564611
5564612 5564612
5564613 5564613
5564614 5564614
5564615 5564615
5564617 5564617
5564618 5564618
5564619 5564619
5564701 5564701
5564702 5564702
5564703 5564703
5564704 5564704
5564705 5564705
5564706 5564706

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

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
5564707 5564707
5564708 5564708
5564901 5564901
5564902 5564902

ชื่อวิชา
ชลศาสตร
การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
งานคนควาพิเศษเทคโนโลยีกอ สราง
โครงการพิเศษเทคโนโลยีกอ สราง

น(ท-ป)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)

158

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ ากอสราง – โยธา (556)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5561101

วัสดุกอสราง 1
2(2-0)
Building Materials 1
ศึกษาแหลงผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติ การใชงานและ
วิธีเก็บรักษาของวัสดุตาง ๆ เชน ไม ปูนซีเมนต ปูนขาว หิน อิฐ ทราย เหล็ก
สี กระจก วัสดุมงุ หลังคา ปูพื้นและบุผนัง เปนตน

5561102

ความปลอดภัยในงานกอสราง
2(2-0)
Safety in Construction
ศึกษาถึงวิธกี ารในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานชางกอสราง การ
จัดกองวัสดุ การทํานั่งราน การขนสงวัสดุ การรื้อถอนอาคารและงานขุนดินลึก
การใชลฟิ ทอยางปลอดภัย การเชือ่ มและการตัดเหล็กดวยไฟฟาและแกส การ
ทํางานภายใตความกดดันสูง การปฐมพยาบาลเบื้องตน การรักษาความสะอาด
และระเบียบในการปฏิบัติงานกอสราง

5561103

เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานกอสราง
2(2-0)
Construction Equipment
ศึกษาลักษณะการทํางานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟา
เครื่องทุน
แรง ตลอดจนอุปกรณในการกอสราง
การเลือกใชเครื่องจักรกลและอุปกรณ
กอสรางให
เหมาะสมกับงาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ
เครื่องจักรกลและอุปกรณในการกอสรางตาง ๆ

5561201

เขียนแบบกอสราง 1
2(1-2)
Construction Working Drawing 1
เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไมและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พรอมรายการประกอบแบบกอสราง
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5561301

งานไม
2(1-2)
Wood Working
ศึกษาเครื่องมือเบื้องตนในเรื่องการใช การบํารุงรักษาความปลอดภัยวัสดุ
ทีใ่ ชประกอบงานไมและการใชประโยชน
ฝกการปฏิบัตกิ ารใชเครื่องมือ และ
เครื่องจักร เบื้องตน การเขาปากไม การตอไม การประกอบ การเคลือบผิว
และการซอมแซมครุภัณฑทวั่ ไป

5561401

เทคนิคกอสราง 1
2(2-0)
Construction Technique 1
เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตงสถานที่
การเก็บวัสดุอปุ กรณ อาคารชั่วคราว เทคนิคการกอสรางเบือ้ งตน เชน การวางผัง
การตอกเข็ม การทําฐานราก เสาตอมอ คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทํามุม
หลังคา ฯลฯ สวนประกอบของอาคารตาง ๆ เชน ฝาผนัง ประตู หนาตาง ฝา
เพดาน และอุปกรณการตกแตงผนัง เปนตน

5561402

ปฏิบัติงานกอสราง 1
2(0-4)
Construction Practice 1
ฝกปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม
งานปูน
งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ
การใชเครื่องจักรกลงานกอสราง การเก็บและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการกอสราง

5561601

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Mechanics Engineering
หลักการสถิตศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ เวกเตอรของแรง แรงใน
ภาวะสมดุล จุดศูนยถว ง แรงเสียดทาน ความเคนและความเครียด กฎสภาพ
ยืดหยุนของฮุค การเสียรูปของวัสดุโครงสรางเมือ่ รับภาระตาง ๆ
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5561701

งานสํารวจ 1
3(2-2)
Survey 1
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับงานสํารวจ
หลักการสํารวจดวยเทปชนิดตาง ๆ
โซเทป วิธีทําแผนที่ดว ยโตะแผนที่
การสํารวจดวยเข็มทิศตลับ การสํารวจ
ดวยกลองวัดมุมแบบตาง ๆ การวางเสนตรงดวยกลองวัดมุม การวัดมุมราบดวย
กลองวัดมุมโดยวิธีตาง ๆ การทําวงรอบ การหาพืน้ ที่ การวัดมุมสูง การใชกลองวัด
มุมหาระยะ หาระดับ การใช กลองวัดมุมหาระยะ หาระดับ การใชกลองวัด
มุม วางผัง ความสําคัญของงานระดับ เครื่องมือตาง ๆ ในการทําระดับ การทํา
ระดับดวยวิธีตาง ๆ การทําและการ plot งาน Differential Profile - Cross
Section, Reciprocal Levelling
การหาปริมาณดินตัด ดินถม โดยวิธีตาง ๆ
วิธีการสราง B.W. การตรวจสอบงานระดับ

5561702

เทคโนโลยีคอนกรีต 1
2(2-0)
Concrete Technology 1
ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุทใี่ ชในการผสม
คอนกรีตศึกษาคุณลักษณะของคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
การผสม อัตราสวนผสมคอนกรีต การเท การลําเลียง การทําคอนกรีตใหแนน
การบมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีตดวย
วิธีตาง ๆ

5562104

การจัดและการบริหารงานกอสราง 1
2(2-0)
Organization and Management of Construction 1
กระบวนการบริหารและการวางแผนงานกอสราง
การบริหารเครื่องมือ
เครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ การบริหารการเงินและการตรวจสอบ การ
บริหารบุคคลในงานกอสราง การฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน แรงงาน
สัมพันธ ความปลอดภัยในงานกอสราง

161
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5562201

เขียนแบบกอสราง 2
2(1-2)
Construction Working Drawing 2
เขียนแบบรายละเอียดทางดานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรมทั่วไปของ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารพิเศษ ตั้งแต 3 ขัน้ ขึ้นไป โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอย
และดานสุนทรียภาพ พรอมรายการประกอบแบบกอสราง
และหุนจําลอง

5562401

เทคนิคกอสราง 2
2(2-0)
Construction Technique 2
ลักษณะโครงสรางของอาคารแบบตาง ๆ
เทคนิคการกอสรางอาคารไม
และอาคารคอนกรีต โดยเนนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเตรียมการสําหรับงาน
กอสราง เชน การปรับแตงพื้นที่ การกองเก็บวัสดุ เทคนิคในการกอสราง
เทคนิคการทําแบบหลอคอนกรีต การทําและการติดตั้งนั่งรานแบบตาง ๆ การ
ติดตั้งโครงสรางไมเหล็กการกอสรางอาคารสําเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง และ
สวนประกอบของโครงสรางที่สําคัญของคอนกรีตอัดแรง การกอสรางระบบพื้นไร
คาน

5562402

ปฏิบัติงานกอสราง 2
3(0-6)
Construction Practice 2
ฝกปฏิบัติการงานกอสราง ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นสําเร็จ หรือทําหุนจําลอง
การกอสรางอาคาร ตลอดจนการซอมแซมและบํารุงรักษาสิ่งกอสรางทั่วไป ทัง้ นี้
การฝกปฏิบัติควรใหครอบคลุมในงานไม งานปูน งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ ฯลฯ
โดยใชเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

5562403

งานตกแตงผิวพื้นและผนัง 1
2(1-2)
Building Decoration 1
ศึกษาการตกแตงผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน ศึกษา
วัสดุอปุ กรณและเครื่องมือที่ใชในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร ตลอดจน
กรรมวิธีลักษณะตาง ๆ ในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร เชน การปูกระเบื้อง
ชนิดตาง ๆ การทําหินลาง หินขัด กรวดลาง สีระเบิด การทาสี การเตรียม
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พื้นผิวกอนตกแตง เปนตน เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตกแตง
บํารุงรักษาพื้นผิวของอาคารไดเปนอยางดี
5562404

งานปูนคอนกรีต
2(1-2)
Masonry and Concrete
ศึกษาเครื่องมือที่ใชในงานปูนคอนกรีตเบื้องตน คุณสมบัติ กระบวนการ
ผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุทใี่ ชในงานปูนคอนกรีต เชน ซีเมนต หิน ทราย
ปูนขาว น้ํา ฯลฯ วิธีการกออิฐ การฉาบปูน การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต
การทําคอนกรีต ใหแนน การเสริมเหล็กในคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต ฝกการ
ปฏิบัติวิธีการทําแบบหลอคอนกรีต การเทคอนกรีต การบมคอนกรีต

5562405

งานตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร
2(1-2)
Building Decoration
การตกแตงผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน วัสดุอปุ กรณ
และเครื่องมือที่ใชในการตกแตงผิวพื้นและผนังอาคาร การปูกระเบื้องชนิดตาง ๆ
การทําหินลาง หินขัด กรวดลาง สีระเบิด การทาสีประเภทตาง ๆ การเตรียม
พื้นผิวกอนตกแตง
เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตกแตง
บํารุงรักษาพื้นผิวของอาคารไดเปนอยางดี

5562501

งานประปาและสุขภัณฑ 1
2(1-2)
Plumbing 1
ศึกษาถึงโครงสรางและขอบขายของงานประปา เชน การผลิตน้ําประปา
บาดาลและแหลงอื่น ๆ ชนิดและขนาดของทอประปา สวม เครื่องสุขภัณฑ
เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ ฝกการออกแบบประปา และเครื่องสุขภัณฑในอาคาร
ฝกการเขียนภาพ การเดินทอประปา ศึกษาสัญลักษณตาง ๆ ของงานประปาและ
สุขภัณฑ การเดินทอประปา การซอมทอประปา ทอน้ําทิ้ง การติดตั้งเครื่อง
สุขภัณฑแบบตาง ๆ การบํารุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยในงานประปาและ
สุขภัณฑ
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5562502

ระบบทอและสุขภัณฑ 1
2(1-2)
Plumbing System 1
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาจากบาดาลและแหลงน้ําอื่น ๆ ระบบการ
วางทอและอุปกรณทอ น้ําประปา ไดแก ขอตอตรง ขอตอโคง ขอตอยูเนียน
ประตูน้ํา ลิน้ กันกลับ กอก เกลียวทอ เครื่องทําเกลียวทอ การกําหนดขนาดทอ
สัญลักษณงานทอ ลักษณะการสราง การใชงาน และเทคนิคการติดตั้งเครื่องอุปกรณ

5562601

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 1
3(3-0)
Timber and Steel Design 1
ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็ก การคํานวณออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็กการคํานวณออกแบบโครงสรางรับแรงโดยใชทฤษฎีตาง ๆ

5562602

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
3(3-0)
Reinforced Concrete Design 1
ความรูเบื้องตนในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักที่
กระทําตอสวนตาง ๆ ของโครงสราง การคํานวณโดยใชทฤษฎีตาง ๆ การกําหนด
สวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคํานึงถึงขอกําหนดของสถาบันและ
กฎหมาย เชน ขอกําหนดของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลทองถิ่นตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

5562603

ทฤษฎีโครงสราง 1
3(3-0)
Theory of Structures 1
ศึกษาแรงและความสมดุลของแรง วิเคราะหโครงสรางแบบงาย
(Statically Determinate Structure) แรงปฏิกิรยิ า แรงเฉือนและโมเมนตดัด ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทําแบบตาง ๆ บนโครงสราง คาน โครงขอหมุนและโครง
ขอแข็ง วิเคราะหหาการโกงตัวของโครงสราง การหาเสนอิทธิพล
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5562605

ปฐพีกลศาสตร 1
3(3-0)
Soil Mechanics 1
ศึกษาเกี่ยวกับดิน สวนประกอบทางเคมี ฟสกิ ส ธรรมชาติของดินที่ทบั ถม
กันลักษณะของเนื้อดินชนิดตาง ๆ การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทของดิน
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธของดินและน้ําในดิน การซึมผาน
ไดของดิน การบดอัดดิน หนวยแรงใน

5562701

การประมาณราคางานกอสราง
2(2-0)
Cost Estimation
ศึกษาและสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณ และแรงงานในทองถิ่นจากแหลง
ผลิตที่สําคัญ
ศึกษารายละเอียดในแบบรูปและรายการจัดแบงกลุมงานออกเปน
สวน ๆ จัดลําดับขั้นตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ และทําตารางการประเมิน
ราคา
โดยแยกจากเครื่องมือและอุปกรณในการกอสราง คาดําเนินการ คา
อํานวยการ คาวัสดุ คาพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาขนสง คาแรงงาน คาภาษี และ
กําไร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยในการประมาณราคาเบื้องตน

5562702

อุปกรณอาคาร
2(2-0)
Building Equipment
ศึกษาเรื่องการใช การบํารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคาร
เชนประตูหนาตาง ระบบไฟฟาและแสงสวาง การคํานวณหลอดและดวงโคม
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรับอากาศภายในอาคาร และการเลือกใช
เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับอาคาร ระบบโทรศัพท การขนสงภายในอาคาร
เชน ลิฟท บันไดเลื่อนประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบปองกันความ
ปลอดภัยในอาคารแบบตาง ๆ
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5562703

การสํารวจเพื่อการกอสราง 1
3(2-2)
Construction Survey 1
การสํารวจเพื่อการกอสรางในงานวิศวกรรมตาง ๆ การสํารวจทางน้ํา การ
สํารวจเพื่อการสรางเขือ่ น อางเก็บน้ํา ฝาย การวางสายสงแรงสูง คู และคลอง
สนามบิน ทาเรือ อุโมงค อาคาร การสํารวจทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆ

5562801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพกอสราง 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Construction 1
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ

5562802

การฝกประสบการณวชิ าชีพกอสราง 1
3(250)
Field Experience in Construction 1
ฝกปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในหรือนอกสถาบัน
จัดใหมกี าร
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาการกอสรางอยางละไมนอย
กวา 10 ชัว่ โมง

5563101

วัสดุกอสราง 2
2(2-0)
Building Materials 2
คุณสมบัติทางเคมี ฟสกิ ส และความทนทานของวัสดุที่นาํ มาใชกบั งาน
กอสรางประเภทตาง ๆ ไดแก ไม ผลิตภัณฑจากไม เหล็ก อะลูมเิ นียม กระจก
กาว วัสดุเคลือบผิว พลาสติก เครื่องสุขภัณฑ ซีเมนต คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง
ผลิตภัณฑจากซีเมนต วัสดุมุง วัสดุผนัง ฯลฯ
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5563102

การจัดและการบริหารงานกอสราง 2
3(3-0)
Organization and Management of Construction 2
ศึกษาเรื่องแนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานในงานกอสรางทั่วไป
หลักและกระบวนการบริหาร การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน การ
ควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทํารายงานการกอสราง การ
ประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน
เครื่องมือและวัสดุกอ สราง การ
บริหารงานบุคคลในงานกอสราง ขัน้ ตอนการประกวดราคา
การบริหารงาน
รับเหมา การทําสัญญากอสราง หาแนวทางวิกฤต (CPM) การจัดการกอสราง
แบบสมดุล การปรับแผนงาน การประเมินผลงานการปรับปรุงแกไข (PERT)
และการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน การจัดและการ
บริหารงานกอสราง

5563103

เทคโนโลยีกอสรางเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Construction Technology
ความหมายและประเภทการกอสราง การอานแบบเพื่อการกอสราง วัสดุ
กอสรางเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานกอสราง เทคนิคการกอสรางตามลําดับ
ขั้น เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม ฝกปฏิบัติงานกอสรางทั่วไป

5563104

วัสดุครุภณ
ั ฑ
2(1-2)
Furniture Materials
วัสดุที่นาํ มาใชในการสรางครุภัณฑ ไดแก ไม ผลิตภัณฑจากไม
อะลูมเิ นียมกระจก พลาสติก วัสดุแผนประสาน (Plastic Laminate) กาว วัสดุ
เคลือบผิว กระดาษทราย ตลอดจนอุปกรณประกอบงานครุภณ
ั ฑ เชน บานพับ
รางลิ้นชัก
อุปกรณจบั ยึด (Knock Down) เปนตน เครื่องมือและอุปกรณการ
เคลือบผิว วิธีการเคลือบผิว ฝกปฏิบตั การทําครุภณ
ั ฑโดยการใชเครื่องจักรดวย
ทักษะขั้นสูง
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5563105

งานชางพื้นฐาน
2(1-2)
Basic Skills for Technicians
สังเกตและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมประกอบอาชีพ
งานวิทยุ
งานเครือ่ งยนต งานหนัง งานถักทอ งานสาน งานเครื่องปนดินเผา งานทาสี
งานพิมพในเรื่องวิธขี องเสียง การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค แลวนํามาวิเคราะห
อภิปราย และสรุป
สาเหตุและวิธีปอ งกัน และการแกไขในอุบัติเหตุจากการทํางาน หาเลือก
วัสดุการเตรียม การใช และการแกปญ
 หา โดยเครือ่ งมือ เครื่องใช วิธีชวยและการ
ใหบริการจัดจําหนาย แลวนําผลอภิปราย สรุป และรายงาน
วิธีทาสี การทําหรือจัดหาแมพิมพ
สังเกตการใชเครื่องมือและวิธกี ารนํา เอาพัสดุ การเกาะแมพมิ พและการ
ทาสี แมพิมพ ทดลองปฏิบัติ แลวนําผลมาอภิปรายการทํางานและสรุปศึกษาแผน
ดําเนินงานตามแนวทาง แลวนํามาอภิปราย
ฝกปฏิบัติขนั้ ตอน กระบวนการและนิสยั ในการทํางาน สังเกตการ
ปฏิบัติงานและผลงาน แลวนํามาอภิปรายขอบกพรองและวิธีการแกไข
เพื่อใหมคี วามรู ความเขาใจ การดําเนินงานชาง งานทาสี งานพิมพในเชิง
การคามีศึกษาในการใชมือ เครื่องมือตาง ๆ และสามารถทํางานชางประเภทตาง ๆ
ทาสี พิมพการถายแมพิมพที่ทํา หรือจัดหาตามขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุงอยู
เสมอ เปนคุณคาของการทํางาน และมีนิสยั ซักถาม

5563201

เขียนแบบกอสราง 3
3(2-2)
Construction Drawing 3
ศึกษาการออกแบบอาคารบานพักอาศัย โดยคํานึงถึงความงาม ความ
สะดวก ความสัมพันธกบั สิ่งแวดลอม
ความถูกตองตามสถาปตยกรรมและเทศ
บัญญัติศึกษาระบบประปาสุขาภิบาล ทออากาศ และอุปกรณอาคาร
ฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบอาคารไมเกิน 3 ขั้น
โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
โครงสราง และระบบประปา สุขาภิบาล อุปกรณ อาคาร ฝกหัดการเสนอผลงาน
(Presentation) ตอเจาของงานหรือสาธารณชน
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5563202

เขียนแบบกอสราง
3(2-2)
Construction Drawing
ศึกษาและเขียนแบรายละเอียดโครงสรางอาคารไม รายละเอียดโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดไฟฟา ประปา เขียนแบบบานพักอาศัยสองชั้น
โครงสรางไม
เขียนแบบเรือนแถวพักอาศัยสองชั้น และรายละเอียดประกอบ
แบบ เพื่อทําใบขออนุญาตปลูกสรางได

5563301

ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 1
3(2-2)
Wood Product Industry 1
คุณสมบัติของไมและการปรับปรุงคุณภาพไม การแปรรูปไม การผลิต
ครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณจบั ไม (Jig and Fixture) ตามลักษณะแมบทของแตละเครื่อง
เชน เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุภณ
ั ฑดวยกรรมวิธีไม
ดัดและประสาน
ฝกหัดการใชการใชเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนของครุภณ
ั ฑ
โดยใชอปุ กรณจบั ไมของ เครื่องมือแตละเครื่อง

5563401

งานกอสราง 1
2(1-2)
Construction Practice 1
ศึกษาเกี่ยวกับไม คุณสมบัติของไม การปรับปรุงคุณภาพไม กาว วัสดุ
เคลือบผิวไมดวยวิธกี ารตาง ๆ การใช การบํารุงรักษา และความปลอดภัยใน
การใชเครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องจักรกล (Machine Tools) เครื่องมือ
ไฟฟาขนาดเล็ก (Portable Electric Power Tools)
การวิเคราะหขนั้ ตอนของการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเทคนิคใหม ๆ มาใช
การเตรียมเครื่องมือวัสดุอปุ กรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานทีเ่ หมาะสม กฎของความ
ปลอดภัยการสรุปผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานไมและงานเคลือบผิว โดยใชเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ชิ้นงานยอย และนํามาประกอบเปนชิ้นงานสําเร็จรูป
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5563402

งานกอสราง 2
2(1-2)
Construction Practice 2
ศึกษาเทคนิค การกอสรางอาคารเกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร
สวนประกอบของอาคาร ระบบทอและสุขภัณฑ การติดตั้งอุปกรณอาคาร ศึกษา
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการสรุปผลงาน แนะนําเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใชใน
งานกอสรางสมัยใหม
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสราง

5563403

งานกอสราง 3
2(1-2)
Construction Practice 3
แนะนําเทคนิคกอสรางอาคารเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร
เชน ฐานราก เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา การมุงหลังคา ฯลฯ
สวนประกอบของอาคาร เชน ฝาผนังชนิดตาง ๆ การติดตั้งวงกบ
ประตู หนาตาง บัวเชิงผนัง ฝาเพดาน
การวิเคราะหขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน การสรุปผลงาน
ปฏิบัติงานกอสรางอาคารขนาดเล็ก
ทัง้ สวนโครงสรางอาคารและ
สวนประกอบโครงสรางอาคาร

5563501

งานประปาและสุขภัณฑ 2
2(1-2)
Plumbing 2
ระบบทอในงานประปาและสุขภัณฑ การผลิตน้ําประปาจากบาดาลและ
แหลง อื่น ฝกหัดเดินทอประปาและการติดตั้งสุขภัณฑทวั่ ไป
การแยกวัสดุ
ประมาณราคา ฝกหัดการออกแบบ เขียนแบบงานประปาและสุขภัณฑในอาคาร
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5563502

ระบบทอและสุขภัณฑ 2
2(1-2)
Plumbing System 2
ศึกษาเกี่ยวกับระบบน้ําประปาที่ตอจากทอเมน
ถังสูงและเครื่องสูบน้ํา
ถังน้ําแรงดัน ระบบสายทอ ทัง้ ทอแยกและทอแบงจาย จํานวน “หนวยน้ํา” ที
เปนความตองการใชนา้ํ ของเครื่องสุขภัณฑ ชนิดและการใชงานของเครื่องสูบน้ํา
เทคนิคการจายน้ํา
วิธีซอมบริการและการบํารุงรักษาระบบทอและเครื่อง
สุขภัณฑ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ ระบบเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา หรือ
กาซ และอุปกรณทาํ น้ํารอนตาง ๆ

5563601

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2
3(3-0)
Timber and Steel Design 2
ออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก เสา คาน ตง โครงไม และชิ้นสวน
โครงสรางที่รบั แรงดัด แรงอัดและแรงดึง คานเหล็กประกอบ การออกแบบจุดตอ
ดวยสลัก เกลียวหมุดย้ํา และการเชื่อม

5563602

ทฤษฎีโครงสราง 2
3(3-0)
Theory of Structures 2
ศึกษาหลักการของแรงสถิต วิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอรมเิ นท และ
อินดีเทอรมเิ นทที่รบั น้ําหนักคงที่ การวิเคราะหคาน โครงขอหมุน และโครงขอ
แข็ง การวิเคราะหโครงหลังคา การเขียนเสนอิทธิพล การคํานวณระยะโกงของ
โครงสราง ศึกษาพฤติกรรมของโครงสรางและวิบัติของโครงสรางไม เหล็ก และ
คอนกรีต

5563603

งานโครงสราง 1
2(2-0)
Structures 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ ความรูทางกลศาสตรที่
เกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร รูจักคํานวณหาแรงชนิดตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในชิ้นสวน
ของอาคารใหรูจักงานคอนกรีต และการคํานวณเบื้องตนเกี่ยวกับอาคารไมและ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
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5563701

ธุรกิจกอสรางและการประมาณราคา
2(2-0)
Construction Business and Estimation
ศึกษาธุรกิจงานกอสราง การสืบราคา การประกวดราคา การประมูล
ราคา ศึกษารายการประกอบแบบ สัญญาการกอสราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
การกอสราง การดูสัญลักษณตรงจากแบบพิมพเขียว การแยกรายการวัสดุ การ
ประมาณราคา และขั้นตอนการประมาณราคา เทคนิคการประมาณราคารวมโดย
ใช Factor F และการประมาณราคา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

5563702

การอานแบบและการประมาณราคา
2(2-0)
Estimating
การอานรูปแบบประกอบการสัญญา
การตรวจสถานที่ปลูกสราง
คุณสมบัติของผูประมาณราคา การจัดแบงกลุมงานสวนตาง ๆ ของอาคาร การทํา
รายการจํานวนวัสดุกอ สราง ขัน้ ตอนของการประมาณราคา การประมาณราคา
เพื่อหาปริมาณวัสดุกอ สราง การประมาณราคาคาแรง การสรุปรายการประมาณ
ราคา ปฏิบัติการประมาณราคาอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ

5563703

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmental Sanitation
คําจํากัดความสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลเรื่องน้ํา แหลงน้ํา การ
ทําน้ําใหสะอาดโดยวิธธี รรมชาติ การสรางบอน้ําที่ถกู หลักสุขาภิบาล การประปา
น้าํ สะอาดสําหรับประชาชน การเติมคลอรีนแบบแพรกระจายในบอ การกําจัด
อุจจาระ การสรางสวมที่ถกู สุขลักษณะ การกําจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาล
บริเวณที่พักอาศัย การกําจัดน้ําโสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคุม
มลพิษทางอากาศ
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5564101
การตรวจงานการกอสราง
2(2-0)
Supervision and Inspection
บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงาน
ผูต รวจงาน
สถาปนิก
วิศวกร ผูรบั เหมา ผูรับเหมาชวง โดยเฉพาะการตรวจงานใหเปนไปตามรูปแบบ
รายละเอียดการกอสราง และหลักการกอสรางที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต
คอนกรีต
เสริมเหล็ก งานไม โครงไมและโครงเหล็ก
การทํารายงานการกอสราง
รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรม
และความงามตามหลักของสถาปตยกรรม
5564102

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานกอสราง
2(2-0)
Construction Equipment Technology
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลงานกอสราง ลักษณะการทํางาน
ความสามารถในการทํางาน การเลือกใชเครื่องจักรในงานกอสราง การบํารุงรักษา
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการ
กอสราง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลกอสราง

5564103

การวิเคราะหความวิบัตใิ นการกอสราง
3(3-0)
Construction Failure Analysis
ศึกษาความหมายของคําวา “วิบัติ” สาเหตุทอี่ าจจะทําใหเกิดการวิบัติ
ปญหา ความผิดพลาดในการกอสราง ความผิดพลาดในการกอสราง การวิบัติที่
เกิดจากแรงทางขาง การวิบัติที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เชน การใชอาคารผิดประเภท
ปฏิกิรยิ าทางเคมี ศึกษารอยราว ลักษณะและประเภทรอยราว วิธีการปองกันและ
ซอมแซมอาคารที่เปนไม เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก
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5564104

การจัดและบริหารเคหะภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2)
Furniture Production Management
พื้นฐานการวางแผนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต วัสดุ คน
เครื่องจักร เงินทุน
การจัดบริหารและจัดตั้งหนวยงานในโรงงานเคหะภัณฑ
อุตสาหกรรม การรับและการฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ ความ
ปลอดภัยในโรงงาน
การควบคุมคุณภาพและการตลาด ฝกปฏิบัติการผลิตงาน
เคหะภัณฑ

5564201

เขียนแบบกอสราง 4
2(1-2)
Construction Drawing 4
ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคารทั่วไป
การเขียนแบบอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต 2 ชัน้ ขึ้นไป การเขียนแบบถนน สะพาน เขื่อนและอาคารพิเศษ
การเขียนแบบที่ใชวสั ดุสําเร็จรูป
ศึกษากระบวนการเขียนแบบที่นําไปใชงาน
(Working Drawing) อยางถูกตอง ทัง้ รูปแปลน รูปดาน รูดตัด รูปขยาย รายละเอียด
ของโครงสราง สวนประกอบของโครงสราง ตลอดจนรายการประกอบแบบ

5564301

ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม
2(1-2)
Wood Product Industry
คุณสมบัติของไม และการปรับปรุงคุณภาพไม การแปรรูปไม การผลิต
ครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณจบั ไม (Jig and Fixture) ตามลักษณะแมบทของแตละเครื่อง
เชน เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุภณ
ั ฑดวยกรรมวิธีไม
ตัดและประสาน
ฝกหัดการใชการใชเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนของครุภณ
ั ฑ
โดยใชอปุ กรณจบั ไมของเครื่องมือแตละเครื่อง
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5564302

การออกแบบผลิตภัณฑเคหะภัณฑ
2(1-2)
Furniture Product Design
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑเคหะภัณฑ ฝกหัดออกแบบ และเขียน
แบบอัตราสวนยอขยาย และขนดาเทาของจริง สามารถปฏิบัติการสรางแบบ และ
เคหะภัณฑที่ออกแบบไว

5564304

ผลิตภัณฑงานไมอุตสาหกรรม 2
2(1-2)
Wood Product Industry 2
การผลิตครุภัณฑดวยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบอุปกรณจับไม (Jig and Fixture) ตาม
ลักษณะแมบทของเครื่องจักรกลแตละเครื่อง เชน เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว
เครื่องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุภัณฑดวยกรรมวิธีไมตัดและประสาน งานกลึง
ฝกหัดการใชเครื่องจักรในการผลิตชิ้นสวนของครุภณ
ั ฑจํานวนมาก โดยใชอปุ กรณ
จับไมของเครื่องมือแตละเครื่อง

5564501

เทคโนโลยีงานทอและสุขภัณฑ
3(3-0)
Sanitary System Technology
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานทอมาตรฐาน ทอประปาการตอ
ชนิดตาง ๆ ของเครื่องสุขภัณฑ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑระบบบอเกรอะ
บอซึม หรือระบบการทํางานของถังบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล ระบบเครื่องทําความ
รอนดวยไฟฟาและกาซ และทอน้ํารอนชนิดตาง ๆ

5564601

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
3(3-0)
Reinforced Concrete Design 2
ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พื้น เสา ฐานราก และ
โครงสรางอื่น ๆ โดยใชวิธี Working Stress Design และ Ultimate Strength Design
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5564602

วิศวกรรมการทาง 1
3(3-0)
Highway Engineering 1
ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบงแยกประเภทของทางหลวง
ระบบ การขนสงในทางหลวง โครงสรางถนน การวางแผนและการออกแบบถนน
ประเภทของผิวจราจร และการออกแบบผิวจราจร
สะพานและทางระบายน้ํา
วัสดุกอ สรางทางการซอมและบํารุงรักษาทาง ปฏิบัติการทดลองวัสดุในงานผิวทาง
ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง

5564603

กําลังวัสดุ
3(3-0)
Strength of Materials
ศึกษาเรื่องความเคน และความเครียด
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง
ถัง ความดันผนังบาง
การบิดและการโกงตัวของแทงวัสดุ แรงบิด แรงเคนใน
โครงสราง แรงเคนตัด และแรงเคนเฉือนของคาน แรงเคนและความเครียดในระนาบ
2 มิติ สมการของเสนโคงยืดหยุน จุดศูนยกลางแรงเฉือน การโกงงอของคาน
คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด

5564604

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2(2-0)
Reinforced Concrete Structure
ศึกษาเรื่องโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการในการออกแบบ
คํานวณโครงสราง
ฝกหัดการคํานวณโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช
ทฤษฎีอลี าสติก คํานวณ พื้น คาน เสา ฐานราก บันได
ศึกษาเกี่ยวกับการ
ใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูประบบอุตสาหกรรม การชํารุดเสียหาย
ของโครงสราง
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5564605

โครงสรางไมและเหล็ก
2(2-0)
Timber and Steel Structure
ศึกษาคุณสมบัติของไม คํานวณชิ้นสวนตาง ๆ ของโครงสรางไม การ
ออกแบบโครงหลังคา การคํานวณโครงสรางไมประกอบ ศึกษาคุณสมบัติของ
เหล็กที่ใชในการระกอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณ การคํานวณชิ้นสวน

5564606

ปฐพีกลศาสตร 2
3(3-0)
Soil Mechanics 2
การกําเนิดของดิน คุณสมบัติพนื้ ฐานของดิน การเจาะสํารวจดิน การ
จําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การไหลซึมของน้ําในมวลดิน ความเคนใน
ดิน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน การรับกําลังแรงเฉือนของดิน การ
ยุบตัวของดิน เสถียรภาพของความลาด การวิเคราะหการทรุดตัวของดิน

5564607

เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3(2-2)
Materials Testing Technology
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุทใี่ ชในการกอสราง
ศึกษาทฤษฎี
และพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม เหล็ก และคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ศึกษาวิธกี ารตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ
การสุมตัวอยาง
วัสดุ เพื่อนํามา ทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิดและ
แรงยึดเหนี่ยว

5564608

คอนกรีตอัดแรง
3(3-0)
Pre-Stressed Concrete Design
คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑการออกแบบ การสูญเสียแรง
ของคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และดึงลวด
ภายหลัง (Post-tension) วัสดุทใี่ ชในการผลิตคอนกรีตอัดแรง การออกแบบ
โครงสรางคอนกรีตอัดแรง
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5564609

ระบบน้ําดีและน้ําเสีย
3(3-0)
Water Supply and Sewage
ศึกษาเรื่องน้ําผิวดิน น้าํ ใตดิน วิธีการสํารวจ การไหลซึมผานของน้ําใน
ดิน การคํานวณปริมาณน้ําที่ไหลซึมผาน ศึกษาวิธีการเก็บกักน้ํา การจายน้ํา การ
คํานวณปริมาณน้ําที่ไหลในทอ การใชปม น้ําที่เหมาะสมกับระบบ การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตาง ๆ ระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร ศึกษาระบบการกําจัดน้ําโสโครก
น้าํ เสียจากอาคาร วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําเสีย แหลงที่ทาํ ใหเกิดน้ําเสีย
การออกแบบระบบการกําจัดน้ําเสีย การระบายน้ํา

5564610

วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
Transportation Engineering
ประเภทของการขนสง การบริหารและการจัดการ การดําเนินการของ
ระบบการขนสง การศึกษาการวางแผนและการกําหนดเสนทางการศึกษาภาวะการ
จราจรและการควบคุมการขนสงในเมืองและชนบท การขนสงประเภทอื่น ทางรถ
ทางหลวงทางอากาศ ทางเรือ และรถไฟ ผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจความ
สวยงามภาวะและสิ่งแวดลอม

5564611

งานโครงสราง 2
2(2-0)
Structure 2
หลักและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใชโครงสรางในงาน
สถาปตยกรรมทั่วไป และปฏิกิรยิ าของแรงตาง ๆ
สมดุลของแรง การเขียน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตตัม ความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุก
หนวยแรง แรงตานทานภายในคาน สเตรสและสเตรน แรงอัด แรงดึง แรง
เฉือน หนวยแรงที่ยอมให การคํานวณ โครงสราง ค.ส.ล. โดยวิธีทฤษฎีอลี าสติก
ของคานพื้น เสา และฐานราก
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5564612

การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0)
Structural Analysis
การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางแบบตาง ๆ การวิเคราะหโครงสราง
แบบคํานวณไมไดเชิงสถิตยศาสตร (Statically Indeterminate Structures) ดวยวิธี
ตาง ๆ เชน Slope Deflection วิธี Moment Distribution ฯลฯ อินฟลูเอนซ
ไลนของโครงสรางในลักษณะตาง ๆ
การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ
การวิเคราะหโครงสรางดวยคอมพิวเตอร

5564613

วิศวกรรมการทาง 2
3(3-0)
Highway Engineering 2
ศึกษาเรื่อง
ลักษณะของทางที่มคี วามสัมพันธกบั ลักษณะของการจราจร
มาตรฐานทางโดยทั่วไป มาตรฐานทางหลวง การสํารวจปริมาณการจราจร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกแบบทาง การออกแบบโครงสรางทาง การออกแบบผิว
ทาง วิธีการกอสรางทาง วิธีการบํารุงรักษาทางและไหลทาง การควบคุมการใชทาง

5564614

การออกแบบโครงสราง
3(3-0)
Structural Design
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางอาคารเบื้องตน
ตั้งแตโครงสรางไม เหล็ก
คอนกรีต และการคํานวณเรื่องเกีย่ วกับแรงขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการเขียนแบบ
แปลนการวางโครงการกอสรางตาง ๆ

5564615

วิศวกรรมการสํารวจ
3(2-2)
Survey Engineering
การสํารวจที่เกี่ยวของในงานวิศวกรรม งานรังวัด การกําหนดจุดและวาง
แนวกอสรางอาคาร กําหนดความลาดชัน เสนชั้นความสูง การคํานวณวงรอบ
การสํารวจและการวางโคงของถนน การวางแนวทอระบายน้ํา คลอง อุโมงค ทาง
รถไฟ สายสง
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5564617

การออกแบบผิวจราจร
3(3-0)
Pavement Design
ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และ
ผิวสนามบิน ความเคนที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่ยดื หยุนและผิวแข็ง คุณสมบัติของ
ผิวจราจรแบบตาง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยดื หยุนและผิวแข็ง การตานทางการ
ไหลของผิวจราจร การกอสราง และการบํารุงรักษาพื้นถนน

5564618

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบัติทางฟสกิ สและทางวิศวกรรม
การเจาะ
สํารวจ ดิน การเก็บตัวอยางดิน การวิเคราะหขนาดและความถวงจําเพาะของดิน
ความซึมน้ํา ของดิน การทดสอบ CBR การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน การทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน การคํานวณผลจาก
ขอมูลและการรายงานผล

5564619

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0)
Foundation Engineering
ชนิดและแบบของฐานราก การสงถายแรงของฐานรากลงสูดิน เสถียรภาพ
ของฐานราก การออกแบบฐานราก ทัง้ ชนิดใชเสาเข็มและไมใชเสาเข็ม การ
ปรับปรุงชั้นดินออน ชัน้ ทรายรวน ชัน้ ดินตื้น วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก
การทดสอบ น้าํ หนักบรรทุกของเสาเข็ม การออกแบบกําแพงกั้นดิน

5564701

เทคโนโลยีคอนกรีต 2
3(3-0)
Concrete Technology 2
ศึกษาคุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพการใชงานของซีเมนต มวลรวม
น้าํ น้ํายาเคมีผสมคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต การออกแบบสวนผสมคอนกรีต
การทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม การเทคอนกรีตใตน้ํา วิธีพิเศษของงาน
คอนกรีตงานคอนกรีตกําลังสูง
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5564702

การออกแบบโครงสรางใตดิน
3(3-0)
Sub Structure Design
การวิเคราะหและการประเมินการเจาะดินในสนาม
การทรุดตัวของ
โครงสรางความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน ฐานราก เข็มเดี่ยว และเข็มกลุม
เข็มพืด แรงดันของดิน และเสถียรภาพของดิน การออกแบบฐานรากและกําแพงกัน
ดินประเภทตาง ๆ

5564703

การตกแตงอาคาร
2(2-0)
Decorating
ศึกษาวัสดุทใี่ ชในการตกแตงภายในและภายนอกอาคาร ศึกษาวิธีการฉาบ
ปูนการทาสี ปูกระเบื้องชนิดตาง ๆ หินลาง หินขัด ฯลฯ การตกแตงพื้น ผนัง
ฝาเพดานการปูกระเบื้องยาง การปูพื้นปารเก โมเสด กระเบื้องดินเผา การปรับ
ดวยพรม มาน กระดาษปดผนัง การตกแตงฝาเพดานดวยวัสดุตาง ๆ ศึกษาเรื่อง
การออกแบบบริเวณ ภายนอกอาคารใหสัมพันธกบั ธรรมชาติ เพื่อสนองประโยชน
ใชสอยฝกปฏิบัติการตกแตงภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริเวณภายนอกอาคาร

5564704

เทคโนโลยีงานฐานราก
3(3-0)
Foundation Technology
ศึกษาชนิดของรากฐาน แบบของฐานราก การสงถายแรงของฐานรากลงสู
ดินเสถียรภาพของงานฐานราก การออกแบบฐานราก ทัง้ ชนิดใชเสาเข็ม และไมใช
เสาเข็ม การปรับปรุงชั้นดินออน ชัน้ ทรายรวน ชั้นดินตื้น วิเคราะหการทรุดตัว
ของฐานราก และวิธกี ารทดสอบ ศึกษาเรื่องเสาเข็มชนิดตาง ๆ น้ําหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม การเจาะสํารวจดิน กําแพงกันดิน ตอมอสะพาน
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5564705

งานสํารวจ 2
2(1-2)
Surveying 2
หลักการทางเทคนิคของการใชเครื่องวัด และสวนประกอบเครื่องวัดที่ถูก
หลักวิชาการ การรับผิดชอบตอเครื่องวัดขณะปฏิบัติงาน เชน การนําออกไปใช
และการเก็บเครื่องวัดแตละลักษณะงาน การติดตั้งสวนประกอบเขากับตัวกลองวัด
การเคลื่อนยายกลอง การทําความสะอาดเล็นซ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ถกู ตอง
ตามหลักวิชาการ
งานใชกลองวัดระดับ Leveling Instruments การตั้งกลองหาระดับ ตัว
กลอง การอานคาจากสเกลจากเสนใยระดับ การใช การอานระดับจากสเกลที่
Staff เพื่อหาระดับของพื้นที่ในงานกอสราง งานวางผัง และงานสํารวจพื้นที่

5564706

การสํารวจเพื่อการกอสราง 2
3(2-2)
Survey for Construction 2
การสํารวจที่เกี่ยวของในงานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ซึง่ จําเปนตอการ
วางแผนงานกอสราง งานรังวัด กําหนดวางจุด และแนวบนพื้นดิน การวางแนว
กอสรางอาคารกําหนดความลาดชัน และความโคงของการวางแนวถนนและทาง
งานทอน้ําทิ้ง
ทอระบายน้ํา ทางรถไฟ ทางหลวง คลอง ทอประปา สายสง
งานรังวัดเพื่อคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร

5564707

ชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulics
ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของของไหล
หลักการเกี่ยวกับการไหลของของ
ไหล การไหลของน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ การไหลของน้ําเปด การไหลในทอ
การวัดอัตราการไหลของน้ํา การตกตะกอนและการเคลื่อนที่ของตะกอนในลําน้ํา
การออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน ทางระบายน้าํ ลน ประตูน้ํา และโครงสรางตาง ๆ
ทีเ่ กี่ยวกับสง-จายน้ํา การระบายน้ํา การวิเคราะหโครงขายระบบทอ แบบจําลอง
ทางชลศาสตร
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5564708

การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
3(2-2)
Sanitation System Design
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการจายน้ําภายในอาคาร ระบบถังน้ําสูง ระบบถัง
อัดความดัน ระบบการจายน้ําโดยตรง การหาขนาดของทอประปา
การหาขนาด
ของทอน้ําทิ้งและโสโครก การหาขนาดของทอน้ําฝนของอาคารขนาดใหญ การ
เขียนแบบทอตาง ๆ ภายในอาคาร

5564901

งานคนควาพิเศษเทคโนโลยีกอสราง
2(1-2)
Individual Study in Construction Technology
ศึกษาคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีกอ สรางตามที่ผเู รียนสนใจ และความ
ถนัดเปนพิเศษ อาจจะทําเปนกลุมหรือรายบุคคล
โดยการอนุมัตแิ ละแนะนําจาก
อาจารยที่ควบคุมและที่ปรึกษา

5564902

โครงการพิเศษเทคโนโลยีกอสราง
2(1-2)
Special Project in Construction Technology
ศึกษาคนควาในงานกอสรางที่ผเู รียนถนัดและสนใจเปนพิเศษ โดยการ
อนุมัตแิ ละแนะนําจากอาจารยที่ควบคุมและที่ปรึกษา
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หมูวชิ าไฟฟากําลัง
(557)
หมู วิช าไฟฟ ากํ าลั ง ซึ่ ง อยู ใ นหมวดวิช าเทคโนโลยี อุต สาหกรรม ไดจั ด ลั ก ษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. พื้นฐานทั่วไป
(557-1--)
2. การติดตั้งและอุปกรณไฟฟา
(557-2--)
3. เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
(557-3--)
4. โรงตนกําลังและการสงจายไฟฟา
(557-4--)
5. เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
(557-5--)
6.
(557-6--)
7.
(557-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(557-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(557-9--)
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หมูวชิ าไฟฟากําลัง (557)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5571101 5571102 5571103 5571104 5571105 5571106 5571201 5571202 5571203 5571204 5571205 5571301 5571302 5571303 5572101 5572102 5572103 5572104 5572105 5572106 5572107 5572108 5572201
5572202

-

ชื่อวิชา
เครื่องวัดไฟฟา 1
ไฟฟาสําหรับชาง
เทคโนโลยีไฟฟากับงานพิมพ
งานไฟฟาเบื้องตน
ไฟฟาภายในอาคาร
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
เครื่องใชไฟฟา 1
เครื่องใชไฟฟา 2
วัสดุและอุปกรณไฟฟา
งานวางแบบและติดตั้งไฟฟา
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 1
เครื่องกลไฟฟา 1
หมอแปลงไฟฟา 1
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 1
คณิตศาสตรชา งไฟฟา 1
เทคโนโลยีไฟฟา 1
เครื่องมือวัดไฟฟา
คณิตศาสตรชา งไฟฟา 2
กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
พื้นฐานคณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขนั้ พื้นฐานสําหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 2
การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5572203 5572204 5572205 5572206 5572207 5572301 5572302 5572303 5572304 5572305 5572306 5572401 5572402 5572403 5572404 5572501 5572502 5572503 5572801 5572802 5573101 5573102 5573103 5573104 5573105 5573106 5573201 5573202 -

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การติดตั้งไฟฟา
ปฏิบัติการไฟฟาอุตสาหกรรม
การสองสวางและการใชงาน
ไฟฟาอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องกลไฟฟา 2
การประลองไฟฟา 1
เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 1
การควบคุมมอเตอรไฟฟา 1
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 2
การผลิตกําลังไฟฟา
การสงและจายไฟฟา 1
วงจรเน็ทเวิรค
การสงและจายไฟฟา 2
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา 1
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3
เทคโนโลยีไฟฟา 2
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขนั้ สูงสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
ไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา

2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5573301 5573302 5573303 5573304 5573305 5573306 5573307 5573308 5573309 5573401 5573402 5573403 5573404 5573501 5573502 5573503 5574101 5574102 5574103 5574104 5574110 5574111 5574201 5574202 5574203 5574301 5574302 -

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การควบคุมมอเตอรไฟฟา 2
งานกลไกควบคุมมอเตอร
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 3
เครื่องกลไฟฟา 3
ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 2
เครื่องกลไฟฟา
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา
วิศวกรรมระบบควบคุม
การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา
วิศวกรรมระบบผลิตกําลังไฟฟา
โรงตนกําลังและสถานียอ ย
ทฤษฎีโครงขายไฟฟา
ระบบไฟฟากําลัง
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 4
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 5
เทคโนโลยีไฟฟา 3
วิศวกรรมวัสดุไฟฟา
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไฟฟา
การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟา
การบริหารโครงการทางไฟฟา
วิศวกรรมสองสวาง
การออกแบบระบบไฟฟา
การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟา
วงจรควบคุมอัตโนมัติ
เครื่องกลไฟฟา 5

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5574303 5574304 5574401 5574402 5574403 5574404 5574405 5574501 5574502 5574503 5574504 5574601
5574602
5574603
5574604
5574605
5574701
5574702
5574703
5574901
5574902
5574903
5574904

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การประลองไฟฟา 2
ระบบควบคุมแบบปอนกลับ
วิเคราะหระบบกําลัง 1
วิเคราะหระบบกําลัง 2
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ประลองวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
การปองกันระบบไฟฟา
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 7
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบาน
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
การออกแบบระบบดิจติ อล
ไมโครโปรเซสเซอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป
อิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบวงจรพัลสและสวิตชิ่ง
งานคนควาพิเศษทางชางไฟฟาวิทยุและเครื่องทําความเย็น
ประดิษฐกรรมไฟฟา
โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(0-4)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
1(0-3)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าไฟฟากําลัง (557)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5571101

เครื่องวัดไฟฟา 1
3(2-2)
Electrical Measurement 1
มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด คาผิดพลาดในการวัด โครงสราง หลักการ
ทํางานและการนําไปใชงานของเครื่องวัดไฟฟา ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดความตานทาน มัลติมิเตอร
เครื่องวัดพลังงานไฟฟา เครื่องวัดกําลังไฟฟา เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัด
ความถี่ เครื่องเพาเวอรแ ฟคเตอร ไฟฟา เครื่องวัดแบบบริด จออสซิลโลสโคป
มิเตอรแบบดิจติ อล

5571102

ไฟฟาสําหรับชาง
2(1-2)
Electric for Technicians
ความรูเบื้องตนทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟา แหลงกําเนิดไฟฟา ไฟฟากระแสตรง
และสลับ หน ว ยวั ด ทางไฟฟา กฎและทฤษฎีตา ง ๆ ทางไฟฟา และวงจรไฟฟ า
วงจรไฟฟ า ภายในบ า น วงจรไฟฟ า และการเดิ น สาย ระเบี ย บในการเดิ น สาย
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ใ นการเดิ น สายไฟฟ า ภายในบ า นและภายนอกอาคาร
แมเหล็กไฟฟา วงจรแมเหล็กและหมอแปลงไฟฟา ฝกหัดการเดินสายไฟฟา การ
พันหมอแปลงไฟฟา การตอเครื่องไฟฟาชนิดตาง ๆ

5571103

เทคโนโลยีไฟฟากับงานพิมพ
2(1-2)
Electrical Technology in Printing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวางเบื้องตน และไฟฟา
กําลังที่ใชกบั เครื่องพิมพ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตอระบบแสงสวาง ระบบควบคุมเบื้องตน รวมถึง
การตอมอเตอรใชงานในเครื่องพิมพ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5571104

งานไฟฟาเบื้องตน
2(1-2)
Basic Electricity
ทฤษฎี เ บื้ อ งต น ทางไฟฟ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นงานไฟฟ า ฝ ก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดิน สาย และวงจรไฟฟา การบํารุงรักษาและตรวจซอม
อุปกรณไฟฟาภายในบาน

5571105

ไฟฟาภายในอาคาร
2(2-0)
Electrical Interior Wiring
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา ขนาดของสาย อัตราการทดกระแส
มาตรฐานของขนาดสายไฟฟาที่ใชภายในบาน วงจรไฟฟากระแสตรง ตัวตานทาน
ตัวนํากระแสไฟฟาศักดาไฟฟา ความตางศักยและแรงเคลื่อนไฟฟา กฎของโอหม
กําลังไฟฟา การคิดคาไฟฟาภายในบาน กฎของเคอรซอฟ วงจรไฟฟากระแสสลับ
วงจรไฟฟายกเดียวและสามยก (Single Phase and Ploy Phase Circuit) วงจร
แม เ หล็ ก หลั ก การของหม อ แปลงไฟฟ า เครื่ อ งกลไฟฟ า เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า
กระแสตรงและกระแสสลับ

5771106

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3(2-2)
Electrical Circuit Analysis 1
กฎของโอห ม การต อ วงจรไฟฟ า แบบต า ง ๆ กฎของเคอร ซ อฟ การ
เหนี่ ย วนํ า แม ด หล็ ก ไฟฟ า พลั ง งานในสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า แรงเคลื่ อ นไฟฟ า
เหนี่ยวนํา ไฟฟาสลับ 1 เฟส 3 เฟส คุณสมบัติของตัวตานทาน ขดลวดเหนี่ยวนํา
และตัวเก็บประจุ ในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ คารีแอคเตนซ อิมพีแตนซ
แอทมิแตนซ เพาเวอร แฟคเตอร และการแกเพาเวอรแฟคเตอร การวิเคราะหเทอรเน
เตอรแบบเฟสเดียวและสามเฟส
ปฏิบัติการตอวงจรแบบแผงฝกวัดความตานทาน แรงดันไฟฟา หาคารีแอค
แตนซ อิมพแตนซและแอทมิแตนซของวงจร

190
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5571201

เครื่องใชไฟฟา 1
3(2-2)
Electrical Appliances 1
เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนในหลักการทํางาน สวนประกอบวงจร
และตรวจสอบหาขอบกพรอง เครื่องใชไฟฟาประเภทใชแมเหล็กไฟฟาในหลักการ
ทํางาน และสวนประกอบและวิธีการตรวจแกไขขอบกพรอง เครื่องไฟฟาประเภท
มอเตอรทั้งเฟสเดียวและสามเฟส เครื่องใชไฟฟาประเภทใหสัญญาณและเครื่องกล
แบบตาง ๆ ปฏิบัติการตรวจเช็คและซอมแซมแกไขเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ

5771202

เครื่องไฟฟา 2
3(2-2)
Electrical Appliances 2
ระบบไฟฟาในเครื่องจักรตาง ๆ ไดแก เครื่องกลึง ไส เจียระไน มิลลิ่ง เตา
อบ เครื่องมือพิเศษและอื่น ๆ เครื่องจักรไฟฟาที่ใชในงานอุตสาหกรรมตาง
ปฏิ บั ติ ก ารตรวจ แก ไ ข ดั ด แปลง และติ ด ตั้ ง สายอุ ป กรณ ป อ งกั น และ
ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาในอุตสาหกรรม

5571203

วัสดุและอุปกรณไฟฟา
2(1-2)
Electrical Material and Equipments
ชนิด ขนาดของสายไฟฟาและสายเคเบิ ลแบบต าง ๆ สวิต ซ ฟ ว สเ ซอร
เบรกเกอรเตาเสียบ สวิตสเกียรแบบตาง ๆ หลอดกําเนิดแสงแบบตาง ๆ หลอดมีไส
หลอดแสงนวลหลอดบรรจุกาซ การใหแสงสวาง การคํานวณเกี่ยวกับแสงและสาย
ตามมาตรฐานควบคุ ม การก อ สร า ง การติ ด ตั้ ง ไฟฟ า โดยคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติการประกอบวงจรไฟฟาบนแผงประลองแบบตาง ๆ
ของวงจร
ตาง ๆ แผงสวิตสและเครื่องมือปองกันวงจรไฟฟา
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5571204

งานวางแบบและติดตั้งไฟฟา
3(2-2)
Electrical Lay-out Installations
งานประมาณการวางแผนงานกอสรางไฟฟา ไดแก ระบบแสงสวางใน
อาคาร โคมถนน โคมสะพาน สวิตซบอรด ระบบไฟฟาในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟากําลัง
ระบบแรงสูง งานตัง้ หมอแปลง
ปฏิบัติงานติดตั้ง วัสดุอปุ กรณงานกอสรางไฟฟา เครื่องมือ เครื่องทุนแรง
วางแผนงานกอสรางและติดตั้งไฟฟา

5571205

การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 1
3(2-2)
Interior Electrical Installations
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเดิ น สายภายในอาคาร
เครื่องวัดและอุปกรณในการตรวจสอบ การคํานวณสายแยกและสายประธาน
ปฏิบัติการฝกทักษะในการเดินสายแบบตาง ๆ ภายในอาคารโดยการติดตั้ง
ไฟฟาและเดินสายลอยและสายรอยทอ

5571301

เครื่องกลไฟฟา 1
2(1-2)
Electrical Machinery 1
โครงสรา งและหลั ก การทํ า งานของหมอ แปลงไฟฟ า ชนิด ตา ง ๆ การหา
คุณสมบัติและการหาประสิทธิภาพในการใชงาน การเขียนวงจรเทียบเทากับหมอ
แปลง ศึกษาถึงโครงสรางคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพันหมอแปลงเพื่อการทดสอบ และนําไปใชงาน
เฉพาะอยาง การทดสอบเพื่อหาคา Parameter ของหมอแปลงไฟฟา การพันอารมา
เจอร การพันขดลวด ฟลดและการประลองเกี่ยวกับการหาคุณลักษณะของเครื่องกล
ไฟฟากระแสตรง รวมถึงการควบคุมเครื่องกลดวย
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5571302

หมอแปลงไฟฟา 1
3(2-2)
Transformers 1
สวนประกอบและโครงสรางหมอแปลงเฟสเดียว และสามเฟสแบบออตโต
และบบออดินารี่ การนําไปใชงาน การออกแบบ การทดสอบแกนและคุณสมบัติ
ของหมอแปลง
ปฏิบัติการพันขดลวด การใสแกน การอบอาบฉนวนวานิช การหาขั้ว การ
ตอการทดสอบหมอแปลง

5571303

มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 1
3(2-2)
Motors and Generators 1
การพัน การตอ ขดลวด เครื่องกํา เนิดและมอเตอรตาง ๆ ในไฟตรง
หลักการทํางาน สมการและการหาคาคุณสมบัติ การทดสอบการนําไฟใชงาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัน การตอขดลวดของเครื่องกําเนิดและมอเตอรทั้งในสวนที่
หมุนและสวนที่อยูกบั ที่

5572101

คณิตศาสตรชางไฟฟา 1
2(2-0)
Electrical Mathematics 1
ศึกษาเกี่ยวกับการอินติเกรด 2 ชั้นและแบบ 3 ชั้น และการนําไปใชงาน
เกี่ยวกับไฟฟา กฎและหนวยวัดของเวคเตอรและสเกลาร Dot Matrix และ tripple
Product เปนตน การอนุพันธและการอินติเกรดเวคเตอร ศึกษาเกี่ยวกับสมการ First
order differential และ Second order differential ที่มีคาคงที่ หลักของ D operator
และการนําไปใชงานเกี่ยวกับไฟฟา
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5572102

เทคโนโลยีไฟฟา 1
2(2-0)
Electrical Technology 1
สนามไฟฟา ศักยและความตางศักยไฟฟา ความเขมไฟฟาในตัวนํา ศึกษา
เกี่ยวกับแคพีซีเตอร ไดอิเล็กตริก คาของประจุในแคเพซีเดอรที่มีรูปรางตาง ๆ กัน
เชน คาของประจุในแผนขนาน รูปทรงกระบอก ตัวนําขนานกัน เปนตน ศึกษา
เกี่ยวกับการเก็บประจุคายประจุ และคาคงที่ของ R-C Time
ศึกษาเกี่ยวกับสนามแมเหล็ก และแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของอํานาจ
แมเหล็ก แรงดันแมเหล็ก และ B.H
Curve รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
แมเหล็กไฟฟาในเรื่องแอมแปร-เทอน และการนําไปใช

5572103

เครื่องมือวัดไฟฟา
2(1-2)
Electrical Measurements and Instrumentation
ศึกษาหนวยและเครื่องมือวัด การชีลด ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน
กระแสกําลังงาน การวัดอิมพีแดนซ ความถี่ ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก
การวั ด โดยเทคนิ ค เชิ ง เลข สั ญ ญาณรบกวน เทคนิ ค ในการทํ า ให อั ต ราส ว น
สัญญาณรบกวนดีขึ้น และปฏิบัติงานตามรายวิชา

5572104

คณิตศาสตรชางไฟฟา 2
2(2-0)
Electrical Mathematics 2
ทฤษฎีของลาพลาซ การอนุพันธและการอินติเกรด ทฤษฎีเกี่ยวกับ Shift
Periodie and stop functions การเปลี่ยนกลับของลาพลาซ การนําหลักของลาพลาซ
ไปใชในการแกปญหาเกีย่ วกับวงจรไฟฟา
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5572105

กฎหมายและมาตราฐานทางไฟฟา
2(2-0)
Electrical Rules and Regulations
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานการติดตั้งไฟฟา และมาตรฐานผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม กฎเกณฑการเดินสาย การติดตั้ง
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยและกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟา

5572106

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(2-2)
Electrical Circuit Analysis 2
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ า การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า กระแสตรง โครงสร า ง
สัญลักษณ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R,L และ C ในวงจรไฟฟากระแสตรง
ไทมค อนสแตนท การวิเ คราะหว งจรแม เ หล็ก ไฟฟ า การวิเ คราะห ว งจรไฟฟ า
กระแสสลับ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R, L, C และทรานสฟอรมเมอรใน
วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรแรโซแนนซ ควอลิตี้แฟกเตอร แบนดวิดธ การ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับโปลีเฟส สัญญาณไฟฟาที่ไมเปนรูปไซน และฮาร
โมนิคฟงกชั่นและกราฟของสัญญาณไฟฟา พารามิเตอรของสัญญาณพัลซ การ
แปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลิเนียรดิฟเฟอเรนซีเอเตอรและอินดิเกรเตอร

5572107

พื้นฐานคณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3(3-0)
Fundamentals of Engineering Mathematics
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ฟงกชั่นมาตรฐาน เรขาคณิตของเสนและ
ระนาบสมการเชิงเสน พีชคณิตของเวกเตอร พีชคณิตของเมตริกซ ตัวเลขเชิงซอน
ลําดับและอนุกรมลิมิตของฟงกชั่น ฟงกชั่นของตัวแปรจํานวนจริง อนุพันธและ
วิธีการหาอนุพันธ การอินติเกรด วิธีการหาอินติเกรด และวิธีการหาอินทิกรัล ทั้ง
โดยวิธีวิเคราะหและโดยวิธเี ชิงตัวเลข
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5572108

ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขั้นพื้นฐานสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Basic Electricity and Electronics for Educational Technology
ศึกษาความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ติดตั้งวงจรไฟฟาสําหรับ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา การประยุกตใชงานตาง ๆ
ฝกติดตั้งวงจรไฟฟาและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐานสําหรับงาน
เทคโนโลยีการศึกษาทั่วไป

5572201

การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 2
2(1-2)
Interior Electrical Installations 2
การวางแผนแบบสรางตูสวิตชบอรด ไดแก เมนสวิตชบอรด สวิตชบอรด
ย อ ย สวิ ต ช บ อร ด ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ซึ่ ง ประกอบด ว ยอุ ป กรณ ต า ง ๆ เช น ระบบ
ปองกันนิรภัยแบบตาง ๆ งานประมาณการและวางแผนกอสรางไฟฟาในงานตาง ๆ
ปฏิบัติการติดตั้งเมนสวิตชบอรด งานเดินสายเมน สายเคเบิล งานจายโหลด
ทัง้ งานเดินสายลอยใชเข็มขัด และงานเดินสายรอยทอชนิดตาง ๆ

5572202

การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคาร
3(2-2)
Exterior Electrical Installations
โรงตนกําลังและระบบสงกําลังภายในประเทศ การคํานวณกระแสแรงดัน
ตก ขนาดสาย ฟ ว ส และระบบกลไกป อ งกั น การลั ด วงจร และควบคุ ม ความ
ปลอดภั ย ต า ง ๆ สวิ ต ซ แรงสู ง ที่ ใ ช ใ นสถานี จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า ตามลั ก ษณะงาน
ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย การป กเสาพาดสาย การติด ตั้ง หมอ แปลงและ
อุปกรณ ควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถวยพวง

5572203

การติดตั้งไฟฟา
2(1-2)
Electrical Installation
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งภายนอก
อาคาร คุณสมบัติและการใชงานของอุปกรณชนิดตาง ๆ สวิตซเกียรรเี ลยปอ งกัน
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เครื่องกลไฟฟา อุปกรณปองกันฟาผา อุปกรณปองกันการลัดวงจร การวางแผน
สรางตูสวิตซบอรด การวางแผนการเดินสาย การปกเสาพาดสาย การติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาและปฏิบัติงานตามรายวิชา
5572204

ปฏิบัติการไฟฟาอุสาหกรรม
2(1-2)
Electrical Industrial Laboratory
ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ย วกับ การติด ตั้ง ไฟฟา ในโรงงานอุตสาหกรรม ด ว ย
อุปกรณการติดตั้ง ไดแก ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสายไฟฟา ทางเดินบัส การ
เลือกอุปกรณปองกัน การติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟา การออกแบบเพื่อการติดตั้งให
ไดมาตรฐาน

5572205

การสองสวางและการใชงาน
3(2-2)
Illumination and Applications
แหลงกําเนิดแสง สเปกตรัมของแสง คุณสมบัติของแสง พลังงานและ
ความเย็ น ของแสง การสอ งสว า ง หลอดไฟฟ า ที่ ใ ช แ สงสว า งชนิ ด ต า ง ๆ การ
คํานวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟาภายในอาคารสําหรับที่อยูอาศัยใน
รานคาธุรกิจตาง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคํานวณและออกแบบติดตั้งหลอด
ไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับสนามกีฬา ถนน สะพาน และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ
และการประมาณราคาในการติดตั้งระบบแสงสวาง

5572206

ไฟฟาอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electricity
ไฟฟา Single phase และ Three phase การเดินวงจรไฟฟาแสงสวาง การ
เดินวงจรไฟฟากําลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส การ
ทดลองใชเครื่องมือไฟฟาชนิดตาง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาคาการใชงาน
เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาและการบํารุงรักษา
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5572207

ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electricity
ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบ
ไฟฟา แสงสวาง มอเตอรและอุปกรณควบคุมมอเตอร การติดตั้งสวิตซควบคุม
ความปลอดภัย การซอมแซมอุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม

5572301

เครื่องกลไฟฟา 2
2(1-2)
Electrical Machinery
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอรไฟฟากระแสตรง
และ กระแสสลับทั้งยกเดียวและหลายยก การติดตั้ง ตรวจซอมมอเตอรและเครื่อง
กําเนิดไฟฟาตาง ๆ การติดตั้งระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภัย ฝกพัน
อาเมเจอร มอเตอร และตอระบบควบคุมมอเตอร เครื่องกําเนิด

5572302

การประลองไฟฟา 1
2(1-2)
Electrical Laboratory 1
เปนการประลองและการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาคุณภาพของอุปกรณ
ไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ตามมาตรฐานสากล เชน หลักการและวิธีการ
ทดสอบหาคุ ณ ภาพของบั ล ลาสไฟฟ า อื่ น ๆ ที่ ป ระเทศหรื อ กลุ ม ประเทศต า ง ๆ
กําหนดไวเปนมาตรฐาน การเขียนรายงานผลการทดสอบและประลอง

5572303

เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
3(2-2)
Electrical Machines and Control
ชนิดโครงสรางการทํางานและการตอ เพื่อใชหมอแปลง 1 เฟส และ 3
เฟสแบบเดลตาโอเพนเดลตา และแบบวาย ชนิดและการทํางานของเครื่องกําเนิด
และมอเตอรไฟฟาแบบตาง ๆ การตอและกลับทางเมน และควบคุมความเร็วของ
มอเตอรไฟตรง
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หลักการทํางานโครงสราง เครื่องกําเนิดไฟฟาสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
สมการกระแสและแรงดั นของไลนแ ละเฟส เมื่อตอแบบสตารแ ละเดลตา ขณะ
สมดุลและไมสมดุล
หลักการทํางาน โครงสรางและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟาสลับ 1 เฟส
และแบบสปลิทเฟสคาปาซิเตอร ซีพัลชั่น เชดเดดโปล ยูนิเวอรแซลและมอเตอร 3
เฟสสไควรัลเคซ แบบวางไรเตอร ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ ความถี่และ
ขัว้ แมเหล็ก ความเร็ว ซิงโครนัสและสลิป
อุ ป กรณ แ ละการควบคุ ม การเริ่ ม ต น การจํ า กั ด กระแส ควบคุ ม ทิ ศ ทาง
ควบคุมกระแส ควบคุมความเร็วมอเตอรแบบตาง ๆ และแบบวงจรสําหรับควบคุม
แตละแบบงานปฏิบัติการ
- หาขั้วและตอหมอแปลงแบบตาง ๆ
- เดินเครื่องและควบคุมการจายไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา
- ตอและควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส
- ตรวจสอบและเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟาสลับแบบตาง ๆ
1 เฟส และ 3 เฟส
5572304

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 1
2(1-2)
Electrical Work Shop 1
ออกแบบและพันมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับแบบตาง ๆ ชั้นท
มอเตอร ซีรีสมอเตอรและคอมเปานดมอเตอร ทดสอบหาคุณลักษณะตาง ๆ ของ
เครื่องกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
ออกแบบ สรางและตอหมอแปลงเฟสเดีย ว-สามเฟส หมอแปลงแบบ
พิเศษและประลองหาคา Parameter ของหมอไฟฟาและตรวจสอบเช็คเครื่องกําเนิด
และมอเตอรไฟฟาสลับแบบตาง ๆ ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส
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5572305

การควบคุมมอเตอรไฟฟา 1
3(2-2)
Motor Control 1
อุปกรณ ปอ งกัน มอเตอ เช น สวิต ซก ดปุม สวิ ตซ รีเ ลย การปอ งกั น
กระแสเกิน กํา หนดและไฟรั่ว การปองกัน ไฟตกและไฟสูง มิลิตสวิตซ หลอด
สัญญาณ สวิตซรีเลยตั้งเวลา สวิตซรีเลยชวยการสตารทมอเตอรแบบตาง ๆ ใน
การเปลี่ ย นทิ ศ ทาง การเปลี่ ย นความเร็ ว การซิ ง โครนั ส มอเตอ ร การควบคุ ม
มอเตอรเปนโปรแกรม และการประกอบอุปกรณปอ งกันมอเตอร

5572306

มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 2
3(2-2)
Motor and Generators 2
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การของเครื่ อ งกํ า เนิ ด และมอเตอร ไ ฟฟ า
กระแสสลับเฟสเดียวหลักของการสปลิทเฟส รวมถึงการใชแคแปซิเตอรชวยในการ
สตารทของมอเตอรขนาดตาง ๆ หลักการของรีพูลชั่นมอเตอ ร และซิงโครนัส
มอเตอรขนาดเล็กสําหรับงานเฉพาะอยาง ปฏิบัติการพัสเตเตอร และอารเมอเจอร
แบบตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดและมอเตอรไฟฟาสลับเฟสเดียว การทดสอบกําลัง
และคุณสมบัติเฉพาะ

5572401

การผลิตกําลังไฟฟา
2(2-0)
Electrical Power Generating
แหลงกําเนิดของไฟฟา การเปลี่ยนรูปพลังงานตาง ๆ มาเปนพลังงาน
ไฟฟา ประเภทของโรงงานไฟฟา หลักการและการทํางานของเครื่องกํา เนิด ไฟ
หลัก การ และการทํางานของหมอแปลงไฟฟา สถานีจา ยไฟฟายอย
การ
ควบคุมการผลิต และการจายพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา และอุปกรณที่ใชใน
การปองกันไฟฟาที่ใชในโรงตนกําลัง
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5572402

การสงและจายไฟฟา 1
2(2-0)
Distribution and Transmission Line 1
การสงและจายไฟฟากําลัง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณในการติดตั้ง
และเดินสายภายในระบบสงกําลังไฟฟาแรงดันขนาดปานกลางและแรงดันสูง การ
คํานวณคาอินดัคเตอรคาปาซิแดนซ และคาพารามิเตอรอื่น ๆ ของสายสงทั้งแบบ
Shot Medium and Long Transmission line การหาความสัมพันธระหวางกระแส
และแรงดั น ทั้ ง ต น ทางและปลายทาง การเขี ย นรี แ อดแตนซ ไ ดอะแกรม การ
คํานวณหาโหลดของซิงแมติคคอลฟอลท และอื่น ๆ

5572403

วงจรเน็ทเวิรค
2(2-0)
Electrical Network
วงจรไฟฟากระแส การแกสมการไฟฟาดวย Matrixs form fo mesh
current และ node การแกปญหาวงจรไฟฟาเฟสเดียวและหลายเฟส วงจรฟลเตอร
วงจรบริดจ ทฤษฎีเทเวนินนอรตันและอื่น ๆ

5572404

การสงและจายไฟฟา 2
3(3-0)
Distribution and Transmission Line 2
ศึกษาระบบไฟฟากําลัง การผลิตไฟฟา
ระบบสงและจําหนายพลัง
ไฟฟา พารามิเตอรของสายสงไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสใน
สายสงพลังงาน ไฟฟา การกอสรางสายจําหนายพลังงานไฟฟาไปสูทองถิ่น สาย
เคเบิลใตดิน รีแอกซแตนซไดอะแกรม ระบบเปอรยูนิต

5572501

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1
2(1-2)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1
ทฤษฎีความรอน ความรอนกับอุณหภูมิ
ความรอนจําเพาะ ความรอน
แฝง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน หลักการสง
ถายความรอนหลักการทําความเย็น ระบบทําความเย็น น้ํายาเครื่องเย็น อุปกรณใน
การทําความเย็น ระบบไฟฟาในเครื่องเย็น ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ ฝกหัดติดตั้ง
บํารุงรักษา การตรวจซอม การประจุนา้ํ ยาตูและเครื่องปรับอากาศ

201
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5572502

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2
3(2-2)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 2
ส ว นประกอบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น หน า ที่ ชนิ ด ของแต ล ะส ว น เช น
คอมเพรสเซอรคอนเดนเซอร อีแวปโปเรเตอร แอคเชนชั่นวาว ดรายเออร การ
ทํางานของระบบตูเย็น ถังน้ําเย็น ตูแชแข็ง ตูทําน้ําแข็ง

5572503

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Aircondition and Refrigerations
การทํางานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต เครื่องปรับอากาศในบาน
ตูเย็น ทําแวคคัม (Vacuum) เพื่อเติมน้ํายาและซอมแซม ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรการ
ทํางานของเครื่องเย็นชนิดตาง ๆ เทอรโมไดนามิกเกี่ยวกับเครื่องทําความเย็น

5572801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Electricity 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น
ๆ

5572802

การฝกประสบการณวชิ าชีพไฟฟา 1
3(250)
Field Experience in Electricity 1
ฝกงานเกี่ย วกับการติด ตั้ง ดูแ ล ควบคุมตรวจซอมเครื่องอุปกรณไ ฟฟา
และ/หรือ ตั้ง โครงการศึกษาคนควาพิเศษทางดานไฟฟา เชน การนําเอาไฟฟามา
ประยุ ก ต ส รา งงานที่ แ ปลกใหม หรือ ความรู เ กี่ ย วกั บทฤษฎีแ ละปฏิบั ติ สามารถ
นํามาใชงานได โดยมีอาจารยหรือผูมีความรูความสามารถทางดานไฟฟาเปนที่
ปรึกษาควบคุม การรายงานผลอาจกระทําในขณะที่ดําเนินการหรือหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ
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5573101

เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรู เ บื้ อ งต น ทางฟ สิ ก ส ท ฤษฎี ว งจรไฟฟ า กระแสตรงการ
วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีตาง ๆ แมเหล็กไฟฟาและวงจรแปลงไฟฟาและการใช
งาน ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วงจรไฟฟ า กระแสสลั บ การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า
กระแสสลับ ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม
เครื่องมือชนิดตาง ๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารและนอกอาคาร

5573102

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3
3(3-0)
Electric Circuits Analysis 3
ความรูพื้นฐาน นิยาม หนวย วงจรตัวตานทาน แหลงกําเนิดพึ่งพิง วิธีการ
วิเคราะหทฤษฎีวงจรขาย องคประกอบสะสมพลังงาน วงจร R-C และ R-L วงจร
อันดับสองเฟสเซอรและการกระตุนไซนูซอยด การวิเคราะหในสถานะอยูตัวไฟสลับ
กําลังงานในสถานะอยูตัวไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถี่เชิงซอนและฟงกชั่น วงจร
ขาย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร และการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ
เทคโนโลยีไฟฟา 2
3(2-2)
Electrical Technology
ศึกษาสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา แรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของอํานาจ
แมเหล็ก เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง-กระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา การนําไปใช
งานและปฏิบัติงานตามรายวิชา
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
ฟ ง ก ชั่ น ของตั ว แปรเชิ ง ซ อ น สมการอนุ พั น ธ อั น ดั บ หนึ่ ง ประเภทต า ง ๆ
สมการเชิ ง เส น ทุ ก อั น ดั บ ทั้ ง วิ ธี ใ ช ส มการช ว ยและวิ ธี ใ ช ตั ว ดํ า เนิ น การและการ
ประยุกตผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต ฟงกชั่นเชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผล
ประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแกสมการอนุพันธยอย อนุกรมฟูเรียร ความสัมพันธ
ระหวางการแปลงฟูเรียร และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะหเมตริกซ การหาคําตอบ
ของสมการคลื่ น สมการของการนํ า ความร อ นและการแพร ก ารประยุ ก ต ท าง
วิศวกรรมไฟฟา

5573103

5573104
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5573105

วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetics Engineering
ทบทวนการวิเคราะหเวกเตอร กฎของคูลอมปและความเขมสนามไฟฟา
ความหนาแนนฟลักซไฟฟา กฎของเกาสและไดเวอรเจนซ พลังงานและศักยไฟฟา
ตัว นํา ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟา สมการของปวซซองและของลาปลาซ
สนามแมเหล็กสถิต แรงกระทําในสนามแมเหล็ก สารแมเหล็กและความเหนี่ยวนํา
สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา และสมการของแมกซเวลล

5573106

ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Electricity and Electronics for Educational Technology
ศึกษาอุปกรณและวงจรไฟฟาทางอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนเพื่อประยุกตใช
งานกับอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาใหม ๆ
ฝกติดตั้งวงจรไฟฟาและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซบั ซอนขึ้น

5573201

ไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electricity
ศึกษาไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส การเดินวงจรไฟฟาแสงสวาง การเดิน
วงจรไฟฟากําลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส การทดลอง
ใชเครื่องมือไฟฟาชนิดตาง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาคาการใชงานเกี่ยวกับ
หมอแปลงไฟฟาและการบํารุงรักษา

5573202

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Digital Electronics for Education
ความรูเกี่ยวกับดิจิตอล และไมโครอิเล็กทรอนิกส ตรรกศาสตรสําหรับ
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรดิจติ อล การประยุกตดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการศึกษา
ฝกปฏิบัติการออกแบบวงจร
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5573301

การควบคุมมอเตอรไฟฟา 2
3(2-2)
Motor Control 2
เวคเตอรไดอะแกรม และ Circle Diagram ของมอเตอร คุณสมบัติของ
มอเตอรที่แสดงดวย Curve วงจรเปรียบเทียบ Equivalent Circuit คาสูญเสียและ
ประสิทธิภาพของมอเตอร ตารางเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร ลักษณะการพัน
ขดลวดของมอเตอร
ปฏิบัติการทดสอบมอเตอร การควบคุม และเรียนโปรแกรมการควบคุม
รีเลย หลักการและวิธกี ารเทคนิคแตละอยาง

5573302

งานกลไกควบคุมมอเตอร
2(1-2)
Motor Control
งานสตารทมอเตอรแบบกรงกระรอก 3 เฟส งานติดอุปกรณที่จําเปน
เฉพาะงานได แ ก งานควบคุ ม ระดั บ น้ํ า และแรงดั น น้ํ า ของป ม น้ํา งานควบคุ ม
แรงดั น ลมและน้ํ า มัน งานควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ร อ นและเย็ น งานควบคุ ม ระยะทาง
น้ํา หนัก งานติด ตั้ งอุปกรณแ ละกลไกปองกันมอเตอร เชน ไฟรั่ว กระแสเกิน
แรงดันและอุปกรณอนื่ ที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม

5573303

มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 3
3(2-2)
Motors and Generators 3
การพันการตอขดลวดเครื่องกําเนิด และมอเตอรแบบตาง ๆ ในไฟฟา
สลับสามเฟส หลักการทํางาน สมการ และการคํานวณคาในคุณสมบัติเฉพาะ
แบบการทดสอบคุณสมบัติ
ปฏิ บั ติ ก ารพั น สเตเตอร แ บบต า ง ๆ ของเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า สลั บ และ
มอเตอรไฟฟาสามเฟส การทดสอบหาคุณสมบัติ
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5573304

เครื่องกลไฟฟา 3
2(1-2)
Electrical Machinery 3
หลักการและการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตาง ๆ
ชนิดของการพันอาเมเจอร การหาตําแหนงแปรงถาน การคํานวณแรงเคลื่อนในอา
เมเจอร อาเมเจอรรแี อคชั่น การคํานวณแอมแปร-เทอนในเมนโปลและอินเตอรโปล
การเดินเครื่อง การตอขนานเครื่องและการทดสอบหาสมบัติของเยนเนอรเรเตอร
หลักการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบตาง ๆ และ
การทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร
โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา วงจรเทียบเทาเพส
เซอรไดอะแกรม การตอและการขนานหมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส การหา
เวคเตอรกรุปและการทดสอบหมอแปลง เชน ชอรทเซอรกิตเทสและ โอเพนเซอร
กิตเทส เปนตน

5573305

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 2
2(1-2)
Electrical Workshop 2
ปฏิบัติการพันมอเตอรกระแสสลับหลายความเร็ว ทดสอบเกี่ยวกับการหา
คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งกล เช น การทดสอบเพื่ อ หาวงจรสมบู ร ณ ข องอิ น ดั ค ชั่ น
มอเตอร การหาแรงมา การทดสอบเชิงโครนัสมอเตอร เชน การหามุมของการ
จายโหลด การทดสอบหาคาอินพิแดนซและคาอื่น ๆ
ปฏิบัติและการประลองเกี่ยวกับการหาคา Parameter ของเครื่องกลไฟฟา
ตาง ๆ ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาในภาคทฤษฎี Parameter

5573306

เครื่องกลไฟฟา
3(2-2)
Electrical Machinery
การเปลี่ยนรูปพลังงานกล แมเหล็กไฟฟา ลักษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร
ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การควบคุมความเร็ว การ
ควบคุมคาตาง ๆ การทดสอบประสิทธิภาพหมอแปลงไฟฟาและปฏิบัติในรายวิชา
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5573307

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา
3(3-0)
Electromechanical Conversion
ระบบแม เ หล็ ก วงจรแม เ หล็ ก วงจรแม เ หล็ ก ไฟฟ า และธรรมชาติ
พฤติกรรมของระบบแมเหล็ก พลังงานในสนามแมเหล็ก ฟลักซแมเหล็ก การ
สูญเสียในแกนเหล็ก สารแมเหล็กและสารแมเหล็กถาวร หมอแปลงอุดมคติ วงจร
สมมูลเชิงเสนของหมอแปลงแบบสองขด สมรรถนะของหมอแปลง การสรางหมอ
แปลงกําลังสูง องคประกอบในการออกแบบหมอแปลง วงจรสมมูลสําหรับระบบ
แมเหล็กเชิงซอน หมอแปลงสําหรับหลายเฟส หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟารูป
ทรงกระบอก เงื่อนไขแรงบิดคงที่ เครื่องจักรกลไฟฟา รูปทรงกระบอก เงื่อนไข
แรงบิดคงที่เครื่องจักรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส เครื่องจักรกลชนิดมีขั้วมากกวา
2 ขั้ว การสรางเครื่องจักรกลแมเหล็กไฟฟา

5573308

วิศวกรรมระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems Engineering
กระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตร
การแปลงลาปลาซ ทรานสเฟอร ฟ ง ก ชั่ น ผั ง สั ญ ญาณและกราฟสั ญ ญาณ
คุณสมบัติของกระบวนการ การควบคุมแบบปอนกลับ เสถียรภาพของระบบ
ควบคุม การเลือกและการปรับเครื่องควบคุม เสนทางรากของระบบควบคุม การ
วิ เ คราะห ผ ลการตอบสนอง ความถี่ การชดเชยระบบควบคุ ม การควบคุ ม
กระบวนการ เวลาเฉลี่ยและกระบวนการตอบสนองยอนกลับ ระบบควบคุมแบบ
หลายวงจร การควบคุมแบบปอนลวงหนา การควบคุมสัดสวนการไหล การ
ควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเขาและหลายตัว
แปรออก การควบคุมแบบแยกปฏิกิรยิ าภายใน
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5573309

การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา
3(3-0)
Electric Drives
การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โมเมนตตาง ๆ
ของการ
ขับเคลื่อน ลักษณะการทํางาน วิธีการหยุดมอเตอร พลังงานที่ใชในการหยุดและ
การเริ่มเดินเครื่อง การคํานวณการเคลื่อนที่ การหมุนของมอเตอรโดยวิธีวิเคราะห
และวิธีคาพิกัดของมอเตอร ชนิดของมอเตอรที่ใชขับเคลื่อนที่สําคัญ วงจรควบคุม
และวิธีการควบคุมมอเตอรขับเคลื่อนที่สําคัญ ๆ วงจรควบคุมและวิธีการควบคุม
มอเตอรขบั เคลื่อน การคํานวณการใชงานของมอเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม

5573401

วิศวกรรมระบบผลิตกําลังไฟฟา
3(3-0)
Power System Engineering
การเปลี่ยนรูปพลังงานตาง ๆ ระบบผลิตไฟฟาเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบ
การจายและการสงไฟฟาเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ การออกแบบตรวจสอบ
และบํารุงรักษา วัสดุอปุ กรณไฟฟาในระบบแบบตาง ๆ การควบคุมและการปองกัน
ในระบบผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ

5573402

โรงตนกําลังและสถานียอย
3(3-0)
Electric Power Plant and Substation
การทํานายโหลด การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต โรง
จักรไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดแก ดีเซล ไอน้ํา กังหัน กาซและความรอนรวม นิวเคลียร
พลังน้ํา การออกแบบโรงจักรไฟฟา การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาพลังน้ํา
และไอน้ํา อุปกรณหลักของโรงจักร อุปกรณควบคุมและการเชื่อมตอโรงจักร
อุปกรณปอ งกันโรงจักร เศรษฐศาสตรของโรงจักรพลังงานทดแทน
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5573403

ทฤษฎีโครงขายไฟฟา
3(3-0)
Network Theory
คําจํากัดความ นิยาม การคํานวณโครงขายวงจรไฟฟา สัญญาณและฟงกชั่น
การวิเคราะหวงจร First Order และ Second Order ตัวแปรสถานะวงจรไฟฟากําลัง
หนึ่งเฟส และสามเฟส การคํานวณโดยใชระบบ Per Unit การหาความสัมพันธ
ระหวางแรงดันและกระแสในระบบสง-จาย Two-Port Network การจําลอง
วงจรไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

5573404

ระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Electrical Power Systems
แหลงกําเนิด พลังงานไฟฟา โครงสรางของระบบไฟฟา ลักษณะของ
โหลด ระบบสายสงอิมพีแดนซ การควบคุมแรงดัน การสูญเสียในโครงขาย การ
สรางสายสงมาตรฐานของอุปกรณและความปลอดภัย วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
ศึ ก ษาโหลด ส ว นประกอบสมมาตร การลั ด วงจรแบบสมมาตร และแบบ
อสมมาตร เสถียรภาพ การปองกัน การวิเคราะหระบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

5573501

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3
3(2-2)
Refrigeration and Air Conditioning Systems 3
วัฏจักรของเครื่องเย็น องคประกอบของจุดเครื่องเย็น คุณสมบัติของน้ํา
เทอรโมไดนามิกสของระบบเครื่องเย็น ไดอะแกรม HP โหลดความรอน หองเย็น
และคอนเดนเซอร ระบบติดตั้งหองเย็น
ปฏิกิริยาตรวจวงจร การทํางาน การควบคุม การทํางานของเครื่อง การ
เติมน้ํายา งานซอม งานบริการตาง ๆ ของตูเย็น ตูแชแข็งและหองเย็นแบบตาง ๆ

5573502

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 4
3(2-2)
Refrigeration and Air Conditioning Systems 4
ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ ความรอน การใช
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ไซโครเมตริกชารจ การคํานวณชนิดพัดลม ทอสงลม ทอสงน้ํา การควบคุมและ
บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ หลักการของเครื่องทํา
ความเย็นขนาดใหญ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
ภาคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา
5573503

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 5
2(1-2)
Refrigeration and air-Conditioning Systems 5
ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ ความรอน การใช
ไซโครเมตริกชารจ การคํานวณชนิดพัดลม ทอสงลม ทอสงน้ํา การควบคุมและ
บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ หลักการของเครื่องทํา
ความเย็นขนาดใหญ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
ภาคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา

5574101

เทคโนโลยีไฟฟา 3
3(2-2)
Electrical Technology 3
เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องเชื่อมแบบหมอแปลง ระบบ
สงกําลังสามสาย สองสายและการทํางาน ชิ้นสวนและขอขัดของของมอเตอรชนิด
ต า ง ๆ ระบบควบคุ ม เครื่ อ งมื อ ด ว ยไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ความปลอดภั ย
ตลอดจนการทํางานและวงจรของเครือ่ งปรับอากาศ
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5574102

วิศวกรรมวัสดุไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Material
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของของแข็ง การหาลักษณะโครงสรางของวัสดุ
การเตรียมวัสดุ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความรอน ไฟฟา แมเหล็กและ
ความนําไฟฟายวดยิ่งของวัสดุ

5574103

การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Control and Measurement
หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การ
วัดกําลัง อุปกรณทรานสดิวเซอร การวัดอุณหภูมิและเครื่อง วัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะหหลักการและวิธีการ
ควบคุม กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติ
ตามรายวิชา

5574104

พระราชบัญญัตแิ ละมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไฟฟา
3(2-2)
Laws and Industrial Product Standards
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ของประเทศไทยและตางประเทศ
ขอกําหนดการติดตั้งและเดินสายไฟฟาของ
การไฟฟา ขอกําหนดดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานดานไฟฟา และปฏิบัติการ
ทดสอบอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานที่กาํ หนด

5574110

การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟา
3(3-0)
Electrical Quality Management
ประวัติ ค วามเปน มาของการบริห ารคุ ณ ภาพ บทบาทของการบริ ห าร
คุณภาพกับงานไฟฟาอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริหารคุณภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO, QS, TQM และอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ วิธีการรับรอง
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม
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5574111

การบริหารโครงการทางไฟฟา
3(3-0)
Project Management in Electric
การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริหารโครงการ เทคนิค
ในการวางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟา โดยวิธีแผนภูมิแกนต ซีพีเอ็ม เพิท
การวิเคราะหการทํางานที่ประหยัดเวลาและการนําไปประยุกตใชในงานไฟฟา

5574201

วิศวกรรมสองสวาง
3(3-0)
llumination Engineering
พฤติกรรมของแสง การกําเนิดแสง กฎการสองสวาง การวัดการสองสวาง
แหลงกําเนิดแสงและองคประกอบ การเลือกใชงาน ชนิดและหนาที่ของดวงโคม
การออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร และการออกแบบแสงสวางภายนอก
อาคาร

5574202

การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0)
Electrical System Design
ชนิดของระบบไฟฟา หลักการออกแบบอุปกรณไฟฟา สัญลัก ษณและ
วงจรระบบแสงสวางสําหรับอาคาร มอเตอรและการควบคุม การออกแบบระบบ
ไฟฟาสําหรับที่พักอาศัย ธุรกิจการคา เปนตน

5574203

การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟา
3(2-2)
Electrical Design and Estimation
ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณความปลอดภัย มาตรฐานการติดตั้ง การเลือก
อุปกรณไฟฟา การออกแบบระบบแสง ระบบไฟฟากําลังในโรงงานอุตสาหกรรม
การคิดคาแรงงาน การประมาณราคาและการปฏิบัติงานตามรายวิชา
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5574301

วงจรควบคุมอัตโนมัติ
2(1-2)
Automatic Control Circuits
หลักการและวิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
เชิงอุตสาหกรรมของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรควบคุมแรงดัน ควบคุม
กระแสไฟ ควบคุมแสง ควบคุมความเร็วตามกําหนดงานผลิต ควบคุมความรอน
ควบคุมความเย็น แรงอัดหรือแรงดัน ระยะทางในเชิงงานเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
งานประกอบวงจรและวิ เ คราะห ห รื อ วิ จั ย เพื่ อ หาผลทางคุ ณ สมบั ติ ท าง
เทคนิค เพื่อปรับปรุงใหวงจรมีประสิทธิภาพใหใชกับภาวะอากาศในเมืองไทยไดดี
จากวงจรตาง ๆ ข า งต น พร อ มกั บ การเสริ ม ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งวั ด ทาง
อิเล็กทรอนิกสใหมคี วามคลองตัวยิ่งขึ้นในเชิงตรวจสอบคุณภาพของวงจร

5574302

เครื่องกลไฟฟา 5
2(1-2)
Electrical Machines 5
ทบทวนการทํางานของอิน ดัคชั่นมอเตอรทั้งชนิ ดเฟสเดียวและสามเฟส
ศึกษาคุณสมบัติของอินดัคชั่นมอเตอรทั้งแบบสไควเรล เคจ และแบบวาลวโรเตอร
ทอรก เซอรเกิล ไดอะแกรม วิธีการสตารทมอเตอรกระแสสลับแบบตาง ๆ การตอ
โหลด การคํานวณหาโหลดแองเกิลและซิงโครนัสอิมพีแดนซ ศึกษาคุณสมบัติของ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับขณะมีโหลดและไมมโี หลดการใชงาน

5574303

การประลองไฟฟา 2
2(1-2)
Electrical Laboratory
ประลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของรายวิชาเครื่องกลไฟฟา 3 (5573304) และ
เครื่องกลไฟฟา 5 (5574302)
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5574304

ระบบควบคุมแบบปอนกลับ
3(3-0)
Feedback Control Systems
คําจํากัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ การแทนระบบและการ
จําลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา การวิเคราะหเสถียรภาพ 1 : Routh Hurwitz
Criterion
การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะหเสถียรภาพจาก
โดเมนความถี่ การสรางและวิเคราะหทางเดินราก

5574401

วิเคราะหระบบกําลัง 1
2(2-0)
Power System Analysis 1
สายสงและคาพารามิเตอร การจําลองแบบระบบการวิเคราะหการไหลของ
โหลด การควบคุมกําลังรีแอคทีฟและแรงดัน การควบคุมกําลังงานและความถี่
วิธีการทํางานของอุปกรณในระบบกําลัง สมบัติของโหลดไดอะแกรมเสนเดียวและ
ระบบตอหนวย การรักษาแรงดันและระบบการตอลงดิน

5574402

วิเคราะหระบบกําลัง 2
2(2-0)
Power System Analysis
สวนประกอบซิมเมตริคอลและการวิเคราะหการลัดวงจร การวิเคราะห
เสถียรภาพคลื่นเดิน ทางความเชื่อถือไดในระบบกําลัง การวิเคราะหระบบกําลัง
โดยดิจติ อลเทคนิค

5574403

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0)
High Voltage Engineering
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง การดิสชารจในกาซ ในฉนวน
เหลว ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิเล็กตริกผสม การสรางไฟฟาแรงดันสูง การวัด
ไฟฟาแรงดันสูง อุปกรณไฟฟาแรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟาแรงสูง แรงดันเกิน
และการประสานการฉนวน
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5574404

ประลองวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
2(0-4)
High Voltage Engineering Laboratory
ประลองการดิสชารจในกาซ ในฉนวนเหลว ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิ
เล็กตริกผสม การสรางไฟฟาแรงดันสูง การวัดไฟฟาแรงสูง อุปกรณไฟฟาแรงสูง
การทดสอบฉนวนไฟฟาแรงสูง แรงดันเกินและการประสานการฉนวน

5574405

การปองกันระบบไฟฟา
3(3-0)
Power System Protection
ปญหาทั่วไปในระบบ ระบบการปองกันเมื่อลัดวงจร การกําหนดคารีแอค
แตนซ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร ฟวส รีเลย การปองกันระบบจาย
ระบบสงและเครื่องมืออุปกรณปองกันจากฟาผา แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดิน
และลัดวงจร

5574501

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6
2(2-0)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 6
ศึกษาหลักการทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ อุปกรณควบคุมทาง
กลและทางไฟฟา การคํานวณภาวะการปรับอากาศแบบตาง ๆ ความรอน การใช
ไซโครเมตริกชารจ การคํานวณชนิดพัดลม ทอสงลม ทอสงน้ํา การควบคุมและ
การบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศแบบตาง ๆ

5574502

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 7
3(2-2)
Refrigeration and Air-Conditioning Systems 7
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญทั้งระบบเย็น การระบายความรอนวงจรไฟฟา
ไดแก เครื่องเซิลเลอร งานใชเครื่องระบายความรอนแบบ Cooling Tower วิธี
ควบคุมแรงดัน การเติมน้ํายา ติดตั้งบริการตาง ๆ
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5574503

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบาน
3(2-2)
Home Refrigeration and Air-Conditioning Systems
ศึกษาวัฏจักรเครื่องทําความเย็น คุณสมบัติของสารทําความเย็น เทอรโม
ไดนามิส ของระบบเครื่ อ งทํ า ความเย็ น หลัก การทํา ความเย็น และปรั บ อากาศ
อุปกรณควบคุมทางกลและทางไฟฟา ระบบไฟฟาในเครื่องทําความเย็น ปรับ
อากาศและปฏิบัติตามรายวิชา

5574504

ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Refrigeration and Air-Conditioning Systems
ศึกษาการทํางานของเครื่องทําความเย็นในอุตสาหกรรม เชน ตูแชแข็ง
หองเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ การติดตั้ง การควบคุม การบํารุงรักษา การ
ตรวจซอมและปฏิบัติตามรายวิชา

5574601

คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
3(2-2)
Computer Application
วิวัฒนาการและประวัติของ โครงสราง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
เทคนิคการเก็บขอมูล การติดตอหนวยปอนขอมูล การแสดงผลจากการเก็บขอมูล
ภาษา คํ า สั่ ง การเขี ย นโปรแกรม การนํ า คอมพิ ว เตอร ไ ปใช ใ นงานควบคุ ม
อุตสาหกรรม

5574602

การออกแบบระบบดิจติ อล
3(3-0)
Digital Systems Design
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน การวิเคราะหและออกแบบวงจร
รวม วิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ โครงการตรรกะและการประยุกตใชงาน
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น(ท-ป)

5574603

ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessor
โครงสรางของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร คําสั่ง
การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ตารางเวลา การตอหนวยความจําชิพ คําสั่งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร
การประยุ ก ต ใ ช ง าน การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ออกแบบระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร และปฏิบัติงานตามรายวิชา

5574604

โปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Programming
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ภาษาคอมพิ ว เตอร การเขี ย น
โปรแกรมดวยภาษาระดับสูง ภาษาใดภาษาหนึ่ง เนนภาษาเบสิก โดยศึกษาใน
เรื่องคําสั่ง ตัวแปร ฟงกชั่นตาง ๆ การเขียนโฟลวชารท และฝกการเขียน
โปรแกรมในปญหาตาง ๆ เชน การเรียงลําดับขอมูล การหาขอมูล ฯลฯ การ
เขียนโปรแกรมการจัดการ จนสามารถใชคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเดียวกัน
ได

5574605

การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป
3(2-2)
Software Package
โครงสร า งและวิ ธี ก ารใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ประเภทต า ง เช น ระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวิรคชีต เวิรด โปรเซสเซอรและโปรแกรมที่ใชงานเฉพาะ
ดานการศึกษา

5574701

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-2)
Power Electronics
ศึกษาเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร สเตรนเกจ อุปกรณโฟโตอิเล็กตริก การ
ใชงานทางอุตสาหกรรมของอุ ปกรณแ อคตีฟไทรีสเตอร เพาเวอรทรานซีสเตอร
บทบาทของอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับการนําไปใชเพื่อปองกันการทํางานผิดพลาดของ
ระบบไฟฟา วงจรรีเลย คุณสมบัติและการวิเคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ
การขยายในยานและแบบตาง ๆ เซอรโจและคอนเวอรดเตอรแบบตาง ๆ
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น(ท-ป)

5574702

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronics Engineering
ลักษณะคุณสมบัติของกระแสแรงดันของสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกส วงจร
อิเล็กทรอนิกส การไบแอสวงจรการขยายและการควบคุม วงจรตอบสนองเชิง
ความถี่ วงจรขยายสัญ ญาณปอ นกลับ ออป-แอมป การประยุก ตใ ชว งจรกรอง
สัญญาณหลายขั้น แหลงกําเนิดสัญญาณ วงจรเชิงเลขและปฏิบัติงานตามรายวิชา

5574703

การออกแบบวงจรพัลสและสวิตชิ่ง
3(2-2)
Pulse and Switching Circuit Design
สัญญลักษณแบบตาง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณตาง ๆ หลักการ
อิเล็กทรอนิกสสวิตชิ่ง หลักการเวฟฟอรม เยนเนอรเรเตอรทริกเกอริ่ง และซิงโคร
ไนซิ่ง ศึกษาหลักการและการทํางานของวงจรพัลสแบบตาง ๆ และการนําไปใช
งาน

5574901

งานคนควาพิเศษทางชางไฟฟาวิทยุและเครื่องทําความเย็น
2(1-2)
Special Project
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากประสบการณที่ผานมาเพื่อวิจัยคนควาออกแบบทํา
หุนจําลอง ทําอุปกรณประกอบการสอน โดยการกําหนดโครงการดําเนินการเปน
งานสําเร็จรูปแลวรายงานผลงาน อธิบายลําดับขั้นในการทํางาน ประมาณการ
วัสดุอุปกรณและราคา โดยใหศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมภายใตการแนะนํา
ควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา

5574902

ประดิษฐกรรมไฟฟา
2(1-2)
Electrical Project
ออกแบบและสรางชิ้นงานพิเศษที่เกี่ยวของกัน ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติสามารถนําไปใชงานและพัฒนางานดานการเรียนการสอน พรอมทั้ง
เขียนรายงานลําดับขั้นการออกแบบและการทํางานของอุปกรณทผี่ ลิตขึ้น
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น(ท-ป)

5574903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electrical Technology Project
ศึกษาคนควา งานวิจยั เพื่อสรางชิ้นงาน ในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับไฟฟา
ภายใตการอนุมัติจากอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ

5574904

สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
1(0-3)
Seminar in Industrial Electricity Technology
การบรรยายและอภิปรายเรื่องที่นา สนใจทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
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หมูวชิ าอิเล็กทรอนิกส
(558)

เนื้อหาวิชา ดังนี้

หมูวชิ าอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
1. พื้นฐานทั่วไป
(558-1--)
2. ระบบเสียง
(558-2--)
3. ระบบภาพ
(558-3--)
4. ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
(558-4--)
5. ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
(558-5--)
6. เครื่องมือวัด
(558-6--)
7. ระบบคอมพิวเตอร
(558-7--)
8. การฝกงาน
(558-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(558-9--)

220

หมูวชิ าอิเล็กทรอนิกส (558)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5581101
5581102
5581103
5581104
5581105
5581106
5581201
5581202
5581301
5581302
5581303
5581501
5581701
5581702
5581703
5581704
5581705
5581706
5582101
5582102
5582103
5582104
5582105
5582106
5582107

ชื่อวิชา
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 1
งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2
อิเล็กทรอนิกส 1
วงจรอิเล็กทรอนิกส 1
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1
ชางวิทยุ
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน 1
เทปบันทึกภาพ
เครื่องรับโทรทัศน 2
เครื่องสงวิทยุ
คอมพิวเตอร 1
ดิจติ อลเทคโนโลยี 1
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส 1
คอมพิวเตอรเบื้องตน
การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส
การบริหารงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส 2
อิเล็กทรอนิกส 3
วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ
อิเล็กทรอนิกสในงานกล
งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
1(0-3)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-3)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5582201
5582202
5582203
5582204
5582205
5582301
5582401
5582402
5582403
5582404
5582405
5582406
5582407
5582501
5582502
5582503
5582504
5582505
5582601
5582701
5582702
5582703
5582704
5582705
5582706
5582801
5582802

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่องเสียง 1
เทคโนโลยีเครื่องเสียง 2
ระบบเสียง
การบันทึกเสียง
การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ
เทคโนโลยีวีดโิ อ 1
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 3
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 4
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 5
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
สายสงและสายอากาศ 1
สายสงและสายอากาศ 2
การเชือ่ มโยงและการสื่อสารทางสัญญาณ
ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 1
วงจรพัลส
วงจรพัลสและสวิทชิ่ง
คอมพิวเตอร 2
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส 2
ดิจติ อลเทคโนโลยี 2
ระบบคอมพิวเตอร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส 1

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5583101
5583102
5583103
5583104
5583105
5583106
5583301
5583401
5583402
5583406
5583407
5583408
5583501
5583503
5583504
5583505
5583506
5583507
5583508
5583509
5583510
5583511
5583701
5583702
5583703
5583704
5583705

ชื่อวิชา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
คณิตศาสตรวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
สนามแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีโครงขายไฟฟา
หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา
เทคโนโลยีวีดโิ อ 2
เพาเวอรอเิ ล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
วิศวกรรมควบคุม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสทางอุตสาหกรรม
กฎหมายขอบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
วิศวกรรมสายอากาศ
หลักการสื่อสาร
โครงขายการสื่อสารและสายสง
ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
เครื่องวัดโทรคมนาคม
ปฏิบัติการเครื่องวัดโทรคมนาคม
วิศวกรรมโทรศัพท
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
โปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ไมโครโปรเซสเซอร 1
ไมโครโปรเซสเซอร 2
เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร

น(ท-ป)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5583706
5583707
5583708
5583709
5583710
5583711
5583712
5583713
5583715
5583718
5584101
5584102
5584103
5584104
5584301
5584405
5584502
5584503
5584504
5584505
5584506
5584701
5584702
5584704
5584705
5584706
5584903

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่องใชสํานักงาน
การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป
โปรแกรมภาษาระดับสูงอื่น ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2
คอมพิวเตอรและโครงสรางขอมูล
สวิทชิ่งและการออกแบบวงจรดิจติ อลลอจิก
ปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร
ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ
อุปกรณสถานะของแข็ง
ออปโต-อิเล็กทรอนิกส
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีโทรทัศน 2
เทคโนโลยีไอซี
วิศวกรรมไมโครเวฟ
การสื่อสารดาวเทียม
การสื่อสารขอมูล
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
การสื่อสารใยแสง
ไมโครโปรเซสเซอร 3
ระบบไมโครคอมพิวเตอร
การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
เครือขายไมโครคอมพิวเตอร
การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสทวั่ ไป

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5584904
5584905
5584906
5584907

ชื่อวิชา
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
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5581101

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Electronics Drafting
ศึกษาและฝกเขียนสัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกส การออกแบบลายปริ๊นท
การเขียนและอานแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส การใชวัสดุอปุ กรณอารตเวอรคประ
กอบการเขียนแบบ การเขียนแบบเพื่อทําฟลม สําหรับซิลคสกรีน การยอ การขยาย
และการเก็บรักษาแบบ

5581102

งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 1
2(1-2)
Basic Electronics 1
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับสวนประกอบ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส
ตัว
ตานทานคอนเด็นเซอรและตัวเหนี่ยวนํา หลอดสุญญากาศ สารอุปกรณ สารกึ่ง
ตัวนํา หลักการขยายเสียงและเครื่องรับวิทยุแบบตาง ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสอยางงาย การติดตั้งและการควบคุมระบบเสียง

5581103

งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2
3(2-2)
Basic Electronics 2
ความหมายของวิชาอิเล็กทรอนิกส
ตัวตานทาน
ตัวเหนี่ยวนําและ
คอนเดนเซอร การกระจายอิเล็กตรอน
หลอดสุญญากาศ
และหลอดทาง
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ความรูเกี่ยวกับทรานซีสเตอร ไอซี หลักการขยายเสียง
หลักการของเครื่องรับเครื่องสงวิทยุ
วงจรเครื่องขยายเสียงและวิทยุแบบตาง ๆ
ฝกหัดสรางเครื่องขยายเสียงและเครื่องรับวิทยุ วงจรอิเล็กทรอนิกสทสี่ นใจ หัดติดตั้ง
เครื่องขยายเสียงบนเวทีและหองประชุม
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5581104

อิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2)
Electronics 1
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวนํา ตัวตานทาง ฉนวน สารกึ่งตัวนํา โครงสราง
สัญลักษณคณ
ุ สมบัติ การใชงาน แบบ และชนิดของตัวตานทาง ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนําคุณสมบัติฟสกิ ส ของอุปกรณสารกึ่งตัวนําไดโอด และทรานซิสเตอร
แบบตาง ๆ การใหไบแอส และการทํางานของทรานซิสเตอร แบบคอมมอนตาง ๆ
กราฟแสดงคุณลักษณะ คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ทีบ่ อกไวในคูมอื ของ
ไดโอด
ทรานซิสเตอร และเอฟอีที ศึกษาไอซีแบบตาง ๆ ทัง้ แบบดิจิตอล และ
ลิดเนียรไอซี ไอซีออปแอมป ถึงชนิดและการประยุกตใชงาน
งานปฏิบัติ การตอวงจร วัดและทดสอบตัวเซมิคอนดักเตอรไดโอด วงจร
เรคติไพเออรแบบตาง ๆ พรอมฟลเตอร โยใชออสซิลโลสโคป และมัลติมเิ ตอร
การตอวงจร การใหไปแอสประกอบวงจร วัด อานคา ทดสอบวงจรขยาย
ทรานซิสเตอร เอฟอี ทีไอซี แบบตาง ๆ ปฏิบัติการกับวงจรออปแอมป สรางวงจร
กําเนิดความถี่ และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ

5581105

วงจรอิเล็กทรอนิกส 1
2(1-2)
Electronics 1
การใหไบอัส การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก เฟทวงจรขยาย
สัญญาณหลายภาค วงจรขยายกําลัง วงจรแปลรูปสัญญาณชนิดแอคตีฟมัลติเว็บเตอร
บลอคกิ้งออสซิลเลเตอรวงจรกําเนิดสัญญาณไทมเบส
วิธีการซิงโครไนเซชั่น
ทรานซีสเตอรในงานความถี่สูงวงจรขยายกําลังแบบกวาง วงจรขยายจูน
อันจูน
วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล วงจรออกแอมปและลิเนียรไอซี
ความหมายของดิจติ อล ระบบเลขฐานสอง ลอจิกเกท วงจรเขาและ
ถอดรหัส Digital Multiplexing วงจรบวก-ลบ วงจรเปรียบเทียบ วงจรสรางพัลช
วงจร Flip-Flop วงจรนับ Shift Register Micro Processor ตลอดจนการนํา Digital
Electronic ไปใชงานดานตาง ๆ
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5581106

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1
1(0-3)
Electronics Laboratory 1
ศึกษาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรานซีสเตอร และสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
อื่น ๆ โดยเนนลักษณะสมบัติของวงจร การใชงานในวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
และมุงพัฒนาทักษะ เทคนิคในการจัดและการใชเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ เชน
คุณสมบัติของวงจรทรานซีสเตอร วงจรขยายทรานซีสเตอรพนื้ ฐาน วงจร
เชื่อมตอหลายภาค วงจรขยายกําลัง วงจรตรรก วงจรออฟแอมป วงจรเฟท การ
ทํางานของ SCR การทํางานของ UJT

5581201

ชางวิทยุ
2(1-2)
Radio Technology
การทํางานของภาคตาง ๆ ในเครื่องรับและเครื่องสงวิทยุ ในระบบเอเอ็ม
และเอฟเอ็ม ทัง้ เครื่องหลอดและทรานซีสเตอร หลักในการตรวจซอม การ
ปรับแตง ฝกหัดประกอบและซอมแกวทิ ยุ

5581202

เครื่องรับวิทยุ
3(2-2)
Radio Receiver
ทฤษฎีการกระจายคลื่น ยานความถี่ทใี่ ชในการรับสง หลักการรับ และ
สงวิทยุแบบตาง ๆ วงจรการทํางาน การสราง การปรับแตง ตลอดจนการซอม
แกไขดัดแปลงเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม เอฟเอ็ม
เอฟเอ็มสเตริโอมัลติเพล็กซ
และวิทยาโทรคมนาคมเบื้องตน
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น(ท-ป)

5581301

เครื่องรับโทรทัศน 1
3(2-2)
Television 1
หลักการสง และรับโทรทัศน หลักการของเครื่องรับขาวดํา หนาที่การ
ทํางานของวงจรในภาคตาง ๆ เชน วงจรอารเอฟ จูนเนอร วีดิโอไอเอฟ วีดิโอ
แอมปลิไฟเออร หลอดภาพ ภาคเสียง ภาคสวิฟ ภาคซิ้งค เอเอฟซี เอจีซี วงจรไฟ
สูงพิเศษ เครื่องกําเนิด สัญญาณทดสอบ เครื่องสวีป และมารคเกอร การวัดแรง
เคลื่อน และรูปสัญญาณ การปรับจูน และการซอม

5581302

เทปบันทึกภาพ
3(2-2)
Video Tape
หลักการและทฤษฎีการทํางานของเทปบันทึกภาพ การบันทึกภาพระบบ
ตาง ๆ หนาที่และการทํางานของแตละภาค การวิเคราะหขอบกพรอง และการ
ตรวจซอมปฏิบัติการ การตรวจสอบสัญญาณในภาคตาง ๆ วิเคราะหขอบกพรอง
และตรวจซอม

5581303

เครื่องรับโทรทัศน 2
3(2-2)
Television 2
หลักการและระบบการรับสงโทรทัศน วงจรและการทํางานของภาคตาง ๆ
ของเครื่องรับโทรทัศนสี เครื่องวัดและทดสอบเครื่องรับโทรทัศน การใชเครื่อง
กําเนิดภาพสี และการปรับภาพ การวัดและการตรวจสอบรูปสัญญาณ การซอม
และการปรับแตง การติดตั้งเสาอากาศ หลักการของเทปบันทึกภาพ กลองถายภาพ
กลองโทรทัศน
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5581501

เครื่องสงวิทยุ
3(2-2)
Radio Transmitter
คุณสมบัติการกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา ยานความถี่ในการกระจายเสียง
หลักการเครื่องรับสงวิทยุมอคคูเลชั่นตาง ๆ หนาที่และการทํางานของวงจรภาค
ตาง ๆ ในเครื่องสงวิทยุแบบเอเอ็ม เอฟเอ็ม
เอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ
ปฏิบัติการสราง ซอม วัด ทดสอบ ปรับแตง วงจรในภาคตาง ๆ ของเครื่องสงวิทยุ
เอเอ็ม และเอฟเอ็ม การติดตั้งสายสงสายอากาศ และเสาอากาศ

5581701

คอมพิวเตอร 1
2(1-2)
Computer 1
ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร HARDWARE SOFTWARE และ PEOPLEWARE โครงสรางทาง
HARDWARE เบื้องตนของคอมพิวเตอร เชน CPU หนวยความจํา อุปกรณ
I/O ไดแก คียบอรด จอภาพ เครื่องอานและเขียน จานแมเหล็กเครื่องพิมพ
ของคอมพิวเตอร เปนตน
ขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร การวิเคราะหงานและ
การเขียนผังการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร

5581702

ดิจติ อลเทคโนโลยี 1
2(1-2)
Digital Technology 1
ศึกษารูปราง และสัญลักษณแบบตาง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
ตาง ๆ หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอรม เยนเนอรเรเตอร
ทริกเกอริ่ง และซิงโครไนซิ่ง
ศึกษาหลักการและการทํางานของวงจรพัลสแบบ
ตาง ๆ และการนําไปใชงาน
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5581703

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2)
Digital Electronics 1
ระบบตัวเลข เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 การบวก ลบ
คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงฐานเลข รหัสตาง ๆ เชน รหัสไบนารีเกรย BCD
เปนตน ลิจกิ เกทพื้นฐาน เชน INVERTER AND OR
หลักการพีชคณิตบบูลลีน ตารางตรรก (Truth table) การออกแบบวงจร
คอมบิเนชั่นลอจิก ลอจิกเกท NAND และ NOR การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช
NAND และ NOR เกท โดยทฤษฎีเดอมอรแกนลอจิกเกทชนิด EXCLUSIVE OR:
EXCLUSIVE NOR ไอซีวงจร เกทแบบตาง ๆ เชน TTL RTL DTL CMOS
และการประยุกตใชงาน ผังคารโนห การออกแบบวงจร โยใชผนังคารโนห

5581704

คอมพิวเตอรเบื้องตน
2(1-2)
Basic Computer
ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร Hard Ware Soft และ People Ware โครงสราง Hard Ware เบื่องตน
ของคอมพิวเตอร เชน C.P.U. หนวยความจํา อุปกรณ I/O ไดแก คียบอรด
จอภาพเครื่องอานและเขียน จานแมเหล็ก เครื่องพิมพของคอมพิวเตอร เปนตน
ขอมูลและการเตรียมขอมูลเพื่อระบบคอมพิวเตอร การวิเคราะหงานและ
การเขียนผังการดําเนินงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร

5581705

การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronic Organization Management
วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดตั้งองคการ และการบริหารงาน
หลักการทั่วไปในการจัดและการบริหารงาน
วิธีการบริหาร การแกปญหาการ
บริหารงาน วางแผนโรงงานและกระบวนการผลิต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
โรงงาน และการนําไปประยุกตใชในงานอิเล็กทรอนิกส
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5581706

การบริหารงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Research Management in Electronic
การวางพื้นฐานแนวความคิดในการวิเคราะหและวิจัยอิเล็กทรอนิกส โดย
เทคนิค วิธีแผนภูมแิ กนต, ซีพเี อ็ม, เพิท ระเบียบวิธีการวิจัย ในการวางแผนการ
วิเคราะหและควบคุมงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส
และการนําไปประยุกตใชในงาน
อิเล็กทรอนิกส

5582101

อิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2)
Electronics 2
ความหมาย ระบบตัวเลข ลอจิกเกท วงจรเขา และถอดโคด Digital
Multiplexing วงจรคณิตศาสตร (บวก, ลบ) วงจรสราง Pulse การแสดงผล
Flip-Flop วงจรนับ Shift Register, Microcomputer ตลอดจนการนํา Digital
Electronic ไปใชในงานดานตาง ๆ
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิก สเกทแบบตาง ๆ โดยตอวงจรวัดระดับสัญญาณ
ทดลองสรางวงจรเพื่อประโยชนในงานอยางใดอยางหนึ่ง

5582102

อิเล็กทรอนิกส 3
3(2-2)
Electronics 3
หลักการ แผนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก แหลงจาย
กระแสคงที่ แหลงจายแรงดันคงที่ วงจรขยายสัญญาณระดับต่ํา (Small signal
amplifier) วงจรขยายกําลังแบบตาง ๆ วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน วงจร
ขยายดิฟเฟอเรนเชียล วงจรสวิตซ วงจรสมิททริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอรช
นิดตาง ๆ วงจรออสซิลเลชั่น วงจรจูนออสติลเลชั่น วงจรกลับเฟสและวงจร
เลื่อนความถี่
การไบแอสทรานซีสเตอรแบบเอฟอีทแี ละการนําไปใชงาน โครงสรางและ
คุณสมบัติของทรานซีสเตอรแบบยูเจที และพียูที และการนําไปใช วงจรออสซิล
เลชั่นวงจรสื่อสารและการมอดูเลชั่นแบบตาง ๆ
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5582103

วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronics Circuit Analysis
กฎเบื้องตนของการวิเคราะหวงจร วงจรทรานเซียน การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรูปคลื่นชนิดตาง ๆ อิมพิเดนซฟง กชัน และทฤษฎีของเนทเวอรก
พารามิเตอรแบบสองสวน การวิเคราะหไซนนซู อยดอลในสภาวะคงที่ การพล็อก
ชวงกวางของความถี่ กําลังงานของอินพุทของทรานสฟอรเมอร และการสูญเสียของ
ทางอินเวอรชั่น การวิเคราะหรปู คลื่น

5582104

เทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ
2(1-2)
Printed Circuit Technology
เครื่องมือ และอุปกรณในการทําแผนพิมพ การออกแบบลายปริ๊นทจาก
วงจรเทคนิคการทําซิลคสกรีนบนแผนพิมพ การกัดปริ๊นท และการเตรียมแผน
ปริ๊นทเพื่อติดตั้งอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส

5582105

อิเล็กทรอนิกสในงานกล
2(1-2)
Electronics in Auto Mechanics
วงจรจุดระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ การสรางและทดลองวงจร
จุดระเบิด วงจรเครื่องปองกันขโมยในรถยนต ระบบการทํางานของชิ้นสวนใน
รถยนตดวยอิเล็กทรอนิกสไฟฟาในรถยนต
ที่ควบคุมการทํางานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทดสอบเครื่องยนตดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส

5582106

งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Electronics and Electronic Appliance Repairs
หลักการตรวจซอมอุปกรณไฟฟาทั่วไป
การซอมอุปกรณไฟฟาภายใน
บานงาน
ตรวจซอมระบบไฟฟาในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
การบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเครื่องจักรตาง ๆ ฝกหัดซอมอุปกรณไฟฟาภายใน
บานและระบบควบคุมเครื่องจักรตาง ๆ
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5582107

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2
1(0-3)
Electronics Laboratory 2
ศึกษาในภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสในระดับสูงขึ้น
ตลอดจนการใชงานในระบบแอนนาลอก และดิจิตอล เชน แอคตีฟฟลเตอร
วงจรชมิททริกเกอร แอปปริจดู โมดิวเลชั่น แอปปริจูดดีเทคชั่น ฟรีเควนซี
โมดิวเลชั่น
ฟลิป-ฟลอป และเคาวเตอร
วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ
การประยุกต SCR A/D และ D/A ฯลฯ

5582201

เทคโนโลยีเครื่องเสียง 1
3(2-2)
Audio Technology 1
ประวัติความเปนมาและการพัฒนาเครื่องขยายเสียงแบบตาง ๆ การทํางาน
ของระบบเสียงแบบตาง ๆ ขอดี และขอเสียของเครื่องขยายเสียงแตละแบบ การ
สรางแหลงจายไฟและการสรางประกอบเครื่องขยายเสียงและการปรับแตง เทคนิค
การประกอบ และติดตั้งวงจรเครื่องขยายเสียงระบบลําโพง ตลอดจนการศึกษา
เครื่องเลนและบันทึกเสียงระบบแมคคานิคของเทป

5582202

เทคโนโลยีเครื่องเสียง 2
3(2-2)
Audio Technology 2
ทฤษฎีเสียง เชน การกระจาย การไดยิน การจัดอุปกรณเกี่ยวกับการ ขยาย
เสียง เชน ไมโครโฟน ลําโพง สหสัญญาณ การลดเสียงรบกวน เครื่อง ขยาย
เสียง ฯลฯ การจัดระบบเสียง เชน ระบบเสียงสาธารณะ เสียงตามสาย หอง
ประชุม หองบันทึกเสียง
ใหมกี ารคํานวณปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ
ตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับทฤษฎี
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5582203

ระบบเสียง
3(2-2)
Audio System
ทฤษฎีคลื่นเสียง หนวยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและ
วงจรของเครื่องเสียง และรวมถึงวิธกี ารของการบันทึกเสียง ระบบกระจายเสียง
สาธารณะระบบเสียงในหองประชุม

5582204

การบันทึกเสียง
3(2-2)
Recording
การบันทึกเสียงระบบตาง ๆ หลักการและการทํางานของเทปบันทึกเสียง
เครื่องเลนแผนเสียง หองบันทึกเสียง อุปกรณลดเสียงรบกวน วิเคราะหขอบกพรอง
และการตรวจสอบ
ปฏิบัติการวัด และตรวจสอบสัญญาณในภาคตาง ๆ วิเคราะหขอบกพรอง
และตรวจซอมเครื่องบันทึกเสียง

5582205

การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ
2(1-2)
Studio Service and Management
การจัดเครื่องมือ
ใหเหมาะสมกับงานการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม
การจําแนกประเภทและวิธใี ชโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉาย เครื่องเสียง และโสต
ทัศนูปกรณ หลักการเลือกและออกแบบอุปกรณโสตอื่น ๆ ความเขาใจของการใช
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ

5582301

เทคโนโลยีวีดโิ อ 1
3(2-2)
Video Technology 1
ระบบของการสงโทรทัศนขาว-ดํา ศึกษารายละเอียดของบล็อคไดอะแกรม
และสวนวงจรสําคัญในเครื่องรับโทรทัศน และศึกษาถึงระบบวงจรโคลสเซอรกติ ทีวี
กลองลิมอนอเตอริ่งและระบบสตูดิโอ โดยจะเนนถึงคาเซ็ทเทปแบบระบบสี
8
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5582401

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1
3(2-2)
Industrial Electronics 1
ระบบอนาลอกและวงจรเชิงเสน วงจร OP-AMP ไปใชในงานอุตสาหกรรม
การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจติ อล
และดิจิตอลเปนอนาลอก การเปลี่ยน
กระแสเปนแรงดัน
การเปลี่ยนแปลงความถี่เปนแรงดัน และแรงดันเปนความถี่
ดิจติ อลโวลทมอเตอร การเทียบปรับสเกลวัด
ทรานสดิวเซอรในทางอุตสาหกรรม เชน ตัวตรวจจับแสง อุณหภูมิ
แรงดันความถี่ เปนตน
การขยายกําลัง การออกแบบแหลงจายกระแสและแหลงจายแรงดัน
หลักการทางเทคนิคในงานวางแผนแบบ และออกแบบกลไกทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่องาน อุตสาหกรรม
จากการทดลองในหองปฏิบัติการเพือ่ หาขอมูลตาง ๆ
เชน ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมแสงสวาง ควบคุมสวิตชอัตโนมัติ กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส ปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรม

5582402

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2
3(2-2)
Industrial Electronics 2
ชิน้ สวนและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทใี่ ชกบั งานกําลังสูง
หลักการและ
ลักษณะสมบัติของสิ่งประดิษฐกงึ่ ตัวนําประเภท Thyristor เชน SCR DIAC
และ TRIAC เปนตน การกระตุน SCR และ TRIAC การใช SCR ในวงจรเรียง
กระแสแบบเฟสเดี่ยวและสามเฟส ทัง้ แบบวายและเดลตา
การใช Thyristor เปน Inventer และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร
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5582403

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3
3(2-2)
Industrial Electronics 3
วงจรเพาเวอรซัพพลายแบบตาง ๆ วงจรทริกเกอริ่ง
สําหรับเครื่อง
ไพริสเตอร วงจรควบคุมเฟสและวงจรสวิตช การควบคุม การแปลงไฟสําหรับ
ระบบเพาเวอรเร็กคูเรชั่น ศึกษาการทํางานของไทริสเตอรในระบบไฟตรง เชน
วงจรสวิตซออฟ วงจรและเทคนิคการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะใชควบคุมแสง ความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ และอื่น ๆ

5582404

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4
2(1-2)
Industrial Electronics 4
อุปกรณทใี่ ชในงานอุตสากรรมประเภทความรอน แสงสวาง พลังงาน
ความเร็ว กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟา เคมี อุปกรณไฟฟา อุปกรณเครื่องกล
นิวแมติกทางอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมการทํางาน เครื่องมือและเครื่องจักร
ทางอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมโดยวิธกี ารฟตแบคคอนโทรลที่ใชอตุ สาหกรรม
ตาง ๆ ในภาคปฏิบัติ

5582405

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 5
2(1-2)
Industrial Electronics 5
ศึกษาการทํางานและคุณสมบัติของซีเนอรไดโอด และเพาเวอรไดโอด
เพาเวอรทรานซีสเตอร วงจรแปลงไฟฟา วงจรฟลเตอร และวงจรเร็กกูเลเตอร
ขยายแบบตาง ๆ และคลาสการทํางาน ตลอดจนวงจรฟตแบค ศึกษาการทํางาน
ของวงจรออสซีลเลเตอรและมัลติไวเบรเตอร โครงสรางและการทํางานแบบไทริ
สเตอรแบบตาง ๆ
เชน SCR UJT PUT DIAC TRIAC ฯลฯ ศึกษาการ
ใชงานแบบเฟสคอนโทรล ในเรื่องความเร็ว แสงสวาง และอื่น ๆ
ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับวงจรแบบตาง ๆ ทีค่ รอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎี
และเปนพิเศษเกี่ยวกับวงจรเพาเวอรไดโอด วงจรทรานซีลเตอรและไทรีสเตอร
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5582406

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
3(2-2)
Automatic Control Systems 1
ความหมายของการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมหลัก การลูปปดวงจร
และเปดวงจรระบบควบคุมลูปปดวงจรโดยอัตโนมัติ
อุปกรณตาง ๆ ทีใ่ ชใน
ระบบควบคุม อุปกรณในการวัดและตรวจจับ
และพลังงานที่ใชไปเทนซิโอ
มิเตอรทรานสคิวเซอร ทัคโคมิเตอรและทัคโคเจเนอรเรเตอรโฟธนเซล และเซส
อื่น ๆ อุปกรณเกี่ยวกับความรอน วงจรลูปปดวงจรขยายดวยหลอดกาซรานซิสเตอร
ไทราตอนและเอสซีอาร หลอดเรคติไฟเจอรบรรจุปรอทควบคุมดวยกริด
วงจรขยายแมเหล็ก นิวแมติก และไฮดรอลิกส วงจรมอเตอรไฟฟาและ
มอเตอรแบบตาง ๆ ทีใ่ ชในระบบควบคุมอัตโนมัติ และสงพลังงานควบคุม
(Remote Control) หองศูนยกลางการควบคุมเปรียบเทียบไฮดรอลิกส นิวแมติก
และระบบไฟฟา การสงพลังงานควบคุมดวยนิวแมติก วิธีไฟฟาและการสงดวย
ระบบอื่น ๆ

5582407

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
3(2-2)
Automatic Control Systems 2
ตําแหนงระบบควบคุมการทํางาน เทอรโมแมคานิคแบบงาย ๆ ขัน้ ตอน
การทํางานของอินพุทการปอนกลับสําหรับแคมพและวิธีทดสอบ
ระบบควบคุมความเร็ว การควบคุมดวยวิธีการงาย ๆ ควบคุมเวอดเลีย
วนารด การใชการปอนกลับ การควบคุมแนนอนในการควบคุม วิธีการเปลี่ยน
กําลัง กรรมวิธีควบคุมงานและสวนควบคุม ผลตอบสนองเกี่ยวกับความจุและ
ความตานทาน
ตัวควบคุมระบบนิวแมติก ตัวควบคุมระบบไฟฟา ตัวแปลงจากระบบ
ไฟฟาไปหานิวแมติก ตัวควบคุมดวยไฮดรอลิกส อัตราขยายตัวควบคุม ความถี่
ตอบสนองของตัวควบคุมและกรรมวิธี ระบบควบคุมที่ยงุ ยาก เทคนิคดิจิตอลและ
คอมพิวเตอร
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อุปกรณทใี่ ชควบคุมเครื่องจักและกําลังที่ตองการ การทํางานของ ไฮดรอ
ลิกส เครื่องระบบอัตโนมัติรว มกับการตั้งตําแหนง เครื่องควบคุมเครื่อง มือกลให
ทํางานตามแบบระบบ วัดตําแหนงควบคุมดวยคอมพิวเตอร
5582501

สายสงและสายอากาศ 1
2(1-2)
Transmission and Antenna 1
หลักการเบื้องตนของสายอากาศ รูปแบบการกระจายคลื่นจากสายอากาศ
ชนิดตาง ๆ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสายอากาศแบบตาง ๆ เนนหนักในเรื่องของ
การสงคลื่นดวยสายสงแบบตาง ๆ และสายอากาศชนิดตาง ๆ
ศึกษาเกี่ยวกับ
สายอากาศของเครื่องรับวิทยุ ทีวี และอุปกรณในการตัง้ สายอากาศ เทคนิคและ
กรรมวิธีตาง ๆ ในการติดตั้งสายอากาศ และตั้งเสาของสายอากาศ

5582502

สายสงและสายอากาศ 2
3(2-2)
Transmission and Antenna 2
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และการกระจายคลื่น การผสมคลื่นแบบตาง ๆ หลักการ
ของสายสงชนิดลักษณะและคุณลักษณะของสายสงมาตรฐาน
การใชงานของ
สายอากาศชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของการใชงาน และวิธีทดสอบ
ปฏิบัติการติดตั้งสายอากาศและเสาอากาศ
การใชเครื่องมือวัดทดสอบ
ตลอดจนการแกไขปรับปรุงระบบสายอากาศ

5582503

การเชื่อมโยงและการสื่อสารทางสัญญาณ
3(2-2)
Interface System and Signal Communication
การเชือ่ มตออุปกรณเพอริเฟอรัส เชน คียบอรด LEDTTY เครื่องอานเทป
กระดาษสเต็ปมอเตอร ซีอารที เทปคาสเซท ฟลอปบี้ดิสค
วงจรเปลี่ยน D/A และ A/D ทฤษฎี Sampling การเปลี่ยนแบบ Successive
approximation แบบ Integration และแบบ direct comparison
ระบบบัสมาตรฐาน เชน S-100, 6800, IEEE-488, RS-232, RS-422
การตรวจสอบหาจุดบกพรองในวงจร
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5582504

ระบบโทรคมนาคม
2(1-2)
Communication System
ระบบโทรศัพท สายเคเบิล ตูสาขาอัตโนมัติ การนําอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
และไมโครคอมพิวเตอรมาใชในงานโทรศัพท รวมถึงการซอมแซมและบํารุงรักษา
ระบบโทรเลข รหัส การสงโทรเลขแบบตาง ๆ วิธีการสง ขายการสื่อสาร
ลักษณะของสัญญาณ ระบบสง ระบบการสงขาวสาร
ระบบโทรพิมพ หลักการเบื้องตนของโทรพิมพ ชนิดของชุมสาย การจัด
ขาย การสื่อสาร การแปล-ถอดรหัส ลักษณะของสัญญาณ การใชคอมพิวเตอร
ควบคุมในงานชุมสาย โทรพิมพ

5582505

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
3(2-2)
Telecommunication
การสื่อสารแบบตาง ๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย หลักการ
ทํางานของโทรเลข โทรศัพท โทรพิมพ Telex, Radar และอุปกรณที่สาํ คัญ
ปฏิบัติการเดินสาย และติดตั้งโทรศัพทภายใน ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ของเครื่องรับโทรศัพท ติดตั้ง และซอมระบบอินเตอรคอม

5582601

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2)
Electronic Measurement 1
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรง
และความแมนยําในการวัด
การเก็บขอมูลในการวัด คาเฉลี่ย
D’Arsonval Galvanometer โวลทมเิ ตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติ
มิเตอร และการออกแบบ Electrodynamic Electronic Phase Meter วงจรบริดจ
แบบตาง ๆ และการวัดอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ
หลักการของเครื่องมือวัดความถี่แบบตาง ๆ การวัดความถี่ดวยวงจร
Resonant ออสซิลโลสโคป ดิพมิเตอร
ออสซิลโลสโคป การใชออสซิลโลสโคปวัดขนาดของสัญญาณรูปตาง ๆ
การวัดความถี่ การวัดมุมเฟส
การใช Transducer ในการวัดคาตาง ๆ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
อื่น ๆ ทีใ่ ชในอุตสาหกรรม
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5582701

วงจรพัลส
3(2-2)
Pulse Circuits
ศึกษารูปรางของสัญญาณแบบตาง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
เชน วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร อินดิเกรเตอร คลิปเปอร แคลมปเปอร หลักการ
ของอิเล็กทรอนิกสสวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอรม เยเนอรเรเตอรแบบตาง ๆ วงจรสวีป
เยเนอรเรเตอร การทริกและการซิงโครไนซ หลักการและการทํางานของวงจรพัลส
แบบตาง ๆ การนําไปใชงาน รวมทั้งเครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติการวงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรมัลติไวเบรเตอรแบบตาง ๆ วงจร
สวีปเยเนอรเรเตอร
วิธีการทริกและซิลโครไนซประกอบวงจร วัดคาตาง ๆ
บันทึก สรุปรายงาน
ตลอดจนคํานวณสรางวงจรเบื้องตนเพื่อการทดลอง
เครื่องวัดและทดสอบที่เกี่ยวของ

5582702

วงจรพัลสและสวิทชิ่ง
3(2-2)
Pulse Circuits and Switching
ศึกษารูปรางของสัญญาณแบบตาง ๆ
ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ
เชน วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร อินดิเกรเตอร คลิปเปอร แคลมปเปอร หลักการ
ของอิเล็กทรอนิกสสวิทชิ่ง หลักการเวฟฟอรม เยเนอรเรเตอร มัลติไวเบรเตอร
แบบตาง ๆ วงจรสวีปเยเนอรเรเตอร การทริกและการซิงโครไนซ หลักการและ
การทํางานของวงจรพัลสแบบตาง ๆ การนําไปใช

5582703

คอมพิวเตอร 2
3(2-2)
Computer 2
ศึกษาโครงสรางของคอมพิวเตอรทใี่ ชในการประมวลผลขอมูลที่ใชกัน
แพรหลายโดยละเอียด อยางนอยหนึ่งระบบ และใหสามารถซอมบํารุงคอมพิวเตอร
ในระบบนั้นไดเปนอยางดี
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5582704

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2)
Digital Electronics 2
คุณสมบัติของไอซีดิจติ อล เทคนิคการเชือ่ มโยง สัญญาณไอซี วงจร
คอมบิเนชั่น และตัวอยางการประยุกตหนวยความจํา โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร
แอสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร
แอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร
(Monostable
Multivibrator Astable Multivibrator) อุปกรณโปรแกรมและการประยุกตใน
ระบบดิจติ อล
การวิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับ (Sequential Circuit) การ
ทดลองการทํางานของไอซีทสี่ อดคลองกับทฤษฎี สรางโครงงานทางดิจิตอลอยาง
งาย 1-2 โครงงาน โดยทําอุปกรณทไี่ ดศึกษาจากทฤษฎีมาประยุกตทดสอบการ
ทํางาน

5582705

ดิจติ อลเทคโนโลยี 2
3(2-2)
Digital Technology 2
ไบสเตเบิล โมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร และการใชลอจิกเกททาสเตอร
สเลฟลิปฟลอป อาร เอส และ เจ เค ดาตาแลทซ เอชทริกเกอริ่ง ไดอารี่เคานเตอร
ซิงโครนัสและเอสซิงโครนัส บี ซี ดี เคานเตอร วงจรชีพรีจีสเตอร และ
พาราแรลเอ็นทรี การเลือ่ นขอมูลซายและขวา ริงเคานเตอร รหัสและดีเพลย บี ซี ดี
เดซีมอลไชนารี เอทูดี และดีทเู อคคอนเวทเตอร ดิจิโวลทมเิ ตอร ดาตาบีเล็กเตอร
การจัดงานและระบบในตัวคอมพิวเตอร วงจรอลิทเมตริก ระบบอินพุท-เอาทพุท
ระบบความจําควบคุม
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5582706

ระบบคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer System
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5582404 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4
ศึกษาโครงสรางของคอมพิวเตอรทใี่ ชในการประมวลผลขอมูลที่ใชกนั แพร
หลาย โดยละเอียด อยางนอยหนึ่งระบบ และใหสามารถซอมบํารุงคอมพิวเตอร
ระบบนั้นไดเปนอยางดี ศึกษาโปรแกรมจัดการที่ใชกนั อยางแพรหลายอยางนอย
หนึ่งระบบ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีทใี่ ชในโปรแกรมจัดการนั้น
ไดเปนอยางดี และสามารถใช Utility Program ในการตรวจสอบขอบกพรองทั้ง
Hardware และ Software

5582801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Electronics 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น
ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ

5582802

การฝกประสบการณวชิ าชีพอิเล็กทรอนิกส 1
3(250)
Field Experience in Electronics 1
ฝ ก งานภายในหรื อ ภายนอกสถานศึ ก ษาในแหล ง วิ ท ยาการ สถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือทําโครงการพิเศษ ซึ่งคิดเทียบชั่วโมง
ทํางานไดไมนอ ยกวาการฝกงาน
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5583101

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronics Circuit Design
การออกแบบวงจรรวมชนิดโรลิทคิ แบบตาง ๆ เปนวงจรขยายดิฟเฟอรเรน
เชียล จากความถี่ต่ํา ความถี่สูง การออกแบบวงจรที่มีสมั ประสิทธิ์อณ
ุ หภูมเิ ปน
ศูนยวงจรเลื่อนระดับแรงดัน วงจรแรงดันอางอิง วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยาย
ชวงความถี่กวาง การออกแบบวงจรโดยใชออปแอมป วงจรเปรียบเทียบแรงดัน
วงจรคูณ วงจรกําเนิดความถี่ เฟสลอกลูปและการใชงาน การเปลี่ยนสัญญาณ
อนาลอกเปนดิจติ อล การเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก วงจรดิจิตอลที่ใช
ทีทีแอล ซีมอสและไอไอแอล วงจรแอลเอสไอ และวงจรวีแอลเอสไอ

5583102

คณิตศาสตรวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronics Engineering Mathematics
ฟงกชนั ของตัวแปรเชิงซอน สมการอนุพนั ธอนั ดับหนึ่ง ประเภทตาง ๆ
พรอมทั้งการประยุกต ความมีอยูและความเปนหนึ่งของผลเฉลย สมการเชิงเสน
ทุกอันดับ ทัง้ วิธใี ชสมการชวย และวิธใี ชตัวดําเนินการและการประยุกต ผลเฉลยใน
รูปของอนุกรมอนันต ฟงกชนั เชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน วิธีเชิง
ตัวเลขในการแกสมการอนุพันธยอ ย อนุกรมฟูเรียร ความสัมพันธระหวางการ
แปลงฟูเรียร และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะหเมตริกซ การหาคําตอบของ
สมการคลื่น สมการของการนําความรอนและการแพร การประยุกตทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

5583103

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronics Circuit Analysis
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายปอนกลับออสซิลเลเตอร
วงจรขยายกําลัง วงจรปรับแรงดันคงที่ การวิเคราะหในขอบขายของความถี่และ
ขอบขายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ ออกแบบ และชดเชยระบบควบคุม การแทน
สเตกสเตสในระบบควบคุม
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5583104

สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetics Field
ประจุและสสาร สนามไฟฟา ประจุเดี่ยวกับไดโพลในสนามไฟฟา กฎของ
เกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา ไดอิเล็กตริก กระแสกับความตานทาน แรงขับ
เคลื่อน คลื่นไฟฟา สนามแมเหล็ก กฎของแอมแปร กฎของฟาราเดย การเหนี่ยวนํา
คุณสมบัติการเปนแมเหล็กของสสาร การแกวงทางแมเหล็กไฟฟา สมการของ
แมกซเวลล การนําคลื่นการแพรคลื่น เวกเตอรของพอยติง

5583105

ทฤษฎีโครงขายไฟฟา
3(3-0)
Network Theory
ทฤษฎีโครงขายไฟฟา การวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของโครงขายไฟฟา วงจร
รีโซแนนซโครงขายไฟฟาแบบฟอสเตอร และแบบดาวเออร โครงขายไฟฟาแบบ
บริดจ วงจรกรองความถีค่ ลื่น อิพแี ดนซแมทชิง

5583106

หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา
3(2-2)
Principle of Electrical Machine
หลักการของหมอแปลงไฟฟา เฟสเซอรไดอะแกรมและวงจรสมดุลของ
หมอแปลง การตอหมอแปลงไฟฟาในระบบสามเฟส ออโตทรานสฟอรมเมอร
หลักการของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง การกําเนิดแรงเคลื่อน อิเล็กโทรแมกเนติก
ทอรค คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรแบบตาง ๆ หลักการของเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา การทํางานของซิงโครนัส
มอเตอร หลักการทํางานของมอเตอรชนิดเหนี่ยวนําแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
คุณสมบัติของมอเตอรชนิดเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ วิธีการเริม่ เดินและการนําไปใช
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5583301

เทคโนโลยีวีดิโอ 2
3(2-2)
Vedio Technology 2
ระบบการรับสงโทรทัศนในระบบ CCIR, N.T.S.C, SECAM หลักการ
บันทึกสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ สัญญาณสีในระบบตาง ๆ ศึกษาการบันทึก
ภาพในระบบ V.S.H. การแกไขสัญญาณรบกวน ระบบการทํางานทางกล การ
ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ นของมอเตอร ใ นเครื่ อ งบั น ทึ ก ภาพ พั ฒ นาการของหั ว
บันทึกภาพ และการประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรมาควบคุมระบบตาง ๆ ใน
เครื่องเลน วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องเลน และการปรับแตงภาพตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการใช Trouble Shooting ในการแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น

5583401

เพาเวอรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Power Electronics
คุณสมบัติของสวิทชิงไดโอด ทรานซิสเตอร ฯลฯ วิเคราะหวงจรไดโอด
ดวยรีแอคตีฟโหลด วิเคราะหวงจรที่ใชเปนดีซี การเปลี่ยนดีซีเปนเอซี การเปลี่ยน
เอซีเปน ดี ซี การทํ า งานของเอสซี อ าร ไทรแอค การนํ า ไปใช ง านตั ว อย า ง
วงจรไฟฟากําลังสูงที่ใชอเิ ล็กทรอนิกส

5583402

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Electronics Technology
หลักการทํางานและวิธีการวิเคราะหอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทั้งแบบอะ
นาล็อก และดิจิตอล อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กํ า ลั ง การใช อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นเครื่ อ งขยายเชิ ง เส น เครื่ อ งมื อ วั ด
ทรานสดิวเซอร และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม
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5583406

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electronics
อุปกรณโซลิตสเตทที่ใชในงานอุตสาหกรรม อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ
ตรวจจับแสง วงจรหนวยเวลาและการใชงาน วงจรเรคติไฟเออรหลายเฟสชนิดโว
ลิดสเตท วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกตใชงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร
แมกเนติ ก แอมปลิ ไ ฟเออร วงจรรวม วงจรดิ จิ ต อล การควบคุ ม แบบลํ า ดั บ
การควบคุมเชิงตัวเลข

5583407

วิศวกรรมควบคุม
3(3-0)
Control Engineering
ทฤษฎีการปอนกลับทั่วไป ทรานสเฟอรฟง กชั่น
เซอรโวแมคแคนิซึม
วิเคราะหและสรางระบบควบคุมเชิงเสนโดยใชเฮอร-วิทซ-รูท ไนควิสท โบด และ
รูท-โลคัส เทคนิคเฟสเพลน และอธิบายฟงกชั่นทางเทคนิคสําหรับการควบคุม
ระบบไมเปนเสนตรง แนะนําระบบควบคุมที่ทนั สมัย

5583408

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2)
Automatic Control Systems
การควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม การลูปปดวงจรและเปดวงจร
ระบบควบคุ ม ลูป ป ด วงจรโดยอั ต โนมั ติ อุ ป กรณ ต าง ๆ ที่ ใ ช ใ นระบบควบคุ ม
อุปกรณในการ วั ด และตรวจจั บ การวั ด แรง การวั ด ความเร็ ว การวั ด กํ า ลั ง
อุปกรณทรานสดิวเซอรชนิดตาง ๆ การวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดั น การวั ด ระดั บ การวั ด อั ต ราการไหล การวิ เ คราะห วิ ธีก ารควบคุ ม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
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5583501

การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสทางอุตสาหกรรม
2(1-2)
Electronics for Communication and Industrial Application
หลักการทํางานของโทรเลข ทรศัพท เครื่องติดตอภายใน วิทยุรบั สงเทป
เรดาร บทบาทของอิเล็กทรอนิก สในทางอุตสาหกรรม สารกึ่งตัว นําใหม I.C.,
Digital สารกึ่งตัวนําชนิดตาง ๆ ที่นํามาใชในวงการอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
และเครื่องวัดตาง ๆ ในทางอุตสาหกรรม ฝกตอโทรศัพท เครื่องติดตอภายใน วิทยุ
รับสง การควบคุมดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

5583503

กฎหมายขอบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส
2(2-0)
Rules and Regulations in Radio and Electronics
กฎหมายวิทยุสากล และมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสที่สาํ คัญ
กฎหมายและพระราชบัญญัติวทิ ยุแหงประเทศไทย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใช
วิทยุ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาต การใช
ความถี่วทิ ยุ และวิทยุสมัครเลน

5583504

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
3(3-0)
Communication Technology
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ หลักการรับและสงสัญญาณของ
ระบบโทรเลข โทรศัพท โทรสาร เรดารและไมโครเวฟ ศึกษาการทํางานของวงจร
สรางความถี่ การสงและการรับสัญญาณของระบบตาง ๆ

5583505

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0)
Antenna Engineering
หลักการเบื้องตนของสายอากาศ สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร การ
ออกแบบสายอากาศ และการวัดคุณสมบัติของสายอากาศ กระจายคลื่นวิทยุ การ
กระจายคลื่นวิทยุตามผิวพื้นดินในชั้นบรรยากาศตาง ๆ เชน ชั้นโทรโปสเฟยร ชั้น
แอทโมสเฟยร และชั้นไอโอโนสเฟยร เปนตน
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5583506

หลักการสื่อสาร
3(3-0)
Principle of Communication
วิวฒ
ั นาการของการสื่อสารความหมายของขอมูล คลื่นรบกวน และคลื่น
แทรกแซง หลักการมอดูเลชันและการสงแบบตาง ๆ วงจรและหลักการทํางานของ
เครื่องรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายนฟรีเควนซและเฟสมอดูเลชัน ก า ร ล ด เ สี ย ง
รบกวนพั ล ส ม อดู เ ลชั น ระบบรหั ส การแพร ก ระจายคลื่ น วิ ท ยุ ผ า นบรรยากาศ
ระบบสื่ อ สารผ า นดาวเที ย ม การสื่ อ สารด ว ยแสงระบบการสื่ อ สารต า ง ๆ เช น
โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร ฯลฯ

5583507

โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0)
Communication Networks and Transmission Lines
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สายส ง การใช ส มการทั่ ว ไปของสายส ง คลื่ น กระแส
แรงดั น ในสาย การสะท อ นกลั บ คา เอสดั บ บลิว อาร สมิ ท ชาร ท อิ มพิ แ ดนซ
แมซิงอิมเมจ และอินเตอรเรทีฟพารามิเตอร วงจรกรองความถี่ อิควอไลเซอร และ
วงจรลดทอนสัญญาณ

5583508

ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
1(0-3)
Communication Laboratory
การปฏิบัติการวงจรการมอดูเลทและวงจรการดีมอดูเลท วงจรเขารหัส
สัญญาณทางการสื่อสาร พรอมกับวงจรการรวมสัญญาณชนิดตาง ๆ ที่ใชในงาน
สื่อสารแบบตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร ฯลฯ

5583509

เครื่องวัดโทรคมนาคม
3(3-0)
Communication Measurement
ทบทวนหนวยวัดระดับตาง ๆ วิธีการคํานวณหาคาความผิดพลาดจากการวัด
และการประมาณการ โครงสรางพื้นฐานของแอมมิเตอร วัตตมเิ ตอร โดยเนนใน
เรื่องของการแปลงสัญญาณ สําหรับเครื่องวัดไฟฟาสื่อสาร
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5583510

ปฏิบัติการเครื่องวัดโทรคมนาคม
1(0-3)
Communication Measurement Laboratory
ภาคปฏิ บั ติ ก ารหาค า ความผิ ด พลาดจากการวั ด และการประมาณการ
โครงสรางพื้นฐานของแอมมิเตอร วัตตมิเตอร โดยเนนในเรื่องของการแปลง
สัญญาณ สําหรับเครื่องวัดไฟฟาสื่อสาร

5583511

วิศวกรรมโทรศัพท
3(3-0)
Telephone Engineering
แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ระบบโทรศั พ ท เทคนิ ค การให สั ญ ญาณและสวิ ท ชิ่ ง
ทฤษฎีทราฟ-ฟก ขายวงจรโทรศัพท ระบบสวิทชิ่งแบบกล ไฟฟา ระบบสวิทชิ่งซึ่ง
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบตูโทรศัพทสาขาเทเลค แนะนําเกี่ยวกับการสื่อสาร
โดยใชแสง

5583701

คอมพิวเตอรในงานไฟฟา
2(1-2)
Computer Application
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดวิวัฒนาการจนถึงปจจุบัน โครงสราง
และหลักการทํางานของคอมพิวเตอร หนวยตาง ๆ ในคอมพิวเตอร เทคนิคการเก็บ
ขอมูล การติด ตอหนวยปอนขอมูล การแสดงผลจากการเก็บขอมูล ภาษาที่ใ ช
คําสั่งและหลักการเขียนโปรแกรม การนําเอาคอมพิวเตอรไปใชในดานตาง ๆ เชน
การใชคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

5583702

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2)
Computer Programming 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง เนนภาษาเบสิก โดยศึกษาในเรื่องคําสั่ง
ตัวแปร ฟงกชันตาง ๆ การเขียนโฟวชารท และฝกการเขียนโปรแกรมในปญหา
ตาง ๆ เชน การเรียงลําดับขอมูล การหาขอมูล ฯลฯ การเขียนโปรแกรมการ
จัดการ จนสามารถใชคอมพิวเตอรในการควบคุมเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม และ
สามารถสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเดียวกันได
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5583703

ไมโครโปรเซสเซอร 1
3(2-2)
Microprocessor 1
ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางหนวยความจํา ขนาดของคําใน
หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปล content
ของคําใน
หนวยความจํา การแปลรหัสขอมูลฐาน 2 รหัสตัวอักขระ รหัสคําสั่งรีจิสเตอรของ
ซีพียู การใชงาน รีจิสเตอรของซีพียู หนวยกระทํา คณิตศาสตรและลอจิก หนวย
ควบคุม แฟลคสถานะ การเอ็กซีคิ้วคําสั่ง ตารางเวลาของคําสั่ง ROM และ RAM
การสงขอมูลภายในระบบ ไมโครคอมพิวเตอร INPUT/OUTPUT การโปรแกรม
INPUT/OUTPUT การอินเตอรรัพท INPUT/OUTPUT การตอบสนอง การ
อินเตอรรัพระบบ DMA ระบบบัส การสงขอมูลแบบอนุกรม พื้นฐานโปรแกรม
ภาษาแอสแซมบลี การอางแอดเดรสของหนวยความจําแบบอิมพลาย แบบไดเรค
แบสแตค การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค การอางแอดเดรสแบบอินเตอร ชุดคําสั่ง
ของซีพียู

5583704

ไมโครโปรเซสเซอร 2
3(2-2)
Microprocessor 2
โครงสรางทาง Hardware ของซีพียู สถาปตยกรรมของระบบโครงสราง
ภายในของซีพียู รูปแบบ คําสั่ง การเอ็กซีคิ้วคําสั่งของซีพียู การเขียนโปรแกรม
การคํานวณ การคูณเลขรหัส BCD การหารเลขฐาน 2 ชุดคําสั่งของซีพียู
การอางแอดเดรสของ ระบบ INPUT/OUTPUT การสงคําแบบขนานและอนุกรม
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5583705

เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessor Technology
โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง ตั ว ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร แ ล ะ ช นิ ด ต า ง ๆ ข อ ง
ไมโครโปรเซสเซอร ศึกษาซีพียู บัส รีจีสเตอร และสนองความจํา ไซเกิ้ลและ
คิวตี้ ศึกษาวิธีการเขียนโฟลวชารท และโปรแกรมสําหรับไมโครคอมพิวเตอร
และการใชงาน เทคนิคการ อินเตอรเฟส และอุปกรณการเฟอริรลั ไดรฟ

5583706

เทคโนโลยีเครื่องใชสาํ นักงาน
3(2-2)
Office Machines Technology
ทฤษฎีการทํางานของเครื่องคํานวณของเครื่องคํานวณ เครื่องถายเอกสาร
แบบตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ บล็อกไดอะแกรมการทํางาน
การบํารุงรักษา และการแกไขเมื่อเกิดขัดของ

5583707

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
3(2-2)
Basic Programming
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาเบสิก คําสั่งในภาคปฏิบัติการทันทีทนั ใด
การเขียนโปรแกรม การอานและการแสดงผลขอมูล
การบันทึกและอานขอมูล
จากแฟมขอมูล การกําหนดเงื่อนไข วงรอบ การเรียงลําดับ การคนหา การลบ
การแกไขขอมูล และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน

5583708

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3(2-2)
Pascal Programming
โครงสร า งของโปรแกรมภาษาปาสคาล การเขี ย นโปรแกรมคํ า สั่ ง
อินพุทเอาทพุท ลูปโปรซีเยอร ตัวแปร ฟงกชั่น ดิซิชั่นเมคกิ้ง อะเรยมิติเดียวและ
หลายมิติ ตัวแปรบูลลีน ตัวแปรแรคคอรด การสรางแฟมขอมูลแบบตาง ๆ และ
เทคนิคการออกแบบรายงาน
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5583709

การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2)
C Programming
หลั ก การและโครงสร า งของภาษาซี การเขี ย นโปรแกรมภาษาซีโ ดยใช
ควบคุมถึงฟงกชนั่ ตาง ๆ ตัวแปร โครงสรางการควบคุมอะเรยและพอยนเตอร

5583710

การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป
3(2-2)
Software Package
โครงสรางและวิธกี ารใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ เชน ระบบฐาน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวอรคชีต เวอรดโปรเซสเซอร

5583711

โปรแกรมภาษาระดับสูงอื่น ๆ
3(2-2)
Other High-Level Language Programming
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะคําสั่ง และการเขียนโปรแกรมคําสั่งภาษา
ระดับสูงอื่น ๆ

5583712

โปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(2-2)
Computer Programming 2
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกตกบั ปญหาทางคณิตศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง เชน Visual basic, Visual C หรือภาษาอื่น ๆ

5583713

คอมพิวเตอรและโครงสรางขอมูล
3(3-0)
Introduction to Computer and Data Processing
คอมพิวเตอรในงานไฟฟา โครงสราง ภาษา และการประมวลผลคําสั่ง
การอางแอดเดรส การแทนโครงสรางขอมูล ภาษาแอสแซมบลี โครงสรางขอมูล
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5583715

สวิทชิ่งและการออกแบบวงจรดิจติ อลลอจิก
3(3-0)
Switching Theory and Digital Logic Design
พีชคณิตสวิทชิ่ง การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรเกท พีชคณิตบูลลีน
การลดทอนวงจรคอมบิ เ นชั่ น ให น อ ยที่ สุ ด การวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ว งจร
ซีเควนเชียล

5583718

ปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร
1(0-3)
Micro Computer Laboratory
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารด า นฮาร ด แวร แ ละซอฟท แ วร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร รหัสคําสั่งของไมโครโปรเซสเซอร ภาษาแอสแซมบลี วิธีอางถึง
ตําแหนง หนวยความจําอินพุท-เอาทพุท อินเทอรเฟส โปรแกรมควบคุมระบบ
โปรแกรมภาษา แอสแซมบลี ภาษาระดับสูง เชน การรับสงขอมูล การบวกและ
ลบเลขฐานสอง คําสั่งยอยและโปรแกรมวงจรปด สะแตกและโปรแกรมยอย
การเวียนขอมูลและการคูณเลขฐาน 2 ระบบ Input/Output การเขียนโปรแกรมดวย
ภาษามาโครแอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมดวยภาษาสูง ฯลฯ

5584101

ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ
3(3-0)
Feedback Control System
ระบบควบคุมเชิงเสน วงจรควบคุมอัตโนมัตแิ บบเปดและแบบปด สมการ
พื้นฐานของระบบทรานสเฟอรฟงกชัน ซิกแนลไดอะแกรมและซีโรพลอต วิธีการ
รูทโลคัสโบตไดอะแกรม นิโครชารท เสถียรภาพของระบบเฟสมารจิน เกนมารจิน
วิธีการชดเชยแบบเฟสนําและเฟสตาม การวิเคราะหการทํางานของทั้งระบบในยาน
ทรานเชียน และยานสภาวะอยูตัว

254
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5584102

อุปกรณสถานะของแข็ง
3(2-2)
Solid State Devices
ทบทวนฟ สิ ก ส ข องสารกึ่ ง ตั ว นํ า อุ ป กรณ ท างด า นสวิ ท ช แ ละอุ ป กรณ
เกี่ยวกับรอยตอพีเอ็นตาง ๆ สิ่งประดิษฐเลเซอรและเฟเซอรอิเล็กทรอ-ออปติกเอฟเฟค อคู ส โค-ออปติ ก เอฟเฟค ไฟเบอร อ อปติ ก อิ น ทิ เ กรต-ออปติ ก แมก
เนติกบับเบิลและสิ่งประดิษฐชารจคัปเปล

5584103

ออปโต-อิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Opto - Electronics
หนวยที่ใชในการวัดแสง ออปติคอลไฟเบอรเวฟไกด แหลงกําเนิดแสง
และอุปกรณรบั แสงแบบสารกึ่งตัวนํา ผลึกเหลว วงจรตาง ๆ ของอุปกรณสงและรับ
แสง ระบบสื่อสารแบบออปติก วงจรรวมออปติก

5584104

สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Noise in Electronics System
สัญญาณรบกวน การปองกันการรบกวนในตัวนํา ผลที่แสดงเปนตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนําของตัวนําไฟฟา ผลของสนามแมเหล็ก ตัวประกอบการ
ปองกันสัญญาณรบกวน การปองกันสัญญาณรบกวนแบบไขวสายและแบบอื่น ๆ
การกราวดของระบบอิเล็กทรอนิกส การปองกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ การแยกวงจรโดยใชทรานสฟอรมเมอร การเชื่อมโยงโดยใชอุปกรณทาง
ออปโต การปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ชนิดของเคเบิลและตัวเชื่อม การ
สมดุล การเชื่อมตอของอุปกรณประเภทแพสซีส การปองกันการสึกกรอนของ
หนาสัมผัส การออกแบบวงจรแผนพิมพ
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5584301

เทคโนโลยีโทรทัศน 2
3(2-2)
Television Technology 2
หลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน พัฒนาการของเครื่องรับที่เกี่ยวกับ
การรับสัญญาณ การมอดและดีมอด สัญญาณสี การสแกนนิ่ง การทํางานของ
ระบบไฟแบบสวิทชิ่ง การควบคุมระบบการทํางานโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร
หลักการวิเคราะหอาการเสียของภาคตาง ๆ และการปรับแตงวงจร ฝกปฏิบัติ
การใช Trouble Shooting ในการแกปญ
 หา

5584405

เทคโนโลยีไอซี
3(2-2)
Integrated Circuit Technology
การปลูกผลึก การเตรียมแวนผลึก กระบวนการเอพิแทกเชียล ฮอซิเดชัน
การแพรซึม การฝงไอออนซีวีดี การระเหยโลหะในสุญญากาศและการสปตเตอร
ลิ โ ทกราฟ การปรั บ ปรุ ง แต ง ผิ ว
การประกอบการแพคเกจ/อุ ป กรณ แ ละ
สวนประกอบของไอซี เชน ตัวตานทาน คาปาซิเตอรไดโอด เปนตน ไอซีมอส
และไอซีไอโพลาร ทรานซิสเตอร

5584502

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
Microwave Engineering
ทฤษฎีไมโครเวฟ เวฟไกดและแควิตี้ ผลที่เกิดจากสเป ชารจไคลสตรอน
การเปรียบเทียบระหวางสายสงกับทอไมโครเวฟ การสั่นของพลาสมาพาราเมตริก
แอมปลิไฟเออร การกําเนิดและการขยายคลื่นไมโครเวฟที่เกิดในรอยตอในเนื้อ
ของสาร กึ่งตัวนําระบบไมโครเวฟ การเลือกเสนทางไมโครเวฟ สถานีทวนสัญญาณ
การคํานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม
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5584503

การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0)
Satellite Communications
ศึกษาระบบการสื่อสารดาวเทียมเบื้องตน ศึกษาเรื่องวงโคจรของดาวเทียม
โครงสรางของยานอวกาศ ศึกษาเรื่องการออกแบบรับ-สงสัญญาณ ทั้ง UP-LINK
และ DOWN-LINK
ศึก ษาเทคนิคการผสมสั ญ ญาณ การรวมสั ญ ญาณ
(Multiplexing) การเขา- ถอดรหั ส ของสั ญ ญาณข อ มู ล และศึ ก ษาการออกแบบ
สถานีดาวเทียมพื้นดินและการจัดโครงขายของการสื่อสารทางดาวเทียม

5584504

การสื่อสารขอมูล
3(3-0)
Data Communication
ศึกษาเกี่ยวกับ Physical Level ในเรื่องของ Signal, Noise, SN และ
คุณสมบัติของ Gain Hit, Phase Jitters, Dropout,
ศึกษาเทคนิคการทดสอบ
สัญญาณความถี่เสียง (Voice Band) โดยอางอิงคุณสมบัติของ CCITT Series M.
ศึกษาเกี่ยวกับ Data Link Level เรื่องของ Data Modem, เทคนิคการ Modulation
ในแบบ Digital ชนิดตาง ๆ เทคนิคการเขา ถอดรหัส สัญญาณขอมูล, เทคนิคการ
รวมสัญญาณ อางคุณสมบัติ CITT Series V. ศึกษาเกี่ยวกับ Protocol Level ของ
รูปแบบการรับ-สงขอมูลแบบตาง ๆ รูปของ Packet Mode., รวมทั้งศึกษาระบบ
ชุมสาย ทั้ง Circuit Switching, Message Switching Packet Switching, อางอิง
คุณสมบัติตาม CITT Series X.

5584505

การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3(3-0)
Digital Signal Processing
ศึกษาเรื่องสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital), ทฤษฎีของ Z-Transforms,
และ Furrier Transforms, Discrete Transforms Fast Furrier Transfor โครงสราง
ของ Digital Filter, การออกแบบ Digital Filter, และการประยุกตใชงานของ
Digital Signal Processing เชน Speech , Image Processing และดาน
Telecommunications
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5584506

การสื่อสารใยแสง
3(3-0)
Optic Fiber Communication
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารใยแสง การแพรกระจายแสง ตนกําเนิด
แสง ที่ใชในระบบสื่อสารใยแสง คุณสมบัติของใยแสง การมัลติเพล็กซิ่งและ
ดีมลั ติเพล็กซิ่ง และการใชงาน หนวยที่ใชวัดแสงไฟเบอรออปติก แหลงกําเนิด
แสง และอุปกรณรับแสงแบบสารกึ่งตัวนํา ผลึกเหลว วงจรตาง ๆ ของอุปกรณรับ
และสง

5584701

ไมโครโปรเซสเซอร 3
3(2-2)
Microprocessor 3
โครงสร า งของคอมพิ ว เตอร สถาป ต ยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร
ชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ไทมมิ่งไดอะแกรม การเชื่อมตอ
หนวยความจํา อินพุท-เอาทพุท ชิพสนับสนุนระบบไมโครคอนโทรลเลอร และการ
ประยุกตใชงาน

5584702

ระบบไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Microcomputer System
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน ; 5582706 ระบบคอมพิวเตอร
(หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน)
ฮ า ร ด แ ว ร ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ
ไมโครคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงกับอุปกรณรายรอบ การเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบเวลาจริง และโปรแกรมการประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักร
และเครื่องมือวัดที่ใชในงานอุตสาหกรรมและงานปฏิบัติวิจัย
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น(ท-ป)

5584704

การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessor Application
ทรานสดิวเซอร และตัว ตรวจจับแบบตาง ๆ การประยุก ตและใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอรดานควบคุมระบบการทํางานตาง ๆ เชน ควบคุมการทํางาน
ระบบจักรกล ระบบโทรศัพท ระบบสื่อสาร และอื่น ๆ

5584705

เครือขายไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Microcomputer Network
ศึกษาโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ISO/OSI
MODEL, โปรโตคอล เชน Ethernet, Token bus, Token ring และโปรโตคอล
สําหรับการประยุกตใชงานดาน Transaction processing, Distributed data processing
ออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร

5584706

การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Microcomputer Design
สถาปตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร โดยใชไมโครโปรเซสเซอรที่เปน
ป จ จุ บั น วงจรที่ ใ ช กั บ ไมโครโปรเซสเซอร ระบบสั ญ ญาณนาฬิ ก า ระบบบั ส
การอางแอดเดรส การเขียน/อาน หนวยความจํา RAM, ROM การสื่อสารแบบ
ขนาน อนุกรม พอรทแบบขนานดีเอ็มเอ (DMA) และการอินเตอรรพั ท

5584903

ปญหาพิเศษทางอิเล็กทรอนิกสทวั่ ไป
3(2-2)
Special Problem in Electronics
ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส
ทัว่ ไป และเรื่องที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
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น(ท-ป)

5584904

ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
3(2-2)
Special Problem in Computers
ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรและเรื่องที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

5584905

ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Special Problem in Industrial Electronics
ศึกษาคนควาทดลองทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาทางอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม และเรื่องที่สนใจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ

5584906

การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Research and Development in Electronics
ทฤษฎีหลักการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) วิจัยและพัฒนา
อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงเทคโนโลยี
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และ
พึ่งพาตนเองของชุมชนและสังคม

5584907

โครงการพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม
3(2-2)
Special Project in Communication Technology
ศึก ษาคน ควา ในเรื่อ งที่นั ก ศึก ษาสนใจ โดยเสนอผลงาน รายงาน หรื อ
ผลการวิจัย ภายใตการอนุมัตแิ ละควบคุมจากโปรแกรมวิชา
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หมูวชิ าเครื่องกล
(559)
หมูวิชาเครื่องกล ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. พื้นฐานทางเครื่องกล
(559-1--)
2. เครื่องยนตหนัก
(559-2--)
3. เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต
(559-3--)
4. ระบบเครื่องลาง การสงกําลัง และตัวถังรถยนต
(559-4--)
5. เทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต ไฟฟารถยนต เครือ่ งปรับอากาศ
(559-5--)
6.
(559-6--)
7.
(559-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(559-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(559-9--)
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หมูวชิ าเครื่องกล (559)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5591101
5591102
5591201
5591202
5591301
5591302
5591401
5591402
5592201
5592202
5592301
5592401
5592501
5592601
5592602
5592701
5592702
5592801
5592802
5593101
5593102
5593103
5593104
5593201
-

ชื่อวิชา
วัสดุชา งยนต
งานชางยนตทวั่ ไป
เครื่องยนตแกสโซลีน
ปฏิบัติการซอมเครื่องยนตหนัก
เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต
จักรยานยนต 1
ระบบเครื่องลาง
ระบบสงกําลัง
การซอมใหญเครื่องยนตแกสโซลีน
เครื่องยนตดีเซล
เครื่องยนตเล็ก
การซอมตัวถังรถยนต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกล
ระบบไฟฟาในรถยนต 1
เครื่องปรับอากาศในรถยนต
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1
เทอรโมไดนามิกส
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเครื่องกล 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเครื่องกล 1
เครื่องมือกลในงานชางยนต
การขับรถยนต
ระบบจราจรและการขับรถยนต
การหลอลื่น
การซอมและการทดสอบเครื่องยนตดีเซล 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(250)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5593202
5593301
5593302
5593303
5593304
5593401
5593402
5593501
5593602
5593604
5593701
5593702
5593703
5593704
5593705
5593706
5593707
5593708
5593709
5593710
5593711
5593712
5593713
5593714
5593901
5594101
5594102
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

เครื่องยนต LPG
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
จักรยานยนต 2
เครื่องกลการเกษตร
เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
การพนสีรถยนต
เทคโนโลยีตัวถังรถยนต
ยานยนตวเิ คราะห
การทําความเย็นและปรับอากาศ
ระบบไฟฟาในรถยนต 2
พื้นฐานคณิตศาสตรวศิ วกรรมเครื่องกล
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
การออกแบบเครื่องกล 1
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 2
เทอรโมไดนามิกสวศิ วกรรม
กลศาสตรของของไหล
การถายเทความรอน
ชิน้ สวนเครื่องจักรกล
การวัดและเครือ่ งมือวัดในงานอุตสาหกรรม
การทําความเย็น
ไฮดรอลิกส
นิวแมติกส
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
คณิตศาสตรชา งยนต
การทดลองวิเคราะหงานสงกําลังและเครื่องลางรถยนต
การออกแบบยานยนต
การออกแบบเครื่องจักรกล

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5594103
5594104
5594105
5594107
5594109
5594110
5594201
5594202
5594203
5594205
5594301
5594302
5594401
5594402
5594403
5594404
5594405
5594501
5594502
5594503
5594504
5594506
5594507
5594508
5594509
5594510
5594601
-

ชื่อวิชา
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ธุรกิจยานยนต
เครื่องมือพิเศษ
การควบคุมมลพิษทางเครื่องกล
การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล
การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล
เครื่องมือวัดเครื่องยนตดีเซล
เครื่องยนตสันดาปภายใน
เครื่องจักรพลังน้ําและไอน้ํา
การซอมและทดสอบเครื่องยนตดีเซล 2
การเขียนและอานแบบเครื่องยนตเล็ก
งานทดลองรถจักรยานยนต
การออกแบบติดตั้งเครื่องยนต
ระบบเครื่องลางและการสงกําลัง
พลาสติกและไฟเบอรกลาส
ไฟเบอรกลาส
พลาสติก
การทําโมลดและผลิตชิ้นงาน
การสงผานความรอน
พลังงานหมุนเวียน
เชื้อเพลิงและการเผาไหม
เทคโนโลยีการสงถายกําลัง
การทดลองทางวิศวกรรม
วิศวกรรมยานยนต
พลังงานแสงอาทิตย
การอนุรกั ษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(0-4)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5594701
5594702
5594703
5594704
5594705
5594706
5594707
5594708
5594709
5594710
5594711
5594901
5594902
5594903
5594904
-

ชื่อวิชา
วิศวกรรมยานยนต
การออกแบบเครื่องกล 2
การควบคุมอัตโนมัติ
กลศาสตรวศิ วกรรม
ตนกําลังโรงจักร
พลศาสตรวศิ วกรรม
การปรับอากาศ
การประลองทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
การทดลองวิเคราะหเครื่องยนต
งานคนควาทางชางยนต
งานปฏิบัติสวนบุคคล
โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล

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

265

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเครื่องกล (559)
รหัส
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น(ท-ป)

5591101

วัสดุชางยนต
2(2-0)
Automotive Materials
วัสดุทใี่ ชในการซอมเครื่องยนตและรถยนต เชน กาว ประเก็น นอตสกรู
สายพาน ฉนวน ตัวนํา ทอทัง้ ที่เปนโลหะและอโลหะ พลาสติก กระจก ยาง หัวเทียน
แบริ่ง ทอยาง ยางเทียม ยางธรรมชาติ ซีล และสายไฟฟาในรถยนต ฯลฯ

5591102

2(1-2)
งานชางยนตทวั่ ไป
General Auto-Mechanics
ประวัติความเปนมาของเครื่องยนต หลักการทํางานของเครื่องยนตสอง
จังหวะ และสีจ่ งั หวะ ทัง้ เครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล โครงสรางและหนาที่การ
ทํางานของสวนประกอบหลักตาง ๆ รวมทั้งระบบตาง ๆ ในเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล ความรูเรื่องหลักการกวาง ๆ ของเครื่องยนตสนั ดาปภายในประเภทอื่น ๆ
ความรูเรื่องเครื่องลางของรถยนตขนั้ พื้นฐาน รวมทั้งการบริการเบือ้ งตน ศึกษา
เครื่องกลที่ใชงานเฉพาะอยางในชนบท เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องเรือหางยาว
เครื่องจักรกลที่ใชในการเกษตร รวมทั้งการติดตั้งปรับแตง วินจิ ฉัยขอขัดของ และ
การ แกไข

5591201

3(2-2)
เครื่องยนตแกสโซลีน
Gasoline Engines
การติดตั้งและการปรับแตงเครื่องยนต การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ตาง ๆ ของเครื่องยนต เชน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง และระบบอื่น ๆ
การถอดประกอบเครื่องยนตเพื่อวินจิ ฉัยการสึกหรอของชิ้นสวนตาง ๆ ตาม
ขอกําหนดของบริษัท
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2(1-2)
5591202 ปฏิบตั ิการซอมเครื่องยนตหนัก
Overhaul Engines
งานบริการฝาสูบ ลิ้น กลไกของลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ เพลาขอเหวีย่ ง
การปรับแตงแบริ่ง การเปลี่ยนซีล การบริการระบบตาง ๆ ทุกระบบในเครื่องยนต
ระบบจุดระเบิด ระบบเชือ้ เพลิง ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น ฯลฯ
2(1-2)
5591301 เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต
Small Gas Engines and Motorcycles
ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตเล็ก การนําเครื่องยนตเล็กไปประยุตกใชกบั งาน
ทั่ว ๆ ไป เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก เครื่องเรือหางยาว เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
ตัดหญา เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องฉุดระหัด เปนตน
2(1-2)
5591302 จักรยานยนต 1
Motorcycles 1
ระบบการทํางานของรถจักรยานยนตชนิด 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ หนาที่การ
ทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ การถอดประกอบเครื่องยนต การเดินวงจรสายไฟ ระบบ
สงกําลัง เกียร คลัตซ และโซ การติดเครื่องและการปรับแตงเครื่องยนต ระบบเชือ้ เพลิง
ระบบจุดระเบิด การวัดหาคาเฉพาะ Clearance ตาง ๆ การซอมจักรยานยนตตาม
ขอกําหนดของบริษัท ผูผ ลิต
2(1-2)
5591401 ระบบเครื่องลาง
Suspension System
งานบริการระบบหามลอ งานเจียระไนจานเบรก งานอัดผาเบรก งานบริการ
ระบบกันสะเทือน แหนบ สปริง โชคอัพ ซอรฟเบอร ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว
การปรับแตงมุมลอ การถวงลอ
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2(1-2)
5591402 ระบบสงกําลัง
Transmission System
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับคลัตช ระบบเกียร เพลากลาง ขอตอ เฟองทาย
Torque Converter เกียรชุด Overdrive gear, Automatic gear
3(2-2)
5592201 การซอมใหญเครื่องยนตแกสโซลีน
Overhaul Gasoline Engines
การวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ยกเครื่อ งซ อ มใหญ การพิ จ ารณาชิ้ น ส ว นของเครื่ อ งยนต ที่
จําเปนตองเปลี่ยนใหม การวิเคราะหสาเหตุการสึกหรอหรือการชํารุดของชิ้นสวน การ
ซอมใหญเครื่องยนต และการถอดประกอบเครื่องยนตตามขอกําหนด การตรวจเช็ค
แหวน ลูกสูบ เพลา ขอเหวี่ยง ฝาสูบ ลิ้น ปลอกนําลิ้น และการผาตัดบาวาลว
3(2-2)
5592202 เครื่องยนตดีเซล
Diesel Engines
ลักษณะของเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว ลักษณะของหองเผาไหม กลวัตรของ
เครื่องยนตดีเซล วิเคราะหการทํางานของชิ้นสวน การถอดประกอบและการบริการ
ซอมหัวฉีด การทดสอบหัวฉีด การทดสอบปมหัวฉีด
2(1-2)
5592301 เครื่องยนตเล็ก
Small Gas Engines
การใชงานและการบํารุงรักษาพรอมทั้งตรวจสอบ ถอดประกอบและซอมแซม
เกี่ยวกับเครื่องยนตเล็กตาง ๆ เชน เครื่องปนไฟ เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา เครื่องเรือ
หางยาว เครื่องฉุดระหัด ฯลฯ เครื่องยนตเล็กประเภท 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ทั้งแกส
โซลีนและดีเซล
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2(1-2)
5592401 การซอมตัวถังรถยนต
Body Repair
ศึกษาเรื่องสี ตัวละลายชนิดตาง ๆ การเคาะ ตัด เชื่อม เสริม ขัด และพนสี การ
ทําขั้นสําเร็จ รวมทั้งการซอมและตกแตงภายในตัวรถ
ปฏิบัติการซอมตัวถังและโครงรถที่ไดรับความเสียหาย หรือผุกรอน ตลอดจน
การขี้นรูปตัวถังหรือโครงรถ โดยใชเครื่องมือเคาะตัวถังรถ การเชื่อมโดยอาศัยหลักการ
โลหะ หดตัว ขยายตัว การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณพนสีที่ถูกตอง การพนสีโดย
ใชเทคนิคขั้นพื้นฐานและการตบแตงสีหลังการพน
2(1-2)
5592501 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกล
Mechanical Technology
ศึกษาหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี ชนิดสวนประกอบและการทํางานของ
เครื่องกลชนิดตาง ๆ ที่ไดพัฒนาทางเทคโนโลยีแลว เชน เครื่องยนต รถยนต เครื่อง
สูบน้ํา เครื่องตอกําลัง เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกลที่ใชในการเกษตร
และปฏิบัติการทดลองสราง ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลที่ใชอยูในปจจุบัน
ใหดียงิ่ ขึ้น
3(2-2)
5592601 ระบบไฟฟาในรถยนต 1
Automotive Electricity Systems 1
การตรวจสภาพแบตเตอรี่ดวยเครื่องมือวัด การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ วงจรการ
ชารจไฟในระบบ DC และระบบ AC การปรับแตงอัตราการชารจไฟวงจรแสงสวาง
การเดินวงจร อุปกรณเครื่องไฟฟาในรถยนต การใชเครื่องมือตรวจอุปกรณไฟฟาที่ใช
ในรถยนต
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2(1-2)
5592602 เครื่องปรับอากาศในรถยนต
Aircondition in Motorcars
ศึกษาหนาที่สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศที่ใชใน
รถยนต พรอมทั้งการติดตั้ง การชารจน้ํายา การแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษา
3(3-0)
5592701 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1
Hydraulics and Pneumatics 1
ศึกษาเกีย่ วกับระบบตาง ๆ ทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส เชน ระบบสราง
แรงดันน้ํามัน ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบเบรก สวนประกอบของอุปกรณทใี่ ชใน
ระบบและการคํานวณเบื้องตนทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(3-0)
5592702 เทอรโมไดนามิกส
Thermodynamics
ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ ปริมาณความรอน
พลังงานภายใน พลังงานศักย พลังงานจลน เอนทาลป เอนโทรป กฎขอที่หนึ่งและกฎ
ขอ ที่สอง ของอุณหพลศาสตร วัฏจักรตาง ๆ และการคํานวณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ที่มีผลโดยตรงตอเครื่องยนตสันดาปภายใน
2(90)
5592801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเครื่องกล 1
Preparation for Professional Experience in Mechanics 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
กระทําใน สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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3(250)
5592802 การฝกประสบการณวชิ าชีพเครื่องกล 1
Field Experience in Mechanics 1
การฝกงานภายนอกสถาบันหรือภายในสถาบัน เปนเวลาไมนอยกวา 250
ชั่วโมงฝกระหวางภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 2 การฝกงานเพื่อหาประสบการณจริง โดยมี
อาจารยนเิ ทศและเจาหนาที่ของหนวยงานที่ใหการฝกงานรวมกันประเมิน
3(2-2)
5593101 เครื่องมือกลในงานชางยนต
Automotive Machine Tools
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องเจียระไนลิ้น เครื่อง
ควานกระบอกสูบ เครื่องอัดผาเบรก เครื่องเจียระไนจานเบรก เครื่องตัดบาลิ้น เครื่อง
ถวงลอ เครื่องตั้งศูนยลอและเครื่องอัดไฮดรอลิกส ฯลฯ
5593102 การขับรถยนต
2(1-2)
Driver Education
ฝกหัดการขับรถยนตและจักรยานยนต ศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจร สัญลักษณ
จราจรตาง ๆ เกี่ยวกับกฎจราจร
3(2-2)
5593103 ระบบจราจรและการขับรถยนต
Traffic System and Driving
ฝกขับรถยนตประเภทรถนั่ง รถบรรทุกขนาดเล็กและรถจักรยานยนต การ
เรียนรูกฎจราจร กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงเกี่ยวกับการจราจรในเมืองและนอก
เมือง ฝกขับ รถยนตใหถกู ตองตามกฎจราจร และตามที่เครื่องหมายจราจรกําหนดไว
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3(3-0)
5593104 การหลอลื่น
Lubrication
ศึกษาคุณสมบัติของสิ่งหลอลื่นความเสียดทานแบบแหงและเปยก การหลอลื่น
โดยใชฟลม ของของเหลวบางและหนา ความหนืด และตัว แปรของความหนื ด ของ
น้ํามันหลอลื่น ทฤษฎีของไฮโดรสแตติกและไฮโดรไดนามิกส การนําทฤษฎีไปใชใน
งานแบริ่งและระบบหลอลื่น ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสารหลอลื่น โลหะที่ใช
ทําลูกปน (Bearing) การวิเคราะหฟลม น้ํามันลักษณะตาง ๆ
3(2-2)
5593201 การซอมและการทดสอบเครื่องยนตดีเซล 1
Diesel Engines Maintenance 1
ชิ้นสวนและการทํางานของเครื่องยนตดีเซล การถอดประกอบ การจัดตาม
ขอกําหนดของบริษัท การซอมใหญเครื่องยนตดีเซล การทดสอบหัวฉีด การศึกษาการ
ทํางานของปมแบบตาง ๆ การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซลรอบต่ําและ
รอบสูง
3(2-2)
5593202 เครื่องยนต LPG
LPG Engines
ศึ ก ษาโครงสร า งและการทํ า งานของรถยนต LPG
และเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซินกับเครื่องยนตที่ใช LPG การ
ใชและการซอมบํารุงชิ้นสวนที่สําคัญของรถยนตที่ใช LPG รวมทั้งการติดตั้งดัดแปลง
เกี่ยวกับรถยนต LPG การคํานวณเกี่ยวกับ Thermal effect
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2(1-2)
5593301 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
Pumps and Air Compressor
เครื่องสูบน้ําแบบตาง ๆ การติดตั้งปมน้ําและการบํารุงรักษา การคํานวณหัวน้ํา
แบบตาง ๆ หัวความเร็ว หัวสงและหัวไดนามิก กําลังของปม ความเสียดทานของทอ
หัวตอ การศึกษาเครื่องอัดลมแบบตาง ๆ การใชและการบํารุงรักษาทอลม ถังเก็บและ
ระบบควบคุม
3(2-2)
5593302 จักรยานยนต 2
Motorcycles 2
ศึกษาการถอดประกอบแฮนเดิ้ล คอรถ ตะเกียบหนา ตะเกียบหลัง โชคอัพและ
แขนเหวีย่ ง การปรับแตความแข็งของสปริงโชคอัพ การทดสอบโชคอัพและแขนเหวี่ยง
การเปลี่ยนและซอมสปริงหนา-หลัง ลูกปนลอ บูช ปลอกบูช ชิ้นสวนระบบกันสะเทือน
การศึกษาชนิดของลอและยาง ระบบเบรก ดรัมเบรก การซอมระบบเบรก งานทดสอบ
การทรงตัว มุมลอและสมรรถภาพในการเบรก ฯลฯ
2(1-2)
5593303 เครื่องกลการเกษตร
Agricultural Mechanics
ศึกษาการใชงานและการซอมแซมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร เชน เครื่อง
สูบน้ํา อุปกรณเกีย่ วกับทอ ขอตอ ประตูนา้ํ การทําเกลียวทอ การเดินทอน้ํา รถเกษตรกร
รถไถเดินตาม เครื่องกลการเกษตร เชน เครื่องดํานา เครื่องเกีย่ วขาว เครื่องนวดขาว
3(2-2)
5593304 เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
Small Mechanics
การทํางานของเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ตลอดจนการบํารุงรักษา การซอมแซม
ไดแก จักรเย็บผาอุตสาหกรรม เครื่องกลไฮดรอลิกส เครื่องใชสํานักงาน เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพโรเนียว เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องบดอาหาร ฯลฯ
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3(2-2)
5593401 การพนสีรถยนต
Body Spray
ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องสี ช นิ ด ต า ง ๆ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นงานพ น สี การตี ขึ้ น รู ป
ชิ้นงาน การตัดปะผุ การเตรียมพื้นงาน การพนสีพื้น หลักการผสมสีและแลคเกอร การ
พนสีจริง การขัดสี และเทคนิคการตกแตง
2(1-2)
5593402 เทคโนโลยีตวั ถังรถยนต
Auto Body Technology
ศึกษาการออกแบบตัวถังรถยนต การทดสอบของรถยนตในอุโมงคลม การ
ตกแตงตัวถังรถยนต เพื่อลดแรงฉุดของอากาศ การใชเทคนิคในการเคาะหรือดึงตัวถัง
รถยนตใหเหมือนสภาพเดิม เคมีของเนื้อสี เทคนิคการผสมสี การพนสีรถยนต การ
ปองกันการเกิดสนิม และการรักษาสีรถยนต การเย็บเบาะรถยนตและการตกแตงภายใน
รถยนต
2(1-2)
5593501 ยานยนตวิเคราะห
Vehicle Analysis
ชนิ ด และประเภทของยานยนต ที่ ใ ช กั น อยู ทั่ ว ไปในป จ จุ บั น เพื่ อ ให ท ราบ
รายละเอียดและเขาใจถึงลักษณะเฉพาะ ประโยชน คุณคาทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เปรียบเทียบขอดีขอ เสีย และแนวโนมที่จะเปนไปไดในอนาคต
3(2-2)
5593602 การทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Aircondition
ศึกษาหลักการเบื้องตนสําหรับการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น ระบบ
การทําความเย็นแบบตาง ๆ คุณสมบัติของสารทําความเย็น โครงสรางของหองเย็นและ
หองแชแข็ง เครื่องปรับอากาศชนิดตาง ๆ การวิเคราะหและการศึกษาระบบการทํา
ความเย็น การคํานวณ ภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ
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2(1-2)
5593604 ระบบไฟฟาในรถยนต 2
Automotive Electricity Systems 2
ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารในระบบไฟฟาแสงสวาง ไฟฟาสัญญาณ ระบบ
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส มอเตอรสตารท เยนเนอเรเตอร อัลเตอรเนเตอร ระบบควบคุม
ไฟชารจ คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนํา และการนํามาใชงานในระบบรถยนต
5593701 พืน้ ฐานคณิตศาสตรวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Fundamental Engineering Mathematics
ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพัน ธ อิ น ทิก รัลของอนุพัน ธ สมการอนุพั น ธ
อันดับหนึ่ง สมการอนุพันธอนั ดับสอบ เรขาคณิควิเคราะห 3 มิติ อนุพนั ธยอ ย
อินทิเกรตหลายชั้น
5593702 พืน้ ฐานวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Fundamental Engineering Machanics
ศึกษาการวัด กฎเกณฑและปริมาณสําคัญทางกลศาสตร การเคลื่อนที่ของวัตถุ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม
สมบั ติข องสสาร ความเครี ย ด และความยืด หยุน ของวั ต ถุ ทฤษฎี จ ลน ข องก า ซ
อุณหพลศาสตร เบื้องตน การสงผานความรอน ความรอนและประจุไฟฟา กฎของ
คูลอมป สนามและศักดาไฟฟา สนามแมเหล็ก วงจรไฟฟาและกฎของโอหม
3(3-0)
5593703 การออกแบบเครื่องกล 1
Machine Design 1
พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุในเชิงประยุกตเ กี่ยวกับ
ความเคน ความเครียด โมดูลัส พิกัดความปลอดภัยของวัสดุ ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล
ขัน้ พื้นฐาน ซึ่งมีรอยตอ สลักเกลียว หมุดย้ํา ลิ่ม สลัก สปริง เปนตน
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3(2-2)
5593704 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 2
Hydraulics and Pneumatics 2
ศึกษาเกีย่ วกับชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกสและนิวแมติกส พรอมทั้งศึกษา
วิธีการทํางาน วิธีการตอวงจร ศึกษาวงจรตาง ๆ การวิเคราะหวงจร การวิเคราะห
การทํางาน การออกแบบวงจร
3(3-0)
5593705 เทอรโมไดนามิกสวศิ วกรรม
Engineering Thermodynamics
ศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร กฎขอที่หนึง่ และกฎขอทีส่ องอุณ
หพลศาสตร พลังงานและความสัมพันธของพลังงาน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของ
สสาร การอานคาจากตารางเอนทาลปและเอนโทรป กระบวนการตาง ๆ ทาง อุณหพล
ศาสตร กลจักรความรอนและเครื่องทําความเย็น
3(3-0)
5593706 กลศาสตรของของไหล
Fluid Mechanics
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงานสําหรับของไหล
สมการโมเมนตัมของการไหล การไหลแบบอัดตัวไมไดภายในทอ การวัดอัตราการไหล
การสูญเสียพลังงานภายในทอปมและกังหันน้ํา สมการเบื้องตนสําหรับการไหลแบบอัด
ตัวได
3(3-0)
5593707 การถายเทความรอน
Heat Transfer
การถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี วัสดุฉนวน ตัวนํา
ความรอน สภาพการนําความรอนและการวัดอุณหภูมิ การพาความรอนในลักษณะ
ตาง ๆ การแลกเปลีย่ นความรอนที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
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3(3-0)
5593708 ชิน้ สวนเครื่องจักรกล
Machine Element
ศึกษาลักษณะของสวนประกอบ หนาทีแ่ ละการทํางานขององคประกอบของ
เครื่องจักร Bearing, Clutches, Coupling, สายพาน โซ เฟอง (Belts, Chains Gears) และ
Irregular motion devices, Connections and Joints, Pistons ลิน้ ประเภทตาง ๆ เชน ลิ้น
กันกลับ ลิน้ นิรภัย และลิ้นนําทาง (Non-return valves, Safety valves and Pilot valves)
เปนตน เครื่องชวยแรง (Boosters or Servomechanism) ทัง้ ที่เปนแบบ Mechanical,
Pneumatics, and Hydraulics, Stuffing boxes, Seals, Cross heads และสวนประกอบ
อื่น ๆ ของเครื่องกล
3(3-0)
5593709 การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Measurement and Instrument in Industrial
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ซึ่งใชในการควบคุมกระบวนการผลิต ไดแก
การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของการไหล ความเปนกรด เปนดาง
ความชื้น ความหนาแนน สภาพการนําทางไฟฟา การวัดและการสงสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิต การทํางานของตัวควบคุมโดยระบบไฟฟา นิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส การปองกันการเกิดมลพิษ โดยใชมาตรการตาง ๆ เชน ทางกฎหมาย ทางสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนการนําเทคโนโลยีไปใชในการแกไขมลพิษที่เกิดขึ้น
3(2-2)
5593710 การทําความเย็น
Refrigeration
ศึกษาหลักการเบื้องตนสําหรับการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น ชิ้นสวน
ประกอบของระบบการทําความเย็น โครงสรางของหองเย็นและหองแชแข็ง การวิเคราะห
ระบบและศึกษาระบบการทําความเย็น
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3(3-0)
5593711 ไฮดรอลิกส
Hydraulics
ศึกษาเกีย่ วกับชิ้นสวนและอุปกรณไฮดรอลิกส
ศึกษาการทํางานของระบบ
วิธีการตอวงจรไฮดรอลิกสแบบตาง ๆ ศึกษาและวิเคราะหการทํางานของวงจร การ
คํานวณสําหรับการออกแบบวงจรไฮดรอสิกสและการบํารุงรักษาอุปกรณ
3(3-0)
5593712 นิวแมติกส
Pneumatics
ศึกษาเกีย่ วกับชิ้นสวนและอุปกรณของระบบนิวแมติกส การออกแบบวงจร การ
คํานวณระบบลม รวมถึงการศึกษาวงจรการทํางานของระบบ การบํารุงรักษา และอุปกรณ
พิเศษทีใ่ ชในระบบนิวแมติกส
5593713 เขียนแบบวิศวกรรม 1
3(2-2)
Mechnical Drawing 1
ศึกษาการอานแบบ การเขียนแบบภาพฉายและการแสดงภาพตัดของชิ้นสวนของ
เครื่องกล การเขียนแบบภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใชงาน การออกแบบชิน้ สวนมาตรฐาน
การกําหนดผิวงาน พิกดั ความเผื่อ การเขียนแบบแยกชิ้นสวน แบบประกอบและการทํา
รายการประกอบแบบ การใชคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบเขียนแบบ
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น(ท-ป)

คณิตศาสตรชา งยนต
3(3-0)
Mathematics for Auto-Mechanics
การคํานวณเกี่ยวกับเครื่องยนต Bore Stroke, Pistion Speed, Pistion
Displacement แรงมา Fuel Consumption ประสิทธิภาพทางกลและทางความรอน
Heat Balance, Ignition Timing การสงกําลัง อัตราทด ความเร็วรถยนต ความเสียด
ทานของลอกับถนน ความเสียดทานของแอรไดนามิกส ความเร็วรถที่เกียรตาง ๆ และ
เฟองทาย อัตราทดและแรงในการเบรกรถยนต

2(1-2)
5593901 การทดลองวิเคราะหงานสงกําลังและเครื่องลางรถยนต
Power Transmission and Suspension Analysis and Laboratory
ปฏิบัติ วิเคราะห ตรวจสอบระบบสงกําลังแบบตาง ๆ แบบคลัตช Torque
Converter, Overdrive เกียรอตั โนมัติ ฯลฯ สวนประกอบแบบตาง ๆ ของระบบสงกําลัง
เชน คลัตช เกียร เพลา ขอตอ เฟองทาย ฯลฯ
ปฏิบัติ วิเคราะห ตรวจสอบ ปรับตั้ง ระบบหามลอทัว่ ไป หามลอกําลังแบบตาง ๆ
ระบบรองรับน้าํ หนักและสั่นสะเทือน ระบบบังคับแบบตาง ๆ กลไกของระบบ ระบบ
บังคับ Power Steering
3(2-2)
5594101 การออกแบบยานยนต
Auto Mechanics Design
หลักการออกแบบงานเครื่องกล การคํานวณเกีย่ วกับภาระของงานกล ผลของ
ความเคนรวม ความฟตของโลหะ พิกดั และความเชือ่ การเลือกวัสดุ การออกแบบสกรูและ
ขอตอ สปริง เพลา ขอเหวีย่ ง แกนเฟอง ชิน้ งานกลที่เคลื่อนไหวไดและชิ้นงานกลอื่น ๆ
แบริ่งและการหลอลื่น
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3(2-2)
5594102 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
กระบวนการออกแบบ ความเคน ความเครียดในสวนประกอบของเครื่องกล
พื้นฐาน การสวมประกอบ และพิกดั ความเผื่อ (Fit & tolerances) การออกแบบ
องคประกอบ หลักของเครื่องจักรกล เชน เพลา (Shaft) คาน (Beams) ลีเวอร (Levers) เปน
ตน เครื่องกลที่เกีย่ วของกับการสงกําลัง (Power Transmission Devices) เชน สายพาน โซ
เฟอง คับปลิ้ง คลัตช เบรก เครื่องยึดที่เปนเกลียว คีม สลัก และสไพลนัส (Threaded
Fasteners, Fasteners, Keys, Pins and Splines) สปริง แบริ่ง โดยใชหลักวิชาตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความ แข็งแรงของวัสดุเปนเกณฑในการกําหนดขนาดและรูปราง เพื่อ
ความเหมาะสมในการ ออกแบบ
2(2-0)
5594103 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
Machinery Maintenance
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในโรงงานอุ ต สาหกรรม หลั ก ทั่ ว ไปในการ
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษาเครื่องกล (Preventive Maintenance) เชน การบริหาร การเก็บรักษา
ตารางเวลา สถิติ ความถี่ในการบํารุงรักษา หัวขอการบํารุงรักษา แบบฟอรม ฯลฯ หลักการ
ซอมบํารุงเครื่องกล (Corrective Maintenance) เชน การปรับปรุง แตง การเปลี่ยนชิ้นสวน
อื่น ๆ
3(3-0)
5594104 ธุรกิจยานยนต
Business in Automobile
ยุ ท ธวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ยานยนต ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร และการตั้ ง
ศูนยบริการ ขอดีขอจํากัดตอเศรษฐกิจและแนวโนมของธุรกิจตาง ๆ เชน การจําหนาย
รถยนต และจักรยานยนต ปม น้ํามัน รานขายอะไหล รานซอมเครื่องยนตและอื่น ๆ
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3(2-2)
5594105 เครื่องมือพิเศษ
Special Tools
ศึกษาหลักการทํางานและวิธใี ชเครื่องมือพิเศษในงานเครื่องกล เชน เครื่องควาน
กระบอกสูบ เครื่องเจียระไนเพลาขอเหวี่ยง เครื่องเจียระไนลิน้ เครื่องถวงลอ ตลอดทั้ง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือ ฯลฯ
3(3-0)
5594107 การควบคุมมลพิษทางเครือ่ งกล
Mechanical Pollution Control
ศึกษาถึงความรูเรื่องมลพิษสิง่ แวดลอม ระบบนิเวศวิทยาและสภาวะเรือนกระจก
มลพิษเกิดขึน้ ในธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยขัน้ มูลฐาน ไดแก มลพิษในอากาศ แมนา้ํ และใน
ดิน มลพิษเครือ่ งกลอันเกีย่ วกับแหลงกําเนิด อันตรายและวิธกี ารควบคุมมลพิษ เชน การ
ทํางานของเครือ่ งยนต การทํางานของเครื่องจักรกลในโรงงาน เครื่องตนกําลังของการผลิต
พลังงานไฟฟา ซึ่งจะเกิดมลพิษในอากาศ น้ํา เสียงและความรอน
3(2-2)
5594109 การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล
Mechanical Technology Management
ศึ กษาเชิ งปฏิ บั ติ การ โดยนํ าความรู ที่ เรี ยนมาทั้ งในด านปฏิ บั ติ และทฤษฎี มา
ประยุกตใช ไดแก การจัดการพัฒนาภายในโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล หองเครื่องมือ
หองประลอง สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกโรงงาน
3(3-0)
5594110 การควบคุมคุณภาพทางเครือ่ งกล
Mechanical Quality Control
ศึกษาประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพ กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ เชน QCC (Quality Control Circle) วิธีการ
ในการควบคุมคุณภาพตาง ๆ เชน TQC (Total Quality Control), ISO, QS, Reengineering
ฯลฯ
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2(0-4)
5594201 เครื่องมือวัดเครือ่ งยนตดีเซล
Diesel Engine Practicum
การศึกษาทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎี เชน การทดลองเกี่ยวกับ Compression Ratio,
Value Timming, Injection Timming, Fuel Consumption, Combustion Chamber หองเผา
ไหมหรือควันไอเสีย คาเฉพาะตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล การทดสอบหัวฉีดและการ
ทดสอบ ปม ดีเซล
3(2-2)
5594202 เครื่องยนตสนั ดาปภายใน
Internal Combustion Engines
พื้ น ฐานวิ ศ วกรรมของเครื่ อ งยนต พื้ น ฐานเทอร โ มไดนามิ ก ส และการ
ประยุกตใชงาน พิกัดสําคัญของเครื่องยนต การจุดระเบิด การน็อคและอัตราการน็อค
ส ว นผสมไอดี การบรรจุ ไ อดี แ ละการคายไอเสี ย ซุ ป เปอร ช าร จ โครงสร า งและ
องคประกอบของ เครื่องยนต
3(2-2)
5594203 เครื่องจักรพลังน้ําและไอน้าํ
Stream Engines
การใชงานเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ การบํารุงรักษา การควบคุมความปลอดภัยใน
งานเกี่ยวกับแกสและไอน้ํา เอนโทฟของการกลายเปนไอ เอนทาสฟของไอน้ํา แรงดันไอ
และอุณหภูมิ เครื่องผลิตไอน้ํา หมอดับไอ การสงน้ําเลี้ยงเชื้อเพลิงและการเผาไหม วัฏ
จักรของกําลังงาน การแลกเปลี่ยนความรอนและการใชกําลังไอน้ํา กังหันไอน้ําและ
หัวฉีด

282
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3(2-2)
5594205 การซอมและทดสอบเครื่องยนตดเี ซล 2
Diesel Engines Maintenance 2
ศึกษาวิเคราะหการทํางานของเครื่องยนตดีเซล ลักษณะของเครื่องยนตดีเซล กล
วัตรของเครื่องยนตดีเซล การถอดประกอบ การบริการซอมใหญ การทดสอบหัวฉีด
และปมหัวฉีด การจัดการตามขอกําหนดของบริษทั ผูผลิตเครื่องยนตดีเซล
3(2-2)
5594301 การเขียนและอานแบบเครื่องยนตเล็ก
Small Engine Drawing
การเขี ย นแบบการปฏิ บั ติ ก าร การเขี ย นแบบการประกอบ การเขี ย นแบบ
รายละเอียดฝกอานและเขียนแบบยานยนตเล็ก เชน มอเตอรไซด รถยนตสี่ลอขนาดเล็ก
ยานยนตที่ใชในการเกษตรกรรม ฝกการออกแบบในการดัดแปลงหรือปรับปรุงยานยนต
ขนาดเล็กเพื่อใหเหมาะสมกับงานเฉพาะกิจ
2(1-2)
5594302 งานทดลองรถจักรยานยนต
Motorcycle Practical
การทดลอง หลักการทดลอง และความสึกหรอของชิ้นสวนเครื่องยนตทดลอง
ระบบไฟแมคนิโต ไฟจุดระเบิด ฯลฯ การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง อัตราสวนผสมระบบ
ขับเคลื่อนระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ฯลฯ
3(2-2)
5594401 การออกแบบติดตัง้ เครื่องยนต
Engines Service and Alignment
ปฏิบัติการติดตั้งแทนเครื่องยนตขนาดเล็ก Diesel สําหรับรถเกษตรกร การ
ออกแบบติดตั้งระบบกันสะเทือน เบรก ระบบสงกําลัง การบังคับเลี้ยว มุมลอ การทรงตัว
ของรถในทางตรงและทางโค ง หรื อการดั ดแปลงเปลี่ ยนเครื่ องยนต ในรถยนต การ
ดัดแปลงลงแทนเครื่อง แทนเกียร และเพลากลาง
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3(2-2)
5594402 ระบบเครื่องลางและการสงกําลัง
Suspension and Transmission Systems
ศึกษาและปฏิบัติการซอมและถอดประกอบลูกหมาก คันชัก คันสง โชคอัพ
แหนบสปริง ปกนก เพลา ลูกปน เกียร คลัตช เฟองทาย การปรับแตงระบบบังคับเลี้ยว มุม
ลอ การถวงลอ และการซอมระบบเบรกตาง ๆ
2(1-2)
5594403 พลาสติกและไฟเบอรกลาส
Plastic and Fiber Glass
ประเภทของพลาสติก วัสดุทใี่ ชทาํ พลาสติก ยางและไฟเบอรกลาส กระบวนการ
ผลิต การทดลองผลิตชิ้นงาน ประเภทของพลาสติก ยางและไฟเบอรกลาส
3(2-2)
5594404 ไฟเบอรกลาส
Fiber Glass
ศึกษาถึงวัสดุอุปกรณที่ใชทําไฟเบอรกลาส สารเคมีที่ใชในไฟเบอรกลาส การ
ออกแบบไฟเบอรกลาสเปนผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรม ปฏิบัติการขึ้นรูปไฟเบอรกลาส
รวมถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ มาออกแบบสรางโมลด (Mold) ไฟเบอรกลาสจาก
โลหะและอโลหะ
3(2-2)
5594405 พลาสติก
Plastics
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณที่ทําจากพลาสติก วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับ
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การทําแมพิมพสําหรับผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ปฏิบัติการ
ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่เกี่ยวกับงานเครื่องกล
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3(2-2)
5594501 การทําโมลดและผลิตชิ้นงาน
Molding and Producing
กรรมวิธีการทําโมลดดวยปูนพลาสเตอร การทําโมลดดวยอีปอกซี่ การผลิต
ชิ้นงานดวยโมลด เชน การอัดขึ้นรูปพลาสติก การหลอไฟเบอรกลาสตามแบบของโมลด
และการเปาแกวตามแบบโมลด
3(2-2)
5594502 การสงผานความรอน
Heat Transfer
การสงถายความรอนโดยการนํา การพา และการแผรงั สี วัสดุฉนวน ตัวนําความ
รอน สภาพการนําและการวัดอุณหภูมิ การพาความรอนในลักษณะตาง ๆ การแลกเปลี่ยน
ความรอนที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
5594503 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0)
Renewable Energy Resources
ศึ ก ษาแหล ง พลั ง งานของโลกและแหล ง พลั ง งานภายในประเทศ โดยเน น
รายละเอียดของการศึกษาทางดานพลังงานหมุนเวียน โดยศึกษาถึงความรูพื้นฐานและ
เทคโนโลยีทใี่ ชในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในรูปตาง ๆ ซึ่งไดแก พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังน้ํา พลังงานคลื่น พลังงานความรอนใตพภิ พ
พลังงานจากอุณหภูมิแตกตางของน้ําทะเล พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลง รวมทั้งศักยภาพของ
พลังงานดังกลาว
3(3-0)
5594504 เชื้อเพลิงและการเผาไหม
Fuel and Combustion
วิเคราะหอณ
ุ หภูมแิ ละพลังงาน วิเคราะหสภาพการเผาไหม สภาพทางฟสกิ สและ
เคมีของเชื้อเพลิง เตาเผาแบบตาง ๆ การเผาไหมของเครื่องยนตสนั ดาปภายในและแกส
เทอรไบน การไหลของแกสและไอ การไหลผานหัวฉีด และไหลผานใบเบลดของกังหัน
คาความรอนจําเพาะของเชื้อเพลิง
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2(1-2)
5594506 เทคโนโลยีการสงถายกําลัง
Power Transmission Technology
ศึกษาคุณลักษณะของการเคลื่อนที่และแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นสวนเครื่องจักรกลใน
ขณะที่อยูกับที่หรือขณะทํางาน เชน Dinkage ลูกเบี้ยว เฟอง โซ สายพาน คับปลิ้ง ชิ้นตอ
โยงที่ ยืดหดได ฯลฯ การสมดุลของแรงเครื่องจักรกล การนํากระบวนการสงถายกําลัง
ไปใชงาน
2(1-2)
5594507 การทดลองทางวิศวกรรม
Engineering Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับเรื่องการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ว พื้นที่ ปริมาตร
น้ําหนั ก อัตราการไหล การวัดกําลัง การทดสอบคุ ณสมบั ติทางฟสิ กส ของวั สดุ การ
ทดลอง คุณสมบัติทางฟสิกส และทางกลของเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น การทดลอง
เครื่องยนตสันดาปภายใน การทดลองกลศาสตรของไหล เชน การไหลในทอ orifices,
pump, turbine และการ สั่นสะเทือน
3(2-2)
5594508 วิศวกรรมยานยนต
Vehicle Engineering
หลักการพื้นฐาน ระบบรอปรับ โครงรถและตัวถังรถ ระบบเบรค ระบบบังคับ
เลี้ยว เรขาคณิตเกี่ยวกับการบังคับเลี้ยว ระบบสงกําลัง อุปกรณตาง ๆ และสมรรถณะ
ของยานยนต
3(3-0)
5594509 พลังงานแสงอาทิตย
Solar Energy
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 5593707 การถายเทความรอน
ศึกษาเรื่องการสงพลังงานโดยการแผรังสีของดวงอาทิตย การนําเอาพลังงาน
แสงอาทิตยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทงั้ ในทางอุตสาหกรรมและสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน การคํานวณคาของพลังงานแสงอาทิตย
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3(3-0)
5594510 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
Energy Conservation in Factory
การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ํา
การสูญเสียพลังงานความรอนในระบบการเผาไหม การใช ฉนวนกันความรอน การ
ประหยัดพลังงานในอากาศ ระบบหมอแปลงไฟฟาและการจายกระแสไฟฟา ระบบไฟฟา
แสงสวาง การนําระบบความรอนรวมมาใชในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
5594601 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต
Automotive Electrical and Electronics
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในรถยนต เชนวงจร
จุดระเบิด วงจรควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบตาง ๆ วงจรกันขโมย ฯลฯ เปนตน ศึกษา
วิธี การใชงานและปฏิ บัติ การใช เครื่ องมือที่ทั นสมั ยตรวจสอบสมรรถนะต าง ๆ ของ
เครื่องยนต
3(3-0)
5594701 วิศวกรรมยานยนต
Automotive Engineering
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและหนาที่การทํางานของชิ้นสวนยานยนต คํานวณหาแรง
ขับเคลื่อนและแรงตานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต การทรงตัว
และการบังคับเลี้ยวของรถขณะเคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโคง พลศาสตรของเบรก
กลไกระบบสงกําลังแบบผานคลัตช และการสงกําลังผานของเหลว
3(3-0)
5594702 การออกแบบเครื่องกล 2
Machine Design 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5593703 การออกแบบเครื่องกล 1
การออกแบบอุปกรณรองรับ (แบริ่ง) อุปกรณสง กําลัง อาทิเชน สายพาน คับปลิ้ง
คลัตช เบรก รอยตอดวยการเชื่อม สายพาน และโซ เฟองชนิดตาง ๆ เชน เฟองตรง เฟอง
เฉียง เฟองดอกจอก และชุดเฟองหนอน ทําโครงการออกแบบเครื่องจักรกลที่มีความ
ซับซอน

287
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3(3-0)
5594703 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ ฟงกชั่นโอนยาย การหา
ฟงกชั่นโอนยายแบบวงรอบปดและวงรอบเปด วิธีวิเคราะหการตอบสนองที่ไมขึ้นกับ
เวลา ซึ่งมี Input แบบขั้นบันได แบบอิมพัลสและแบบแรม วิธีวิเคราะหการตอบสนอง
แบบขึ้นกับเวลา วิธีวิเคราะหหาเสถียรภาพของระบบโดยวิธีเราธไครทีเรียน วิธโี พลพลอท
และวิธโี บดี้พลอท วิธีการควบคุมแบบสัดสวน แบบอนุพนั ธ แบบรวมและแบบผสม
3(3-0)
5594704 กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
ศึกษาเรื่องของแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ
แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อย และวิเคราะหในชิ้นสวนของโครงสราง
ชิ้นสวนภาพวัตถุของเครื่องจักรกล
3(3-0)
5594705 ตนกําลังโรงจักร
Power Plant Engineering
ศึกษาระบบโรงจักรตนกําลัง การเปลีย่ นแปลงพลังงาน ท
เศรษฐศาสตร
เกีย่ วกับโรงจักรตนกําลัง (Prime Mover) ตนกําเนิดพลังงาน เครื่องจักรตนกําเนิดพลังงาน
กล กังหันลม กังหันน้าํ เครือ่ งยนตพลังงานความรอน โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรกังหันไอ
น้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรพลังงานความรอนรวม (Combined Cycle System) โรงจักร
พลังงานนิวเคลียร และนวัตกรรมเกีย่ วกับโรงจักรตนกําลัง (Power Plant Innovation)
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น(ท-ป)

3(3-0)
5594706 พลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Dynamics
ศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิวตัน แรง การหาความเร็ว ความเรงและแรงที่เกิดจาก
ความเรงของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การใชสมการพลังงานเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง รวมทั้งศึกษาถึงวิธีหาโมเมนตัม และแรงกระแทกที่
เกิดขึ้นในอนุภาคและวัตถุเกร็ง
3(2-2)
5594707 การปรับอากาศ
Air Condition
ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใชไซโครเมตริกชารจชวยในการคํานวณโหลด การออกแบบและคํานวณทอลม การจาย
ลม รวมถึงการเลือกใชขนาดของเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม
1(0-3)
5594708 การประลองทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
Hydraulic and Pneumatic Laboratory
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5593711 ไฮดรอลิกส
: 5593712 นิวแมติกส
ทําการทดลองตอวงจรการทํางานทัง้ ทางดานไฮดรอลิกสและนิวแมติกสในทาง
อุตสาหกรรม เรื่องของการควบคุมความเร็ว ความดัน ความรอนที่เกิดขึน้ ในระบบ
1(0-3)
5594709 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนตและผลกระทบตาง ๆ
ทีไ่ ดจากการวัดกําลังงาน ทดลองศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละการทํางานของของไหล ปม
การทดลองในระบบเครือ่ งทําความเย็นและวัสดุวศิ วกรรมในหองปฏิบัตกิ าร
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น(ท-ป)

1(0-3)
5594710 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการถายเทความรอนและการนําประโยชนของพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชใหเปนประโยชน การสั่นสะเทือนทางกลและการถวงดุล ฯลฯ ใน
หองปฏิบัติการ
3(2-2)
5594711 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
Engineering Drawing 2
ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับสรางภาพใน
งานวิศวกรรมเครื่องกล ฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอรเขียนภาพสองมิติและสามมิติ เกี่ยวกับ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลและออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2(1-2)
5594901 การทดลองวิเคราะหเครื่องยนต
Engines Analysis and Laboratory
ศึกษาวิเคราะหการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซลของเครื่องยนตขนาด
เล็กและขนาดใหญ เครื่องทดสอบตาง ๆ ของเครื่องยนตที่ใชระบบธรรมดา ระบบหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม การใชหัวฉีด ใชเครื่องอัดอากาศและใชเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานซอม
ปรับแตงเครื่องยนต ทดลองติดตั้งและทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบแบบตาง ๆ
2(1-2)
5594902 งานคนควาทางชางยนต
Independent Study in Automechanics
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากประสบการณที่เรียนมาในงานชางยนตที่ตนถนัด
และสนใจเปนพิเศษภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา
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น(ท-ป)

3(2-2)
5594903 งานปฏิบตั ิสวนบุคคล
Individual Project
ปฏิบัติงานตาม Project เกีย่ วกับงานตาง ๆ เชน จักรยานยนต รถยนต เครื่องยนต
หรืองานเกีย่ วกับเครื่องกลตาง ๆ ภายใตการควบคุมของอาจารยหรือคณะอาจารยผสู อน
2(1-2)
5594904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล
Special Project in Mechanical Technology
การเตรียมการทําโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องกล การทํางานเพื่อวิเคราะห
หรื อ วิ จั ย ในงานที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งกล การแก ป ญ หาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงาน
วิธีดําเนินการ การทดลอง หรือคนควาสิ่งใหม ๆ การวางแผนงาน การวิเคราะหงาน
ฯลฯ
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หมูวชิ าเทคนิคการผลิต
(561)
หมูวชิ าเทคนิคการผลิต ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป
(561-1--)
2. การเชือ่ มโลหะ และงานโลหะแผน
(561-2--)
3. เครื่องมือกล งานกลึงโลหะ
(561-3--)
4. งานชุบ งานหลอ งานเคลือบผิว งานโลหะรูปพรรณ
(561-4--)
5. งานตัวถึง ชางบริการ
(561-5--)
6.
(561-6--)
7.
(561-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(561-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(561-9--)
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หมูวชิ าเทคนิคการผลิต (561)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5611101
5611201
5611202
5611203
5611204
5611205
5611206
5611207
5611208
5611301
5611302
5611401
5611402
5612101
5612102
5612103
5612104
5612201
5612202
5612203
5612204
5612205
5612206
5612301
5612302

ชื่อวิชา
งานโลหะทัว่ ไป
งานโลหะแผน 1
งานเชื่อมโลหะเบือ้ งตน
งานเชื่อมไฟฟา 1
งานเชื่อมกาซ 1
งานเชื่อมกาซ 2
งานโลหะแผนเบื้องตน
งานเชื่อมโลหะ 1
หลักการเชื่อมโลหะ
เครื่องมือกล 1
เครื่องมือกล 2
โลหะวิทยา
งานเคลือบผิวโลหะ 1
เขียนแบบแผนคลี่ 1
เขียนแบบแผนคลี่ 2
เขียนแบบงานทอ 1
คณิตศาสตรชา งโลหะ 1
งานโลหะแผน 2
งานโลหะแผน 3
งานโลหะแผน 4
งานเชื่อมไฟฟา 2
งานเชื่อมกาซ 3
งานเชื่อมโลหะ 2
เครื่องมือกล 3
งานกลึงโลหะ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5612401
5612402
5612501
5612801
5612802
5613101
5613102
5613103
5613104
5613105
5613106
5613201
5613202
5613301
5613501
5613502
5613503
5614101
5614102
5614103
5614104
5614105
5614106
5614107
5614108
5614109
5614201

ชื่อวิชา
งานเคลือบผิวโลหะ 2
งานเคลือบผิวโลหะ 3
งานซอมอุปกรณตัวถัง 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพโลหะ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพโลหะ 1
เขียนแบบงานทอ 2
คณิตศาสตรชา งโลหะ 2
หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
เทคโนโลยีการผลิตเบื้องตน
ภาษาอังกฤษชางโลหะ
การเขียนแบบการผลิต
งานเชื่อมไฟฟา 3
งานเชื่อมกาซ 4
การออกแบบเครื่องมือแมแบบและอุปกรณจับยึด
งานซอมอุปกรณตัวถัง 2
งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 1
งานสีทวั่ ไป
งานออกแบบโครงสรางเหล็ก
การออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ
กรรมวิธกี ารผลิต
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต
การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีแคด-แคม
กลศาสตรเครื่องจักรกล
วัสดุวศิ วกรรมอุตสาหกรรม
การเชือ่ มและการทดสอบ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(250)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5614202
5614203
5614301
5614302
5614303
5614310
5614311
5614312
5614313
5614314
5614401
5614402
5614501
5614901
5614902
5614903
5614904

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
เทคโนโลยีงานโลหะแผน
การประลองเครื่องมือกล
เทคโนโลยีเครื่องมือกล
ประลองการผลิต
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
การจัดการดานอุตสาหกรรมการผลิต
กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมการผลิต
ศึกษาการปฏิบัตงิ านในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
กรรมวิธตี กแตงผิวโลหะ
เทคโนโลยีการหลอโลหะ
งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 2
งานคนควาทางชางโลหะ 1
งานคนควาทางชางโลหะ 2
โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเทคนิคการผลิต (561)
รหัส
5611101

5611201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

งานโลหะทั่วไป
2(1-2)
General Metal
กรรมวิธีของงานบัดกรี การออกแบบ การทําแบบคลี่ การเมม พับ มวน ย้ํา
ขึ้นรูปการใชหัวแรงแบบตาง ๆ น้ําประสาน โลหะ ทองเหลือง ฯลฯ การออกแบบ
รูปราง และการประดิษฐของใชดวยโลหะเสนกลม แบน เหลี่ยมและทอ การเคาะย้ํา
ขึ้นรูป เจาะ ตัด อบ รม ทาสี ทําผิว โดยประดิษฐของใชตาง ๆ และการประดิษฐ
เครื่ อ งประดั บ ด ว ยโลหะหลั ก การและความรู เ กี่ ย วกั บ การเชื่ อ มไฟฟ า และก า ซ
เบื้องตน หลักการกลึงโลหะเบือ้ งตน
งานโลหะแผน 1
2(1-2)
Sheet Metal 1
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือและอุปกรณที่
ใชในงานโลหะแผน การรางแบบ การถายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ
ตาง ๆ งานตัดดวยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใชแทนขึ้นรูป งานบัดกรี งานย้ํา
หมุ ด งานเชื่ อ มจุ ด และงานเคาะขึ้ น รู ป โดยเน น การใช เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน (Hand
Tools) ไดอยางถูกตอง
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5611202

งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
2(1-2)
Basic Welding
หลั ก การเชื่ อ มก า ซ คุ ณ สมบั ติ ข องกา ซที่ ใ ช ใ นงานเชื่อ ม ลวดเชื่ อ ม น้ํ า
ประสาน อุปกรณที่ใชในงานเชื่อมกาซ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบ
และการติดตั้งอุปกรณไดอยางถูกตอง งานปฏิบัติประกอบดวยการตัดดวยกาซ การ
แลนประสาน (Brazing) การเชือ่ มเหล็กเหนียวในทาราบและทาขนานนอน
หลักการเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมและอุปกรณที่ใชในงานเชื่อมไฟฟา ความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษา คุณสมบัติและการใชงานของลวดเชื่อมไฟฟา งาน
ปฏิบัติประกอบดวยการเชื่อมเหล็กเหนี่ยวในทาราบและทาขนานนอน

5611203

งานเชื่อมไฟฟา 1
2(1-2)
Electirc Arc Welding 1
เทคนิตการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาแบบตาง ๆ โดยอาศัยหลักความตานทาน
เชน การเชื่อมจุด (Spot Welding) การเชื่อมแนว (Seam Welding) ฯลฯ การเชื่อม
ไฟฟา โดยอาศัยหลักการอารค วิธีปรับเครื่องเชื่อมใหเหมาะสมกับขนาดของธูป
เชื่อมและความหนาของงาน ฝกทักษะการเชื่อมทาราบและทาขนานนอน

5611204

งานเชื่อมกาซ 1
2(1-2)
Gas Welding 1
ปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ก ารเชื่ อ มก า ซได อ ย า งถู ก ต อ ง ฝ ก ทั ก ษะการ
เชื่อมเหล็กเหนียวในทาราบ และทาขนานนอนการบัดกรีแข็ง (Brazing) ฝกทักษะ
การตัดดวยกาซ
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5611205

งานเชื่อมกาซ 2
2(1-2)
Gas Welding 2
ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณการเชื่อมดวยกาซไดอยางถูกตอง ฝกทักษะการ
เชื่อมเหล็กเหนียวในทาราบและการบัดกรีแข็ง (Brazing) การเชื่อมในทาขนานนอน
รวมถึงการฝกทักษะการตัดดวยกาซ
เปนวิชาตอเนื่องจากงานเชื่อมกาซ 1 เพื่อมุงพัฒนาทักษะในงานเชื่อมให
สูงขึ้นไปอีกใหทบทวนการเชื่อมในทาขนานนอน เนนการเชื่อมในทาตั้ง ศึกษา
สาเหตุและการแกไขรอยเชือ่ ม ตลอดจนการทดสอบรอยเชื่อม

5611206

งานโลหะแผนเบื้องตน
3(2-2)
Basic Sheet Metal
ศึกษาคุณสมบัติของโลหะแผนชนิดตาง ๆ เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักร
ที่ใชในงานโลหะแผน กรรมวิธีแปรรูป และการยึดตองานโลหะแผน ปฏิบัติงาน
โลหะแผนใหมีทกั ษะอยางเพียงพอ

5611207

งานเชื่อมโลหะ 1
3(2-2)
Welding 1
คุณสมบัติของกาซและอุปกรณ วิธีใชงาน ความปลอดภัย การบํารุงรักษา
การตัดดวยกาซ การเชือ่ มกาซในทาราบและทาขนานนอนความปลอดภัยของเครื่อง
เชื่อมไฟฟา คุณสมบัติของลวดเชื่อม การเชื่อมเหล็กเหนียวในทาราบ และ
ทาขนานนอน

5611208

หลักการเชื่อมโลหะ
2(1-2)
Principle of Welding
ศึ ก ษาหลั ก การเชื่ อ มโลหะด ว ยก า ซและไฟฟ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องจักรกลที่ใชในงานเชื่อมโลหะ ปฏิบัติการเชื่อมโลหะทั้งเชื่อมกาซ และเชื่อม
ไฟฟาใหมีทกั ษะอยางเพียงพอ
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5611301

เครื่องมือกล 1
2(1-2)
Machine Tool Operation 1
วิธีการระวังรักษาเครื่องมือตาง ๆ เครื่องกลึงชนิดตาง ๆ องคประกอบของ
เครื่องกลึง ระบบสงกําลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึงและวัสดุมีดกลึง ความเร็วรอบ
และความเร็ ว ตั ด ในงานกลึ ง งานปฏิ บั ติ ป ระกอบด ว ยงานบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกล
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝกลับมีดกลึงแบบตาง ๆ กลึงปาดหนา กลึงปอกผิว
กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงระหวางยันศูนย
การใชหนาจานสี่จับ จับชิ้นงาน

5611302

เครื่องมือกล 2
2(1-2)
Machine Tool Operation 2
เปนวิธีที่ตอเนือ่ งจากเครื่องมือกล 1 เพื่อมุงพัฒนาทักษะในงานเครื่องมือกล
ใหสูงขึ้น งานปฏิบัติประกอบดวยงานกลึงเรียว งานตัดเกลียวนอกและเกลียวในงาน
ควานรู งานขึน้ ลาย ผิว และงานกลึงเยื้องศูนย
หลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องไส ความปลอดภัยในการทํางาน
การจัดฝกงานไสแบบตาง ๆ การเลือกความเร็วตัดและความเร็วรอบในงานไส
งานปฏิบัติประกอบดวย การลับมีดไส สําหรั บวัสดุงานตาง ๆ งานไสลางผิว
งานไสลบมุม งานไสรองและงานไสปรับประกอบ

5611401

โลหะวิทยา
2(1-2)
Metallurgy
การถลุงเหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหลอชนิดตาง ๆ เหล็กออน เหล็กกลา และ
เหล็กกลาผสม การแปรรูป คุณสมบัติและการใชงานเหล็กชนิดตาง ๆ การกําหนด
มาตรฐานเหล็กตามระบบ S.A.E. และ D.I.N. โลหะที่ไมใชเหล็ก ไดแก ทองแดง
สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว อะลูมิเนียม และแมกนีเซียมเกี่ยวกับการถลุง คุณสมบัติและ
การใชงานในรูปของโลหะผสม
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5611402

งานเคลือบผิวโลหะ 1
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 1
หลักการเคลือบผิวแบบตาง ๆ ไดแก การทาสี การพนสี การเคลือบผิว ดวย
น้ํายาเคมี การชุบเคลือบผิวโลหะ (Enameling) หลักการใชงาน การบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานเคลือบผิวโลหะ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธี
การเคลือบผิวโลหะแบบตาง ๆ

5612101

เขียนแบบแผนคลี่ 1
2(1-2)
Sheet Metal Development 1
หลักการเขียนแบบแผนคลี่แบบตาง ๆ เชน การเขียนตามระบบเสนขนาน
การโคงทํามุม และระบบสามเหลี่ยม ออกแบบแผนคลีโ่ ลหะใหเปนรูปทรงตาง ๆ
เชน รูปกรวย ขอตอ ของอ ทอในระบบการผลักดันของกาซ ทอเครื่องทําความเย็น
เปนตน
เขียนแบบแผนคลี่รูปทรงโลหะแผนโดยวิธีฉายเสนชิ้นงานทอสี่เหลี่ยม ทอ
หลายเหลี่ยม ทอทรงกระบอก กรวยทั้งรูปทรงตัดตรงและรูปทรงตัดเฉียง และงาน
แผ น คลี่ ชิ้ น งานสวมต อ มุ ม ฉากของท อ สี่ เ หลี่ ย ม ท อ หลายเหลี่ ย ม และท อ
ทรงกระบอก

5612102

เขียนแบบแผนคลี่ 2
2(1-2)
Sheet Metal Development 2
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชาเขียนแบบแผนคลี่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงขึ้น
เนนการเขียนแบบแผนคลี่รปู ทรงกรวย การเขียนแบบแยกชิ้นเพื่อสวมตอเปนทอโคง
กวางและโคงแคบของทอลักษณะตาง ๆ เชน ทอโคงกลมทอโคงสี่เหลี่ยม หรือทอ
โคงหลายเหลี่ยม
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5612103

เขียนแบบงานทอ 1
2(1-2)
Piping Drawing 1
ศึกษาเกีย่ วกับเทคนิคการเขียนแบบงานทอเบื้องตน สัญลักษณงานทอ และ
ระบบทอประปา ชิน้ สวนของอุปกรณทอ ตาง ๆ ผังทอ ระบบทอประปาที่ใชในบาน
และอาคารหลาย ๆ ชั้น งานเขียนแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ถังน้ําสูบและถังน้ําแรงดัน

5612104

คณิตศาสตรชา งโลหะ 1
2(2-0)
Mathematics for Metal Trades 1
วิธีคาํ นวณหาระยะและขนาดความยาว มุม อัตราเรียว ขนาดเกลียวชนิดตาง
ๆ ระยะหางระหวางศูนยของรูเจาะ การคํานวณปริมาตร พืน้ ที่ พืน้ ผิว ความเร็ว
รอบ ความเร็วตัด ระบบการสงกําลังดวยสายพาน แบบสายพานลิ่ม เฟองประกอบ
และเฟองทด การประกอบเฟองในงานกลึง ขนาดและสัดสวนของเฟอง การ
คํานวณหาเวลาในการทํางานของเครื่องกล ไดแก งานเลื่อยกล งานไส งานกลึงเรียว
งานเจาะรู งานกัด และงานเจียระไน การคํานวณหาความแข็งแรงของวัตถุ เชน
ความเคน ความเครียด คาความปลอดภัย และการคํานวณออกแบบชิน้ งานโลหะ

5612201

งานโลหะแผน 2
2(1-2)
Sheet Metal 2
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในงานโลหะแผน การรางแบบ การถายแบบ การเผื่อตะเข็บ และขอบงานแบบ
ตาง ๆ งานตัดดวยกรรไกร งานเจาะ งานพับ โดยใชแทนขึ้นรูป งานบัดกรี
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5612202

งานโลหะแผน 3
2(1-2)
Sheet Metal 3
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ วิ ธี ก ารใช ง านและการปรั บ แต ง เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณทใี่ ชกบั งานโลหะแผนตลอดจนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะแผนเปนรูปทรง
ตาง ๆ เชน ถังน้ํา กรวย ฯลฯ การเดินทอลม ทอน้ํา และเทคนิคการตองานโลหะแผน
แบบตาง ๆ

5612203

งานโลหะแผน 4
2(1-2)
Sheet Metal 4
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานโลหะแผน 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงขึ้น
โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิธีใชงานเกี่ยวกับงานโลหะแผนรูปทรงตาง ๆ เชน ถังน้ํา
ถังแปล ฯลฯ การเดินทอลม ทอน้ํา เทคนิคการตองานแบบตาง ๆ

5612204

งานเชื่อมไฟฟา 2
2(1-2)
Electric Arc Welding 2
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานเชื่อมไฟฟา 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสงู ขึน้ งาน
ปฏิบัติเปนการทบทวนการเชือ่ มในทาราบ และทาขนานนอน เนนการเตรียมงาน
และการฝกทักษะการเชื่อมในทาราบ ทาขนานนอนและทาตั้ง

5612205

งานเชื่อมกาซ 3
2(1-2)
Gas Welding 3
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานเชื่อมกาซ 2 เพื่อเพิ่มทักษะใหสูงขึ้น การ
ปฏิ บั ติเ ป น การทบทวนฝ ก การเชื่ อ มท า ราบ ท า ขนานนอน ท า ตั้ ง การบั ด กรี แ ข็ ง
(Brazing) และการตัดดวยกาซ เนนการฝกทักษะทาขนานนอนทาตั้งการบัดกรีแข็ง
และการตัดดวยกาซ ฝกงานภาคสนามจากงานที่ปฏิบัติจริง
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5612206

งานเชื่อมโลหะ 2
3(2-2)
Welding 2
การเชื่อมโลหะประเภทเหล็กหลอ อะลูมิเนียม และทองเหลือง งานเชื่อม
เหล็กเหนียว ประเภทงานทอ งานเชื่อมละเอียดที่ตรวจสอบดวยเอกซเรย ชนิดของ
ธูปเชื่อม อิทธิพลของฟลักซ เทคนิคการเชื่อมในงานชนิดตาง ๆ ปาดหนา กลึง
ปอกผิว กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป และการกลึง
ระหวางยันศูนย

5612301

เครื่องมือกล 3
2(1-2)
Machine Tool Operation 3
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากเครื่องมือกล 2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเจียระไน การ
บํารุงรักษาเครื่องเจียระไน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานกอน
เจียระไน และวิธีจับยึดงาน งานปฏิบัติประกอบดวยการเจียระไนวัสดุตาง ๆ ไดแก
เหล็กเหนียว เหล็กหลอ งานเจียระไนรูปทรงตาง ๆ งานเจียระไนชิ้นสวนอุปกรณ
สรางเครื่องจักรกล

5612302

งานกลึงโลหะ
3(2-2)
Machine Tool Operation
สวนประกอบของเครื่องกลึง ระบบสงกําลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึง วัสดุ
มีดกลึง ความเร็วรอบ ความเร็วตัดในงานกลึง การลับมีดกลึงแบบตาง ๆ การกลึงปาด
หนา กลึงปอกผิว กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป และ
การกลึงระหวางยันศูนย
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5612401

งานเคลือบผิวโลหะ 2
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 2
ศึกษาและปฏิบัติ การชุบเคลือบผิ วโลหะดวยกรรมวิธีไฟฟา เชน การชุบ
ทองแดง การชุ บ ทองเหลือ ง การชุ บ โครเมี่ย ม การชุ บสั ง กะสี การชุบ โรเดี ย ม
การชุบเงิน การชอบทอง และการตรวจสอบน้ํายาชุบตาง ๆ

5612402

งานเคลือบผิวโลหะ 3
2(1-2)
Plating and Metal Finishing 3
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากงานเคลือบผิวโลหะ 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงขึ้น
โดยเนนการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางไฟฟา เชน การชุบทองแดง การ
ชุบทองเหลือง การชุบโครเมี่ยม การชุบสังกะสี การชุบโรเดียม การชุบเงิน การ
ชุบทอง และการตรวจสอบน้ํายาชุบชนิดตาง ๆ

5612501

งานซอมอุปกรณตวั ถัง 1
2(1-2)
Auto Body Maintenance 1
ปฏิบัติการถอดประกอบ ปรับแตง กระจกรถนั่ง กลอนประตู บานพับ มือจับ
การเปลี่ยนยางขอบประตู การบุเบาะรถยนต และกรุภายในรถยนต ฯลฯ

5612801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโลหะ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Metals 1
จัดใหมกี จกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

304

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5612802

การฝกประสบการณวิชาชีพโลหะ 1
3(250)
Field Experience in Metals 1
จัดใหนักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ ภายใตการควบคุมดูแล
และการ นิเทศการฝกงานจากอาจารย ตลอดระยะเวลาที่มกี ารฝกงาน

5613101

เขียนแบบงานทอ 2
2(1-2)
Piping Drawing 2
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแบบทอน้ําทิ้ง ทออัดลม ทอกาซ เชื้อเพลิง
และแบบพิเศษ ไดแก อางลางหนา อางอาบน้ํา โถสวม เครื่องทําน้ํารอนและเครื่อง
ทําน้ําเย็น วิธีตอทอเพื่อความสวยงามสําหรับหองน้ําสมัยใหม งานติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําที่ใชกับอาคารหลายชั้น ไดแก ถังสูง ถังแรงอัด ถังลมอัด วิธีตอทอเพื่องาน
บริการจายน้ํา วิธีติดตั้งอุปกรณ และกลไก การจายน้ํา เชน งานตอทออาบสังกะสี
ทอปูน ทอ พี. วี. ซี ฯลฯ

5613102

คณิตศาสตรชา งโลหะ 2
2(2-0)
Mathematics for Metal Trades 2
ไฮครอลิกของน้ํา ระบบทอน้ําประปา วิธีคํานวณ จํานวน “หนวยน้ํา” วิธี
กําหนดขนาดทอเมน ทอแยก และทอจายที่ใชกับบานและอาคารหลายชั้น วิธี
คํานวณเกี่ยวกับ ขนาดของเครื่องสูบน้ําและอัตราการสูบ ระบายน้ํา ถังน้ําแรงดัน
อัตราบริโภคน้ําของเครื่องสุขภัณฑ และแหลงบริโภคน้ําอื่น ๆ
ระบบน้ําทิ้งที่เปนน้ําสกปรก และน้ําฝน วิธีคํานวณโหลดของทอน้ําทิ้งและ
วิธีกําหนดขนาดของทอน้ําทิ้ง
วิธีการคํานวณความแข็งแรงของแนวเชื่อมในเหล็ก โครงสรางหลาย ๆ
ลักษณะทั้งเชื่อมกาซและเชื่อมไฟฟา
วิ ธี คํ า นวณขนาดของแผ น เหล็ ก และหมุ ด ย้ํ า ตลอดจนงานคํ า นวณซึ่ ง
เกี่ยวของกับงานโลหะแผน
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5613103

หลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
2(1-2)
Sheet Metal Production Design
ศึกษาหลักการออกแบบและปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑตามชนิด
และลักษณะของงาน เชน งานออกแบบเครื่องใช เครื่องประดับ เนนการออกแบบ
และปฏิบัติงานโดยใชความคิดสรางสรรค (Creative) เพื่อใหเกิดรูปแบบที่แปลกและ
ใหม โดยคํานึงถึงการเลือกใชวสั ดุ การประหยัด ความสวยงามและประโยชนใชสอย

5613104

เทคโนโลยีการผลิตเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Production Technology
ศึก ษาการผลิต ผลิตภัณ ฑโลหะ และชิ้น สวนเครื่องกลดว ยกระบวนการ
แปรรูปโลหะแบบตาง ๆ เชนงานขึ้นรูปโลหะแผน งานเชื่อมโลหะ การแปรรูป
โลหะดวยเครื่องมือกล และการหลอโลหะ

5613105

ภาษาอังกฤษชางโลหะ
2(2-0)
English for Metal Trades
สงเสริมใหสามารถใชภาษาอังกฤษตามแนวทางของสาขาวิชาชางโลหะ
โดยเนนการสอนในเรื่องพัฒนาทักษะ การอานใหเขาใจหนังสือชางและขอความ
ทางเทคนิคที่เกี่ยวของ พัฒนาทักษะในการพูดเขียนพอสมควร

5613106

การเขียนแบบการผลิต
2(1-2)
Production Drawing
การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO) ทั้งระบบอเมริกัน (American
Projection or Type A) และระบบยุโรป (European Projection or Type E) การเขียน
แบบรูป (Pictorial Drawing) ทั้งภาพ Isometric Obilque และ Perspective การ
กําหนดขนาด (Dimensioning) ทั้งขนาดและตําแหนง, คาพิกัดความคลาดเคลื่อน
(Tolerance), คาพิกัดสวนประกอบ (Allowance) และคาพิกัดพื้นผิว (Roughness
Value) การเขียนแบบยึดตรึง (Fastener) ทั้งเกลียว หมุดย้ํา และลิ่ม การเขียนแบบ
สั่งงาน (Detail Drawing)
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5613201

งานเชื่อมไฟฟา 3
2(1-2)
Electric Arc Welding 3
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานเชื่อมไฟฟา 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงขึ้น
การปฏิบัติเปนการทบทวนการเชื่อมในทาขนานนอน เนนการฝกทักษะในทาตั้งและ
ทาเหนือศรีษะ จนไดแนวเชื่อมมาตรฐาน ศึกษาสาเหตุและการแกไขขอบกพรองของ
รอยเชื่อม ตลอดจนการตรวจสอบรอยเชื่อม

5613202

งานเชื่อมกาซ 4
2(1-2)
Gas Welding 4
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานเชื่อมกาซ 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสูงขึ้น
การปฏิบัติเปนการทบทวนการเชื่อมในทาขนานนอน ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ ฝกการ
ตัดดวยกาซ ฝกการเชื่อมโลหะที่ไมใชเหล็ก ศึกษาสาเหตุและการแกไขขอบกพรอง
ของรอยเชื่อม ตลอดจนการทดสอบรอยเชื่อมและฝกงานภาคสนามของจริง

5613301

การออกแบบเครื่องมือแมแบบและอุปกรณจบั ยึด
3(3-0)
Tool, Dies, Jig and Fixture Design
วิเคราะหสวนประกอบพื้นฐานและหนาที่ของเครื่องมือในงานผลิต ระบบ
กลไก และการถายกําลัง การคํานวณแรงกระทบในลักษณะตาง ๆ การเลือกใชและ
การปรับปรุง คุณภาพของวัสดุ การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต

5613501

งานซอมอุปกรณตวั ถัง 2
2(1-2)
Auto Body Maintenance 2
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานซอมอุปกรณตัวถัง 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความชํานาญใหสูงขึ้น ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ที่เกี่ยวกับงานซอมอุปกรณตัวถัง
ฯลฯ
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5613502

งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 1
2(1-2)
Auto Body Repair 1
วิธีการซอม การปะเชื่อมเฉพาะจุด เครื่องมือและอุปกรณ ในงานเคาะขึ้นรูป
หลัก การและวิธีการเคาะขึ้น รูปลัก ษณะตาง ๆ การตัด การดึง ฝกหัด การปะและ
เคาะขึ้นรูป

5613503

งานสีทวั่ ไป
2(1-2)
Painting
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ส ว นประกอบและชนิ ด ของสี ป ระเภทต า ง ๆ เช น สี พื้ น
สีทับหนา ทินเนอร สีโปว พลาสติก สีโปวแหงเร็ว ศึกษาอุปกรณในงานพนสี เชน
เครื่องอัดอากาศ การพนสี เครื่องควบคุมอากาศ ศึกษาการเอาสีเกาออกจากชิ้นสวน
ปฏิบัตกิ ารปดกระดาษ กาว การขัดสี การพนสี การเทียบสี ฯลฯ

5614101

งานออกแบบโครงสรางเหล็ก
3(3-0)
Structural Steel Design
วางพืน้ ฐานความรูเกี่ยวกับการออกแบบโครงสราง รวมทั้งรูถงึ การวิเคราะห
ในการออกแบบในการใชงานโครงสรางโลหะ ชนิดและประเภทตาง ๆ ของเหล็ก
แนะนําใหรูถึงทฤษฎีโครงสรางหลัก และเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของ
โลหะ การยืด หยุน ของโลหะ และความเคน ของคานแบบต าง ๆ ที่ ป ระกอบใน
โครงสราง

5614102

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
Industrial Product Design
ศึกษาหลักการ และขั้นตอนตาง ๆ ของการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
อิทธิพลของสี วัสดุ และเทคนิคที่ใชในการออกแบบผลิตภัณฑทผี่ ลิตดวยโลหะและ
อโลหะ
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5614103

การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุ
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบ และความตองการในการใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ หี บ ห อ การออกแบบหี บ ห อ และภาชนะเพื่ อ ใช กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ล ะ
ประเภท ศึกษาเรื่องรูปทรง รูปแบบโครงสราง สี ภาพคลี่ หีบหอผลิตภัณฑ ฝก
ปฏิบัติออกแบบหีบหอบรรจุผลิตภัณฑทําใหมีขนาดมาตรฐาน และสัดสวนสัมพันธ
กับลักษณะผลิตภัณฑประเภทตางๆ

5614104

กรรมวิธีการผลิต
3(3-0)
Manufacturing Process
ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตขั้นมูลฐาน คุณสมบัติของ
โลหะและการทดลองการวางแผนการผลิ ต และป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ เครื่ อ งมื อ
เครื่องกลสําหรับการผลิต

5614105

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบการผลิต
3(2-2)
Computer for Drawing and Design
ศึกษาหลักการ และวิธีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
ผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม ศึกษาโปรแกรมสําเร็จ รูปเพื่อนําประโยชนมาใชในการ
ออกแบบเขียนแบบ โดยฝกหัดการจําลองภาพและสรางภาพแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความชํานาญจนสามารถนําไปประยุกตใชกบั การปฏิบัติงานจริง

5614106

การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Aid Manufacturing Control
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ควบคุม
เครื่องมือกลอัตโนมัติในระบบการผลิต การควบคุมเครื่องมือดวยระบบตัวเลข
หุนยนตอุตสาหกรรมและระบบตัวเลข หุนยนตอุสหกรรมและระบบการผลิตแบบ
กึง่ อัตโนมัติ (F.M.S.)
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5614107

เทคโนโลยีแคด-แคม
3(2-2)
CAD-CAM Technology
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอบขายของ CAD- CAM เชน คําสั่งในการ
เขียนภาพ 2 มิติ, 3 มิติ และเขียนภาพที่ผิว (Surface) การ Generation เปนขอมูล
NC และการใช Post Process การกําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน (Cutting Condition)
การเลือกใชวัสดุ(Tool) ตลอดจนการเชื่อมตอระบบ (Interface) กับเครื่องมือกล
CNC ในงานอุตสาหกรรมและทดลองโปรแกรม CAD-CAM บน PC หรือ
Workstation กับเครื่องมือกลขั้นพื้นฐาน

5614108

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะกลไกเบื้องตนของชิ้นสวน คํานวณการเคลื่อนที่ของ
ลูกเบี้ยวเฟอง กลไกตาง ๆ การเคลื่อนที่ของจุด เสน ชิ้นสวน ความเร็ว ความเรงของ
เครื่องจักรกล การวิเคราะหหาแรงสถิต แรงเฉื่อย การเคลื่อนที่ของกลไก ในระบบ
2 มิติ และ 3 มิติ การถวงสมดุลของเครื่องจักรกล

5614109

วัสดุวศิ วกรรมอุตสาหกรรม
3(3-0)
Mechanics of Materials
ศึกษาพื้นฐานทั่วไปของวัสดุ เมื่อถูกแรงดึง แรงอัดและแรงเฉือน วิเคราะห
ความเคน ความเครียด ความเคนผสม ทฤษฎีแตกหัก และการเปลี่ยนแปลงของ
เหล็กชนิดที่มีคารบอนผสม การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็ง ไดอะแกรมใน
การชุปแข็งเหล็ก ตาง ๆ การเพิม่ ผิวแข็งกัดกรอน และการปองกันการกัดกรอน
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5614201

การเชื่อมและการทดสอบ
3(2-2)
Welding and Testing
การประเมินผลงานเชื่อม วิธีการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของงาน
เชื่อมขอบกพรองและปญหาในการเชื่อม การทดสอบแบบไมทําลาย เชน Tensile
Test, Bending Test, Impact Test, Hardness Test การทดสอบแบบไมทําลาย เชน
Visual, Magnetic Particle, Liquid Penetrantes, Radiographic, Ultrasonic Eddy
Currents and Leak Test เปนตน

5614202

เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
2(1-2)
Welding Technology
ศึกษาและปฏิบัติการเชื่อม ดวยกรรมวิธีเชื่อมกาซและเชื่อมไฟฟาทั้งเชื่อม
แผนและเชื่อมทอในทุกตําแหนงการเชื่อม การบากงาน การเซาะรองงาน ตลอดจน
การเชือ่ มโลหะผสมและโลหะที่ไมใชเหล็ก

5614203

เทคโนโลยีงานโลหะแผน
2(1-2)
Sheet Metal Technology
ศึกษาใหเขาใจถึงลักษณะทัว่ ๆ ไปของงานโลหะแผน ตลอดจนทราบถึง
คุณสมบัติของโลหะแผน รูอุปกรณตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใชกับโลหะแผน ทราบ
ถึง กฎทั่ว ไปในการทํา งานขึ้ น รูป แผน โลหะเพื่อ ให ไ ดผลงานที่สามารถนํา ไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม

5614301

การประลองเครื่องมือกล
3(2-2)
Mechanics Tools Laboratory
ศึกษาถึงการทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรตาง ๆ เชน เครื่องกลึง เครื่อง
ไส เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน และเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก รวมทั้งการ
ประลองหาแรงมาของคมตัด ความเรียบของพื้นผิว อายุการใชงาน การหากําลังมา
ความเร็วและเวลาในการผลิต
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5614302

เทคโนโลยีเครื่องมือกล
2(1-2)
Machine Tools Technology
การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับกรรมวิธีแปรรูปโลหะ โดยใชเครื่องมือกล
ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เปน
ต น เพื่ อ ให ไ ด ผ ลงานตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม และสามารถนํ า ไปใช กั บ
เครื่องจักรกลไดเหมาะสมกับงาน

5614303

การประลองการผลิต
2(1-2)
Production Laboratory
ประลองงานเครื่องมือกล การแปรรูปโลหะดวยเครื่องมือกลประเภทตาง ๆ
งานเชื่ อ มโลหะ เชื่ อ มโลหะแผ น การออกแบบรอยต อ ฯลฯ ให ไ ด ผ ลงานตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ศึกษาโครงสรางและศึกษาคุณสมบัติของโลหะ โลหะผสม
และพลาสติก กรรมวิธใี นการปรับปรุงโครงสรางของโลหะและ โลหะผสม การสึก
กรอ นและการควบคุม ปฏิ บัติ ก ารโครงสร า งวัส ดุวิ ศ วกรรม การบั น ทึ ก และการ
สรุปผลการทดสอบโครงสรางวัสดุวศิ วกรรม

5614310

การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Quality Control
การวางผังควบคุมคุณภาพและวิธีการปรับผังควบคุมคุณภาพ การควบคุม
คุ ณ ภาพโดยใช ห ลั ก สถิ ติ เทคนิ ค การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ความสั ม พั น ธ ข องการ
ควบคุมคุณภาพกับการออกแบบการผลิตและการตรวจรับ การวิเคราะหมาตรฐาน
คุณภาพตาง ๆที่ใชในระบบอุตสาหกรรม
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5614311

การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
วางแผนการผลิ ต และควบคุ ม ระบบการผลิ ต เทคนิ ค การพยากรณ เ พื่ อ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิตสินคาคงคลัง ความตองการวัสดุ การกําหนด
งานและจัดลําดับงาน ตลอดจนการบริหารโครงการ

5614312

การจัดการดานอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาโครงสรางการปฏิบัติและหลักการจัดองคการใหสอดคลองกับการ
กําหนดนโยบาย การบริหารบุคคลและกฎหมายแรงงาน การวิจัยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการวางแผน ควบคุมงบประมาณการเงินและการตลาด

5614313

กระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Production Process
ศึกษาระบบและกระบวนการผลิตแบบตาง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิต เลือกใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ และเครื่องจักรใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตดานอุตสาหกรรม

5614314

ศึกษาการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
Industrial Work Study
ศึกษาเทคนิคความเคลื่อนไหวและเวลาที่ใชในการทํางานแบบตาง ๆ การ
ประยุกตใชเทคนิคของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การสุมตัวอยางงาน เวลา
มาตรฐานและการจายคาแรงงาน
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5614401

กรรมวิธีตกแตงผิวโลหะ
2(1-2)
Metal Finishing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีตาง ๆ ไดแก การชุบ
เคลือ บผิ ว โลหะดว ยกรรมวิธี ท างไฟฟา น้ํา ยาเคมี ความร อ น พลาสติ ก และการ
ตกแตงผิวโลหะ โดยการใชสี ฝกปฏิบัติการชุบเคลือบผิวตามกระบวนการตาง ๆ

5614402

เทคโนโลยีการหลอโลหะ
3(2-2)
Foundry Technology
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหลอโลหะ เตาหลอ เครื่องมือ อุปกรณในงาน
หลอกระสวนและการออกแบบงานหลอไสแบบ (Core) ทรายหลอและการทดสอบ
คุณสมบัติทรายหลอ แบบหลอ (Mold) ระบบปอนจายน้ําโลหะ การหลอมและการเท
น้าํ โลหะ ตลอดจนคนหาจุดบกพรองและวิธกี ารแกไข

5614501

งานปะผุและเคาะขึ้นรูป 2
2(1-2)
Auto Body Repair 2
เปนวิชาที่ตอเนื่องจากวิชางานปะผุและการเคาะขึ้นรูป 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความชํานาญใหสูงขึ้น

5614901

งานคนควาทางชางโลหะ 1
2(1-2)
Individual Study in Metal Work 1
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากประสบการณที่เรียนมาในงานชางโลหะที่ตน
ถนัด และสนใจเปนพิเศษ ภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา
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5614902

งานคนควาทางชางโลหะ 2
2(1-2)
Individual Study in Metal Work 2
คนควาออกแบบ และประดิษฐงานที่มีคณ
ุ คาทางดานการเรียนการสอนหรือ
เปนงานที่มงุ ใหเกิดความคิดริเริ่มในสาขาที่เรียน โดยทําเปนรูปโครงการที่สมบูรณ
และโครงการนั้นไดรบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว

5614903

โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
2(1-2)
Special Project
ออกแบบงานที่ ส มบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต โดยเขี ย นเป น รายการอธิ บ าย
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานที่ออกแบบ และอางอิงทฤษฎีหรือขอควรปฏิบัติ
ในการทํามาดวย งานที่จะทํา ผูเรียนทุกคนจะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ

5614904

การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต
2(1-2)
Industrial Production Seminar
ศึก ษาปญหาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนและ
แกปญ
 หางานอุตสาหกรรมการผลิต
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หมูวชิ าเทคโนโลยีการพิมพ
(562)
หมูวชิ าเทคโนโลยีการพิมพ ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทัว่ ไป
(562-1--)
2. เทคโนโลยีกอ นพิมพ
(562-2--)
3. การพิมพ
(562-3--)
4. เทคโนโลยีหลังพิมพ
(562-4--)
5. การออกแบบ การประเมินราคา
(562-5--)
6. การบริการ
(562-6--)
7.
(562-7--)
8. การฝกงาน
(562-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(562-9--)
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หมูวชิ าเทคโนโลยีการพิมพ (562)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5621101
5621102
5621201
5621202
5621203
5621301
5622201
5622301
5622302
5622401
5622402
5622501
5622503
5622601
5622602
5622801
5622802
5623301

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน
วัสดุทางการพิมพ
เทคโนโลยีกอ นพิมพ
การถายภาพงานพิมพ
การทําแมพิมพ
การพิมพพื้นนูน
การแยกสี
การพิมพออฟเซต
การพิมพสกรีน
เทคโนโลยีหลังพิมพ
การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
การออกแบบทางการพิมพ
เทคโนโลยีทางการพิมพ
การประเมินราคางานพิมพ
การบริหารการพิมพและกฎหมายการพิมพ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพิมพ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการพิมพ 1
การพิมพ

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(250)
3(2-2)

317

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเทคโนโลยีการพิมพ (562)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5621101

เทคโนโลยีการพิมพเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Printing Technology
ความหมายของการพิมพ ประวัติการพิมพและวิวฒ
ั นาการของการพิมพ
ศึ ก ษาการพิ ม พ ใ นระบบต า ง ๆ ได แ ก ระบบการพิ ม พ พื้ น นู น ระบบการพิ ม พ
พื้นราบ ระบบการพิมพพื้นลึก ระบบการพิมพพนื้ ฉลุ ระบบการพิมพไรแรงกด
งานหลังพิมพ ตลอดจนวัสดุพมิ พ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพิมพ

5621102

วัสดุทางการพิมพ
3(2-2)
Printing Materials
ศึกษาความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุพมิ พประเภทตาง ๆ ที่
ใช ใ นการพิ ม พ แ ละการบรรจุ ภั ณ ฑ เช น หมึ ก พิ ม พ น้ํ า ยาฟาวเท น ผ า ยาง
แมพิมพ วัสดุไวแสงทางการพิม พ วัสดุอื่นที่ใชในการพิมพ รวมทั้งวัสดุรองรับ
การพิมพ เชน กระดาษโลหะ พลาสติก สิ่งทอ แกว การเลือกใชประเภทของวัสดุ
ทีเ่ หมาะสมกับการนําไปใชงาน รวมทั้งการเปรียบเทียบและประเมินผลการทดสอบ
คุณภาพของวัสดุพิมพ วิเคราะหปญหาที่เกิดอันเปนผลมาจากวัสดุพิมพและวิธีการ
แกไข

5621201

เทคโนโลยีกอนพิมพ
3(2-2)
Prepress Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนงานทางการพิมพ การเลือกระบบการ
พิมพที่เหมาะสมกับประเภทของงาน เชน ระบบพื้นนูน พื้นราบ พื้นลึก พื้นฉลุ
และอื่น ๆ การวางแผนการปฏิบัติงานกอนพิมพ เชน การเลือกใชขนาด และชนิด
ของกระดาษรูปแบบการวางดัมมี่ การเตรียมตนฉบับ การควบคุมคุณภาพงานกอน
พิมพ รวมทั้งปญหาในการดําเนินการและวิธแี กไข
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5621202

การถายภาพงานพิมพ
3(2-2)
Reproduction Photography
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางภาพถายเพื่อการพิมพ วัสดุไวแสง
ในการถายภาพตนฉบับสําหรับการถายภาพทางการพิมพ กลองถายภาพการพิมพ
ชนิดตาง ๆ สารเคมีที่ใชในการถายภาพ การถายและการลางฟมล ชนิดและประเภท
ของฟลม การทดลองถายภาพดวยสกรีนแบบตาง ๆ เทคนิคการทํางานในหองมืด
คอนแทกตสกรีน การผลิตภาพลายเสนและฮาลฟโทน การถายฟลม เนกาทีฟและ
การกลับฟลม เปนโพลีทีฟ การแยกสีดวยกลองถายภาพทางการพิมพ การควบคุม
คุณภาพของภาพถาย การแกและตกแตงฟลม หลังการถาย

5621203

การทําแมพิมพ
3(2-2)
Plate Making
ศึกษาวิธีการทําแมพิมพในระบบตาง ๆ ไดแก ระบบการพิมพพื้นนูน ระบบ
การพิมพพื้นราบ ระบบการพิมพพื้นลึก ระบบการพิมพพื้นฉลุ และอื่น ๆ เชน การ
ทําบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร การทําเพลท การทําแมพิมพสีเดียว 2 สี 4 สี และ
มากกวา 4 สี การประกอบฟลม ในลักษณะตาง ๆ รวมทั้งวิธีการแกปญหาและแนว
ทางแกไขในการทําแมพิมพ

5621301

การพิมพพื้นนูน
3(2-2)
Relief Printing
ศึกษากระบวนการพิมพพื้นนูน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความเปนมา
ของการพิมพพื้นนูน หลักการพิมพพื้นนูน ขั้นตอนและกระบวนการผลิตงานพิมพ
เลตเตอรเพรส การพิมพโดยใชตัวเรียงโลหะ การใชบล็อกโลหะ บล็อกโพลีเมอร
การพิมพภาพลายเสน การพิมพภาพสกรีน การใชเครื่องพิมพเลตเตอรเพรสในแบบ
ตาง ๆ ตลอดจนวิธกี ารแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการพิมพเลตเตอรเพรส งานพิมพ
เฟล็ก โซกราฟ งานปมนูน งานปมตัด งานประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว งาน
พิมพตัวเลข ตลอดจนงานพิมพอื่นที่ใชแมพิมพแบบนูน รวมถึงการแกปญหา
ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับกระบวนการพิมพพื้นนูน
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5622201

การแยกสี
3(2-2)
Colour Separation
ศึกษาทฤษฎีสแี ละแสง เครือ่ งมือวัดทางแสงและสี การรับรูสี การวัดสี
กระบวนการแยกสีทางการพิมพ ทัง้ งานทีเ่ ปนสองสี สี่สี มากกวาสีส่ ี การแยกสี
ดวยเครื่องกราดแยกสีประเภทตาง ๆ ประเภทของเครื่องกราดแยกสี หลักการทํางาน
ของเครื่องกราดแยกสี การแยกสีจากตนฉบับชนิดตาง ๆ ตลอดจนการปรับแตงสี
และภาพดวยคอมพิวเตอร

5622301

การพิมพออฟเซต
3(2-2)
Offset Printing
ศึกษาเกี่ยวกับการพิมพระบบออฟเซตในแบบตาง ๆ หลักการสามโม
การปรับตั้งหนวยตาง ๆ ของเครื่องพิมพ การปรับความสมดุลฟุลระหวางน้ํากับหมึก
การรองหนุนโมเพลท โมยาง เรียนรูและฝกปฏิบัติกระบวนการขั้นตอนของการ
ผลิตการพิมพงานสีเดียวสองสี ฝกปฏิบัติการใชเครื่องพิมพในขนาดเล็กและขนาด
กลาง เชน ขนาดตัด 11 ขนาด ตัด 5 ขนาดตัด 4 ดวยเครื่องสีเดียว ตลอดจนการ
แกปญ
 หาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับการพิมพในระบบออฟเซต

5622302

การพิมพสกรีน
3(2-2)
Screen Printing
ศึกษาเกีย่ วกับประวัติ หลักการของระบบสกรีน เทคนิคการทําตนฉบับ
ขัน้ ตอน การพิมพสกรีน การเลือกใชหมึกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัสดุพมิ พแตละ
ประเภท เชน กระดาษ ผา การตั้งฉาก ฝกปฏิบัติการพิมพ ดวยมือและเครื่อง
พิมพ ทัง้ งานสีเดียวและหลายสี ฝกปฏิบัติการพิมพดว ยเครื่องพิมพสกรีนทั้งงานสี
เดี ย วและหลายสี การใชเ ครื่ อ งกับ งานที่เ ปน วัส ดุใ นแบนราบ เชน พิ มพ ล งบน
ถวยแกว ตลอดจนการแกปญ
 หาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น

320
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5622401

เทคโนโลยีหลังพิมพ
3(2-2)
Afterpress Technology
ศึกษาการนําสิง่ พิมพไปทําเปนรูปแบบตาง ๆ เชน การพับ การเก็บ การเย็บ
เลม การเขาเลมแบบตาง ๆ การแปรสภาพหลังการพิมพ เชน การเคลือบเงา การ
ปม นูน การประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว การปมตัด ปม พับ เปนตน

5622402

การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
3(2-2)
Printing Machine Maintenance
ศึกษาเกีย่ วกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพชนิดตาง ๆ ระบบการทํางานของ
เครื่องพิมพ ระยะเวลาในการดูแลเครื่องพิมพ ชนิดและคุณภาพของน้ํามันหลอลื่นที่
ใชกับเครื่องพิมพ ตรวจสอบแกไข สวนตาง ๆ ของเครื่องที่ชํารุด การปองกันการ
ชํารุดกอนระยะเวลาอันควร

5622501

การออกแบบทางการพิมพ
3(2-2)
Graphic Design in Printing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักพืน้ ฐานของการออกแบบสิ่งพิมพ หลักการออกแบบที่
สัมพันธ กับระบบการพิมพ สีกับการออกแบบ การวางรูปแบบ การจัดทําอารตเวิรก
การเขียนดัมมี่ ภาพประกอบ เพื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ การสั่งสีบนสิ่งพิมพ วัสดุ
และเครื่องมือที่ใชในการออกแบบ ตลอดจนทดลองปฏิบัติ

5622503

เทคโนโลยีทางการพิมพ
3(3-0)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ ย วกั บ การพิม พ สิ่ง พิม พ ระบบเทคนิ ค ตลอดจนอุ ป กรณ
ทางการพิมพ เพื่อใหสามารถเลือกใช และดําเนินการในการผลิตสิ่งพิมพแตละ
ประเภทไดโดยเนนหนังสือพิมพและนิตยสาร
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5622601

การประเมินราคางานพิมพ
3(3-0)
Printing Estimating
ความรูเกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่งพิมพ ในระบบตาง ๆ เชน ระบบพื้นนูน
พื้นราบ พื้นลึก พื้นฉลุ และอื่น ๆ คาใชจายตาง ๆ ดานวัสดุ คาจาง คาเสื่อม
ราคา คาสาธารณูปโภค คาประกันภัย ฯลฯ วิธีการคิดและประเมินราคาสิ่งพิมพ
การใชแบบการคิดและประเมินราคาในแบบตาง ๆ รวมทั้งการนําคอมพิวเตอรมาชวย
ในการประเมินราคางานพิมพ

5622602

การบริหารการพิมพและกฎหมายการพิมพ
3(3-0)
Printing Administration and Printing Laws
ศึก ษาเกี่ย วกับการบริห าร การจัด การ การจัดองคก าร การบริห ารงาน
บุคคล การจัดการเกี่ยวกับพัสดุทางการพิมพ การวางแผนนโยบาย การวางแผนการ
ลิ ต ความรู เ รื่ อ งกฎหมาย ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การพิ ม พ เช น
พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติลขิ สิทธ ฯลฯ

5622801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Printing 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติของ
นักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ใหนักศึกษามีทักษะ ความรู เจตคติ ตลอดจนคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ ทางการพิมพ โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งฝกปฏิบัติในสถานฝกปฏิบัติของโปรแกรมวิชา และมี
แนวในการฝกไมนอ ยกวา 90 ชัว่ โมงปฏิบัติการ
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5622802

การฝกประสบการณวิชาชีพการพิมพ 1
3(250)
Field Experience in Printing 1
รายวิชาทีต่ อ งเรียนกอน : 5622801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพิมพ 1
จัดใหฝกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง โดยอาจฝก ปฏิบัติในสถาน
ประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยสถานประกอบการที่เหมาะกับการฝก
ปฏิบัติ ควรมีการปฏิบัติครบวงจร คือ มีทั้งกระบวนการกอนพิมพ กระบวนการ
พิมพ และกระบวนการหลังพิมพ นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการ
ฝกปฏิบัติ และตองมีชั่วโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450 ชั่วโมงปฏิบัติการ
นักศึกษาตองเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล รายงานทั้งอุปสรรค
ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น และแนวทางแกไข รวมถึง ผลการแกไข และสรุปประมวลความรู
ที่ ไ ด รั บ ทั้ ง หมดจากการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ (จะต อ งสอบผ า นรายวิ ช า
5622801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพิมพ 1 มากอน)

5624301

การพิมพ
3(2-2)
Printing
วิวฒ
ั นาการการพิมพ กรรมวิธกี ารพิมพแบบตาง ๆ เชน การพิมพแบบนูน
การพิมพแบบพื้นเรียบ การพิมพแบบรองลึก การพิมพแบบฉลุ การพิมพแบบ
ฉายแสง ฯลฯ การเตรียมตนฉบับ การเย็บเลม เขาปก การทําแมพิมพชนิดตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการพิมพ
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หมูวชิ าสถาปตยกรรมภายใน
(563)
หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทัว่ ไป
(563-1--)
2. ออกแบบสถาปตยกรรม
(563-2--)
3. เทคโนโลยีและวัสดุ
(563-3--)
4. ออกแบบสภาพแวดลอม ภูมิสถาปตยและการประมาณราคา
(563-4--)
5.
(563-5--)
6.
(563-6--)
7.
(563-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(563-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(563-9--)
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หมูวชิ าสถาปตยกรรมภายใน (563)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5633101
5633102
5633103
5633104
5633105
5633106
5633107
5633201
5633202
5633203
5633301
5633302
5633303
5633304
5633305
5633401
5633402
5633403
5633404
5633405
5634101
5634102
5634103
5634104
5634105
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

แบบอยางสถาปตยกรรมภายในและเฟอรนเิ จอร
เกณฑและแนวคิดทางสถาปตยกรรมภายใน
เครื่องเรือนและสถาปตยกรรมไทย
สถาปตยกรรมภูมิภาคเขตรอน
ความรูพื้นฐานทางสถาปตยกรรมภายใน
ออกแบบสรางสรรค
การยศาสตรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2
การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีอาคาร
เทคโนโลยีเฟอรนเิ จอร
การจัดแสงสถาปตยกรรมภายใน
วัสดุสถาปตยกรรมภายใน
การออกแบบสภาพแวดลอม 1
การออกแบบสภาพแวดลอม 2
การออกแบบภูมสิ ถาปตย
สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคา
การบริหารงานสถาปตยกรรมภายใน
การออกแบบเวที
การออกแบบเฟอรนเิ จอรสําหรับสถาปตยกรรมภายใน
การออกแบบเฟอรนเิ จอรระบบพิกัด
การออกแบบนิทรรศการ
ศิลปะไทย

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5634201
5634202
5634203
5634204
5634205
5634206
5634301
5634302
5634303
5634901
5634902
5634903
5634904
-

ชื่อวิชา
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 3
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 4
การเขียนแบบเทคนิคสถาปตยกรรมภายใน
คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 1
คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 2
การออกแบบโรงงาน
การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใน
การประหยัดพลังงานในสถาปตยกรรมภายใน
การอนุรกั ษและสงวนรักษาสถาปตยกรรม
งานวิจยั สถาปตยกรรมภายใน
สัมมนางานสถาปตยกรรมภายใน
โครงการพิเศษสถาปตยกรรมภายใน
โครงการงานกลุมสถาปตยกรรมภายใน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าสถาปตยกรรมภายใน (563)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5633101

แบบอยางสถาปตยกรรมภายในและเฟอรนเิ จอร
2(1-2)
Interior Architecture and Furniture Style
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการทางศิลปะการตกแตง การประดับประดา
งานเฟอรนเิ จอรและสถาปตยกรรม แบบอยางของศิลปะ (Style) อารยธรรม ความ
เชื่อ ความคิด สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยตาง ๆ ที่สาํ คัญทั้งอดีตและปจจุบนั เชน
ยุคอียปิ ต โรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ กลุมสแกนดิเนเวีย เยอรมัน จีน ญี่ปุน
บาหลี และแนวโนมในอนาคต ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม
ภายในและเฟอรนเิ จอรในแบบอยางศิลปะ (Style) ตาง ๆ

5633102

เกณฑและแนวคิดทางสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architecture Design Criteria and Concept
ศึกษาอิทธิพลและแนวคิดตาง ๆ ในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
ภายใน ทัง้ ในอดีตและปจจุบัน การกําหนดเกณฑทใี่ ชในการออกแบบ เพื่อใหเกิด
การผสมผสานของสถาปตยกรรมภายในรวมกับสถาปตยกรรมภายนอกและภูมิส
ถาปตย ฝกปฏิบัติการจัดสรรหรือกําหนดพืน้ ที่ภายในอาคาร (Space Planning) การ
วิเคราะห การจัดองคประกอบทางการออกแบบสถาปตยกรมภายใน

5633103

2(1-2)
เครื่องเรือนและสถาปตยกรรมไทย
Furniture and Thai Architecture
ศึกษารูปแบบอาคารของไทยในภาคตาง ๆ ทีเ่ กิดจากคานิยมทางวัฒนธรรม
ประเพณี วัสดุ เทคนิควิธที างสถาปตยกรรมภายใน ตลอดจนสภาพแวดลอม เพื่อให
เกิดสํานึกในคุณคาสถาปตยกรรมไทย ฝกปฏิบัติ การนําสถาปตยกรรมไทยมา
ประยุกตใชกบั การออกแบบสถาปตยกรรมภายในแบบรวมสมัยไดอยางเหมาะสม
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รหัส
5633104

5633105

5633106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สถาปตยกรรมภูมภิ าคเขตรอน
2(2-0)
Tropical Interior Architecture
ศึกษาลักษณะ สภาพแวดลอม สภาพภูมอิ ากาศ ลักษณะวัฒนธรรม การ
วิวฒ
ั นาการทีก่ อ ใหเกิดศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ในเขตรอน ศึกษา
ลักษณะแบบอาคารในภูมภิ าคเขตรอน สถานที่ตั้ง การควบคุมอากาศ กระแสลม
อุณหภูมิ วัสดุและการกอสรางตลอดจนสภาพแวดลอมของประเทศในภูมภิ าคเขต
รอนตาง ๆ เชน อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ลาว เขมร พมา อินเดีย สเปน เม็กซิกัน ฯลฯ
และนํามาประยุกตใชในงานออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม
ความรูพนื้ ฐานทางสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Fundamental in Interior Architecture Design
ศึกษาและเสริมหลักการพื้นฐานทางสถาปตยกรรมภายใน การนําพื้นฐาน
ทางทฤษฎี ศิลป แสง สี เงา เสน ฯลฯ มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมภาย
ในการจัดวางพื้นที่ใชสอย ความสัมพันธในงานสถาปตยกรรมภายใน การวิเคราะห
ที่ตั้งโครงการระบบภายในอาคารตางๆ
ออกแบบสรางสรรค
2(1-2)
Creative Design
ศึกษาพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค และสรางเสริมทักษะฝมือ
เพื่อใหสามารถออก ถายทอดความคิดใหเกิดรูปทรง มิติ ลักษณะตาง ๆ โดยการ
คนควาทดลอง แกปญหาในรูปแบบตาง ๆ แสวงหาและทดสอบวัสดุ อุปกรณมา
สรางสรรคใหเกิดรูปแบบใหม
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น(ท-ป)

5633107

การยศาสตรสาํ หรับสถาปตยกรรมภายใน
2(2-0)
Ergonomics for Interior Architecture
ศึกษาโครงสราง ระบบ การรับรู การสนองตอบการรับรู ความสามารถ
ขีดความสามารถทางกายภาพของมนุษยที่มีความสัมพันธกับการทํางาน เครื่องมือ
เครื่องจักร สภาพแวดลอมและเครื่องเรือนตาง ๆ อยางมีระบบ เสนทางสัญจร
เพื่อนําผลของการศึกษาไปเปนพื้นฐาน และปรับปรุงการออกแบบใหเหมาะสมกับ
การใชงาน

5633201

ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1
3(2-2)
Interior Architecture Design 1
ออกแบบตกแตงภายในอาคารที่อยูอาศัย สํานักงานขนาดยอม ศึกษาปฏิบัติ
ออกแบบเขียนแบบ จัดวางเฟอรนเิ จอรอยางเปนระบบ การเลือกใชสวี สั ดุ เทคนิค
และวิธกี ารที่เหมาะสมกอใหเกิดงานออกแบบตกแตงภายในที่มปี ระสิทธิภาพ

5633202

ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2
3(2-2)
Interior Architecture Design 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5633201 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1
ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคาร สํานักงานธุรกิจแขนงตาง ๆ
ออกแบบตกแตงภายในใหสมั พันธกบั แขนงตาง ๆ การจัดผังบริเวณ การเลือกใชสี
วัสดุ เทคนิคอุปกรณที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัย ศึกษาการจัดสํานักงานหลาย ๆ
รูปแบบ
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น(ท-ป)

5633203

การเขียนแบบทัศนียภาพสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Perspective Drawing
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ง านด า นการเขี ย นแบบภาพฉาย ทั ศ นี ย ภาพ
(Perspective)
ทางสถาป ต ยกรรมภายใน งานออกแบบเฟอร นิ เ จอร แ ละ
สถาปตยกรรมภายนอก ทัศนียภาพของเงาจากแสงแดดและแสงไฟ การแกปญหา
ทางวิธีการและเทคนิคการเขียนทัศนียภาพ การใชสีในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสราง
จินตนาการแบบบรรยากาศทีส่ มจริง

5633301

เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architectural Technology
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบื้องตนทางออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม
ภายใน เฟอรนิเจอร การพัฒนาการดานการตกแตงภายในอาคาร รูปแบบของ
สถาปตยกรรมภายใน (Style) ระบบตาง ๆ ทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตงภายในอาคาร การเลือกใชวัสดุและอุปกรณที่
เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปตยกรรมภายในและการทํา
หุนจําลอง

5633302

เทคโนโลยีอาคาร
2(1-2)
Building Technology
ศึ กษาลั กษณะและชนิ ดของงานออกแบบโครงสร างอาคาร วั สดุ อุ ปกรณ
เทคนิคและ วิธีการ การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ทางสถาปตยกรรมสมัยใหม ประกอบ
กับการออกแบบสถาปตยกรรมภายในอยางมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียน
แบบทางสถาปตยกรรม
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น(ท-ป)

5633303

เทคโนโลยีเฟอรนเิ จอร
2(1-2)
Furniture Technology
ศึกษาชนิดของเฟอรนิเจอร โครงสรางเฟอรนิเจอร พัฒนาการของเฟอรนิเจอร
ชนิดของวัสดุที่ใชทําเฟอรนิเจอร วัสดุ อุปกรณที่ใชประกอบทําเฟอรนิเจอร ระบบ
กลไกของเฟอรนิเจอรประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ เฟอรนิเจอร
ภายในและภายนอกอาคาร

5633304

การจัดแสงสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Lighting Design
ศึ ก ษาแสงธรรมชาติ แ ละแสงประดิ ษ ฐ การควบคุ ม แสงธรรมชาติ เ พื่ อ
นํามาใชใหเกิดประโยชนและประหยัดพลังงาน ฝกปฏิบัติการเลือกใชแสงประดิษฐ
ชนิ ด ของโคม กํ า ลั ง ส อ งสว า งของดวงไฟ การจั ด วางแปลนไฟฟ า การจั ด แสง
ประดิษฐเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนและประโยชนใชสอย (Function) ให
เหมาะกับสภาพแวดลอมและเสริมสรางบรรยากาศภายในอาคาร
วัสดุสถาปตยกรรมภายใน
2(2-0)
Material Element
ศึกษาคุณสมบัติ ชนิดของวัสดุภายในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของ
กับงานสถาปตยกรรมภายใน เชน พรม ผามาน กระเบื้อง กระจก ไม แกว ฯลฯ ฝก
ทักษะปฏิบัติ การเลือกใชวสั ดุใหเหมาะสมกับงบประมาณ (Budget) ประโยชนใช
สอย (Function) สอดคลองกับงานระบบวิศวกรรมและเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสถาปตยกรรมภายใน

5633305
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น(ท-ป)

5633401

การออกแบบสภาพแวดลอม 1
2(1-2)
Environmental Design 1
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ แนวคิ ด ทางออกแบบเนื้ อ ที่ ใ ช ส อย เนื้ อ ที่ ว า ง
สถาปตยกรรม ภายในและภายนอก ความสัมพันธกบั การรับรูพฤติกรรมของมนุษย
ที่มีตอความงามทางสถาปตยกรรมภายใน ภายนอกและภูมิสถาปตย และเสริมสราง
สภาพแวดลอมที่ดี

5633402

การออกแบบสภาพแวดลอม 2
2(1-2)
Environmental Design 2
ศึกษาธรรมชาติของมนุษยที่มีตอ สภาพแวดลอมภายในอาคารใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมภายนอก ศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของแสง สี เสียง ความรูสึก การใช
วัสดุ ตกแตงภายในอาคารเพื่อแกปญหาและเสริมสรางสภาพแวดลอมภายใน ฝก
ปฏิบัติออกแบบ เขียนแบบสภาพแวดลอมภายในอาคาร

5633403

การออกแบบภูมิสถาปตย
2(1-2)
Landscape Design
ความเปนมาของงานภูมิสถาปตย การจําแนกชนิดของพันธุไม ศึกษาพันธุไม
ตาง ๆ การดํารงชีวิต การบํารุงรักษา การเลือกใชพันธุไมใหเหมาะสม การเลือกวัสดุ
อุปกรณ การวางผังและเทคนิคการออกแบบภูมิสถาปตย โดยเนนการฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบ สวนหยอม และการจัดสวนภายในอาคาร
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5633404

สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา
2(2-0)
Contract, Specification and Cost Estimation
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นเงื่ อ นไข สั ญ ญา รายการประกอบแบบ
รายละเอียดทางดานสถาปตยกรรมภายใน การกําหนดเลือกใชวัสดุ เทคนิควิธีการสราง
งานสถาปตยกรรม ภายใน ขอกําหนดกฎหมายตาง ๆ พระราชบัญญัติวิชาชีพที่เกี่ยวของ
หลักทั่วไปในการประมาณราคา วิธีประมาณราคาแบบคราว ๆ และแบบละเอียด ความ
รั บผิ ดชอบในการทํ างานให เ ป นไปตามสั ญญา การวางแนวทางการทํ างานของ
ผูปฏิบัติงาน

5633405

การบริหารงานสถาปตยกรรมภายใน
3(3-0)
Interior Architecture Management
ศึ กษารู ปแบบและการจั ดการงานสถาป ตยกรรมภายใน การดํ าเนิ นงานที่
สามารถ ตอบสนองความตองการของตลาด การกําหนดขอบเขตและขั้นตอนการ
บริหารงานออกแบบ การคุมงาน และบริหารโครงการ การประสานกับผูประสาน
โครงการอื่น ๆ เชน วิศวกร โครงสราง สถาปนิก วิศวกรงานระบบ (Quantity Surveyer)
ฯลฯ การจัดทํารายการประกอบแบบ ราคากลาง ขั้นตอนการจาง เงื่อนไขสัญญา การชําระ
เงิน ฯลฯ เพื่อสงมอบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคของงานภายในเวลา
กําหนด

5634101

การออกแบบเวที
2(1-2)
Stage Design
ศึกษาหลักการทฤษฎี ฝกทักษะการออกแบบฉาก และเวทีในลักษณะตาง ๆ
ใหสัมพันธและสอดคลองกับการแสดง เรือ่ งราว ศึกษาเทคนิคการสรางฉาก การจัด
แสดงแสง สี เสียง เครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับงาน
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5634102

การออกแบบเฟอรนเิ จอรสาํ หรับสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Furniture Design for Interior Architecture
ศึกษา วัสดุ กรรมวิธีการผลิตเฟอรนิเจอร รูปแบบเฟอรนิเจอรที่ใชในที่พัก
อาศัย สถานบริการและสํานักงาน ฝกปฏิบัติโดยเนนการออกแบบ เขียนแบบ การทํา
หุ นจํ าลองและ/หรื อเฟอร นิ เจอร ต นแบบให เกิ ดประโยชน ใช สอย สอดคล องกั บ
พฤติกรรมการใชการ Reproduct เฟอรนเิ จอรที่นา สนใจ

5634103

การออกแบบเฟอรนเิ จอรระบบพิกัด
2(1-2)
Modular System Furniture Design
ศึ ก ษา ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบเฟอร นิ เ จอร สํ า หรั บ งานเฉพาะทาง ทั้ ง
เฟอรนิเจอรลอยตัว เฟอรนิเจอรติดตายและเฟอรนิเจอรระบบพิกัด (Modular System)
เทคนิคการประกอบเฟอรนเิ จอร ความสัมพันธของเฟอรนิเจอรชนิดตาง ๆ การประยุกต
เฟอรนเิ จอรในอดีตมาใชใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน

5634104

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Exhibition Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดแสดงนิทรรศการ ประเภทของการ
จัดนิทรรศการ การดําเนินการจัดนิทรรศการ แนวทางในการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง
สินคา การสื่อความหมาย การประชาสัมพันธ ความตองการของตลาด การวางแผนการ
ทํางาน ฝกทั กษะการออกแบบ เขียนแบบ การทําหุนจํ าลอง การจัดนิ ทรรศการให
สัมพันธกบั สภาพแวดลอม
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5634105

ศิลปะไทย
2(1-2)
Thai Art
ศึกษาและฝกปฏิบัติศลิ ปะไทย การเขียนภาพไทย ลวดลายไทยตาง ๆ การ
ผูกลาย เทคนิคการเขียนภาพไทยบนพื้นผิวตางๆ เชน บนฝาผนังอาคาร ผาใบ ไม
กระดาษ ฯลฯ การเขียนภาพลายรดน้ํา การสรางสรรคงานศิลปะไทยและประยุกตใช
กับงานสถาปตยกรรมรวมสมัยและผลิตภัณฑตาง ๆ ใหเกิดคุณคาทางศิลปะ

5634201

3(2-2)
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 3
Interior Architecture Design 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5633202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2
ออกแบบ เขียนแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชยขนาดใหญ และที่ทําการ
สาธารณะอื่ น ๆ การออกแบบสถานที่ ส าธารณะในรู ป แบบผสมผสานหลาย ๆ
ลักษณะ หลาย ๆ สภาพแวดลอม การเลือกใชสี วัสดุ เทคนิค อุปกรณที่เหมาะสม
ทันสมัย การจัดเสนทางสัญจรที่ดี การจัดวางแปลนที่เหมาะสมและสัมพัน ธกับ
สถาปตยกรรมภายนอก

5634202

3(2-2)
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 4
Interior Architecture Design 4
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5633202 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2
ศึกษาคนควากระบวนการและแนวความคิด การออกแบบสถาปตยกรรม
ภายในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาคารทางการศึ ก ษา เช น โรงเรี ย นอนุ บ าล โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สถาบันการศึกษา ฯลฯ ทําการวิจัยหาความตองการตามพื้นที่ความเปน
จริง สรุปเปนภาคเอกสารและการนําเขาสูการออกแบบ เขียนแบบ ตามขั้นตอนการ
จัดทําโครงการ ตั้งแตภาคขอมูล การแสดงแบบ การทําหุนจําลอง
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5634203

การเขียนแบบเทคนิคสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Interior Architectural Technic Drawing
ศึกษาและฝกปฏิบัติลักษณะการเขียนแบบมาตรฐานสากล เชน การเขียน
แบบเพื่อการแกไข ตอเติมอาคาร การเขียนแบบยอ ขยาย แยกชิ้นสวน การพับเก็บ
การรวบรวมแบบการเขาเลมที่ถูกตอง ฯลฯ ปฏิบัติการเขียนแบบสถาปตยกรรม
ภายใน การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร เทคนิคการใชสีแบบตาง ๆ
การทดลองทํ า เทคนิ ค ใหม ใ นงาน ทั ศ นี ย ภาพการสร า งภาพจิ น ตนาการให เ กิ ด
บรรยากาศที่สมจริง

5634204

2(1-2)
คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 1
Computer Application for Interior Architecture 1
ศึกษาและฝก ปฏิบัติการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานออกแบบ
เขียนแบบทางสถาปตยกรรม งานกราฟกฯลฯ ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ตาง ๆ การสรางสัญลักษณในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรไป
ใชในการออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน

5634205

2(1-2)
คอมพิวเตอรในงานสถาปตยกรรมภายใน 2
Computer Application for Interior Architecture 2
ศึกษาและปฏิบัติการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานออกแบบ เขียน
แบบทางสถาปตยกรรมภายใน เฟอรนิเจอร ฯลฯ ลักษณะสองมิติและสามมิติ ฝก
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการ
ออกแบบ
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5634206

การออกแบบโรงงาน
2(1-2)
Design Workshop
ศึกษา ฝกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ โครงสรางโรงงาน โรงฝกงาน
ภายในโรงงานประเภทต า ง ๆ การใช เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ ใ นการตกแต ง อาคาร การ
กอสรางของโครงการเฉพาะใหสัมพันธกบั เครื่องตกแตงอาคารและสถาปตยกรรม

5634301

2(2-0)
การวิเคราะหงานสถาปตยกรรมภายใน
Interior Architectural Analysis
ศึกษาลัก ษณะทั่ว ไป สภาพแวดลอม ปญหาและรูปแบบสถาปตยกรรม
วิเคราะหองคประกอบ ความสัมพันธ ความตองการ ปญหา แนวทางการแกไขใน
การออกแบบสถาป ต ยกรรมภายใน การสรุ ป ผลข อ มู ล สร า งแนวความคิ ด เพื่ อ
แกปญหา ศึกษากระบวนการ วิธีการออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการดวยการ
วิเคราะหการออกแบบที่สอดคลองกับงานสถาปตยกรรมภายใน ศึกษาการวิเคราะห
ผลงานสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตอไป

5634302

การประหยัดพลังงานในสถาปตยกรรมภายใน
2(2-0)
Energy Saving in Interior Architecture
ศึกษาและวิเคราะหวิจัยถึงความตองการพื้นฐานของมนุษย อันมีผลตอการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน การเลือกใชวัสดุเพื่อประหยัดพลังงาน การประเมิน
คาการใชพลังงานอยางประหยัด คุม คา และเหมาะสม เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมปจจุบัน

5634303

การอนุรักษและสงวนรักษาสถาปตยกรรม
2(2-0)
Conservation and Preservation in Architecture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การ วิ ธี ก าร ทฤษฎี การอนุ รั ก ษ ง านศิ ล ปะ งาน
สถาปตยกรรม ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวของ การปองกันดูแลและสงวน
รักษาสถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดความสํานึกในคุณคาของงานทางสถาปตยกรรม
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5634901

งานวิจยั สถาปตยกรรมภายใน
2(2-0)
Research in Interior Architecture
ศึก ษาทฤษฎี วิธีก ารหาขอมูล การใชเครื่องมือในการวิจัย การรวบรวม
ขอมูล การสรุปผลขอมูล การประเมินผล การอางอิง และเทคนิคงานวิจัยในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน รวมทั้งการศึกษางานสถาปตยกรรมที่มีโครงการอยู
แลว ในดานเนื้อหาของโครงการ วัตถุประสงคโครงการ การคนควาหาขอมูลในงาน
สถาปตยกรรมภายในจากโครงการตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการงานวิจัย การ
คน คว าข อมู ลแบบตา ง ๆ การออกแบบ เขี ย นแบบ โดยอยู ในความควบคุ ม ของ
อาจารยทปี่ รึกษาโครงการ

5634902

สัมมนางานสถาปตยกรรมภายใน
3(2-2)
Seminar in Interior Architecture
การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและอภิปรายปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานสถาปตยกรรมภายในสมัยใหม และแนวโนมในอนาคตโดยผูทรงคุณวุฒิ และ/
หรือ นักศึกษาภายใตการควบคุมของอาจารย เชน การแนะนําวัสดุใหม ๆ เทคโนโลยี
สมัยใหมมาประยุกตใช การมีสวนรวมในการอภิปรายและการเสนอรายงาน

5634903

2(2-0)
โครงการพิเศษสถาปตยกรรมภายใน
Special Project on Interior Architecture Design
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5634901 งานวิจยั สถาปตยกรรมภายใน
การเสนอโครงการวิ จั ย รายบุ ค คลทางสถาป ต ยกรรมภายใน เพื่ อ ศึ ก ษา
ปญหา แนวทางแกปญหา วิเคราะหวิจัยการออกแบบ วิธีดําเนินการออกแบบ
สรุปผลการออกแบบเปนภาคนิพนธ การเขียนแบบและการทําหุนจําลอง ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
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โครงการงานกลุมสถาปตยกรรมภายใน
2(1-2)
Team Project in Interior Architecture
การเสนอโครงการวิจยั เปนกลุมทางดานสถาปตยกรรมภายใน การวางแผน
งาน การศึ ก ษาปญ หา และหาแนวทางแก ปญ หา การประสานงานกั บผู ปรึ ก ษา
โครงงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของการวิเคราะหการออกแบบ การดําเนินการออกแบบ เขียน
แบบ การสรุ ป ผลการนํ า เสนอผลงานทั้ ง ด า นการออกแบบเขี ย นแบบเทคนิ ค
ทัศนียภาพและหุนจําลอง
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หมูวชิ าเทคโนโลยีฟสกิ สประยุกตในอุตสาหกรรม
(564)
หมูวิชาเทคโนโลยีฟสกิ สประยุกตในอุตสาหกรรม
ซึง่ อยูในหมวดวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. พื้นฐานทั่วไป วัสดุชา ง โลหการ การบํารุงรักษา การออกแบบ
และเขียนแบบทั่วไป
(564-1--)
2. การประยุกตทวั่ ไป เครื่องกลหนัก การติดตั้งอุปกรณ
(564-2--)
3. ฟสกิ สทวั่ ไป เครื่องกลเล็ก เครื่องกลไฟฟา งานกอสรางและคอนกรีต (564-3--)
4. ฟสกิ สยคุ ใหม ระบบไฟฟากําลัง โรงจักรตนกําลัง การควบคุม
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
(564-4--)
5. ฟสกิ สประยุกต ระบบสื่อสาร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต
การเพิม่ ผลผลิต การจัดการ การบริหาร การขจัดมลพิษ สิง่ แวดลอม
และความปลอดภัย
(564-5--)
6. ปฏิบัติการฟสิกส การวัด เครื่องมือวัดและการคํานวณ
(564-6--)
7. อื่น ๆ
(564-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(564-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(564-9--)
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หมูวชิ าเทคโนโลยีฟสกิ สประยุกตในอุตสาหกรรม (564)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5643101
5643102
5643103
5643104
5643105
5643106
5643107
5643108
5643109
5643110
5643111
5643112
5643113
5643114
5643201
5643301
5643302
5643303
5643304
5643305
5643306
5643401
5643402
5643403
5643404

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรวศิ วกรรม
คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา
วัสดุวศิ วกรรม
กระบวนการผลิต
วัสดุศาสตรวศิ วกรรมโยธา
วัสดุวศิ วกรรมไฟฟา
โลหการเชิงวิศวกรรม
โลหการทางกายภาพ
การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
วัสดุการทางและวัสดุกอ สราง
การเขียนแบบกอสราง
การเขียนแบบเครื่องจักรกล
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
กลศาสตรของเครื่องจักรกล
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรม
กลศาสตร
อุณหพลศาสตร
เครื่องจักรกลไฟฟา
เครื่องเปา เครื่องสูบ และเครื่องอัดของไหล
ฟสกิ สแผนใหม
ฟสกิ สนวิ เคลียร 1
ฟสกิ สนวิ เคลียร 2
ฟสกิ สนวิ เคลียร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5643405
5643406
5643407
5643408
5643409
5643410
5643411
5643412
5643413
5643414
5643501
5643502
5643503
5643504
5643505
5643506
5643507
5643508
5643509
5643510
5643511
5643512
5643513
5643514
5643515
5643516
5643517

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

กลศาสตรควอนตัม
ระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีระบบไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสกาํ ลัง
ทฤษฎีสวิตชิ่ง
ยูนิตโอเปอเรชั่น
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
ระบบควบคุมดวยนิวแมติกส
ทฤษฎีกลศาสตรของไหล
ทฤษฎีสถิตยศาสตรวศิ วกรรม
ทฤษฎีพลศาสตรวศิ วกรรม
การถายโอนความรอนและมวล
ทฤษฎีวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสทวั่ ไป
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส
ระบบไมโครโปรเซสเซอร
เทคโนโลยีเซลแสงอาทิตย
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย
การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
วิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
การยศาสตรอตุ สาหกรรม
การศึกษาการทํางานและการวัดการทํางานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5643518
5643519
5643520
5643521
5643522
5643523
5643524
5643525
5643526
5643527
5643528
5643529
5643530
5643531
5643532
5643533
5643534
5643535
5643601
5643602
5643603
5643604
5643605
5643606
5643607
5643608
5643609

ชื่อวิชา
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
ระบบควบคุมดวยไฮดรอลิกส
กลศาสตรปฐพี
วิศวกรรมชลศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา
ทฤษฎีวงจรขายไฟฟา
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา
เครือขายการสื่อสารและสายสง
หลักของระบบการสื่อสาร
การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส
กลศาสตรของแข็ง
การบํารุงรักษาหองแชแข็ง
เทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก
เทคนิคการกอสราง
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
การวัดและเครื่องมือวัด
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
การวิเคราะหเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟา
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เทคนิคการวิเคราะหโครงสราง
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและกลศาสตรของไหล

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5643610
5643610
5643612
5643613
5643614
5643615
5643616
5643617
5643618
5643619
5643620
5643621
5643622
5643623
5643624
5643701
5644101
5644102
5644103
5644104
5644105
5644201
5644202
5644203
5644204
5644205
5644206

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการสํารวจงานกอสราง
เทคนิคการสํารวจ
การรังวัดดวยภาพถาย
ปฏิบัติการสํารวจและการรังวัดดวยภาพถาย
การทดสอบวัสดุ
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
ปฏิบัติการสนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ปฏิบัติการกลศาสตรและกลศาสตรของไหล
เครื่องมือทางวิศวกรรม
ทฤษฎีโครงสราง
ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2
เคมีสําหรับเทคโนโลยีนวิ เคลียร
การออกแบบบรรจุภัณฑ
การออกแบบระบบความรอน
การออกแบบเครื่องจักรกล
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร
การติดตั้งไฟฟา
การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟาและการประมาณราคา
เทคโนโลยีเครื่องยนตสันดาปภายใน
กังหันแกส
เทคโนโลยีวศิ วกรรมยานยนต
วิศวกรรมแทรกเตอรการเกษตร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5644207
5644301
5644302
5644401
5644402
5644403
5644404
5644405
5644406
5644407
5644408
5644409
5644410
5644411
5644412
5644413
5644414
5644415
5644416
5644417
5644418
5644419
5644420
5644501
5644502
5644503
5644504

ชื่อวิชา
เครื่องจักรกลการกอสราง
เทคโนโลยีคอนกรีต
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
ฟสกิ สของสารกึ่งตัวนํา
สเปกโทรสโกปของโมเลกุล
รังสีวิทยาและการวัดรังสี
สเปกตรัมอะตอม
การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
ระบบควบคุมการผลิตดวยคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมความสวาง
เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟา
การสงกําลังของเครื่องจักรกลไฟฟา
เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบปอนกลับ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟาแรงดันสูง
ระบบควบคุม
เทคนิคการปองกันระบบไฟฟากําลัง
การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา
ระบบควบคุมแบบดิจติ อล
เทคนิคการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
การแปรรูปพลังงานกลไฟฟา
โรงจักรไฟฟาตนกําลังและสถานียอ ย
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
อิเล็กทรอนิกสทใี่ ชแสง
ฟสกิ สนวิ เคลียรประยุกต
ฟสกิ สเลเซอร
ทัศนศาสตรประยุกต

น(ท-ป)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5644505
5644506
5644507
5644508
5644509
5564510
5644511
5644512
5644513
5644514
5644515
5644516
5644517
5644518
5644519
5644520
5644521
5644522
5644523
5644524
5644525
5644526
5644527
5644528
5644529
5644530
5644531

ชื่อวิชา
อุณหพลศาสตรประยุกต
เทคโนโลยีเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
นิวเคลียรอเิ ล็กทรอนิกส
พลังงานนิวเคลียร
เทคโนโลยีการผลิต
การวิจยั เชิงปฏิบัติการ
วิศวกรรมคุณคา
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การดําเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ
การจัดการงานกอสราง
การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
วิศวกรรมระบบเสียง
เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีวศิ วกรรมคลื่นจุลภาค
เทคโนโลยีระบบการสื่อสารดวยดาวเทียม
เทคโนโลยีระบบการสื่อสารดวยใยแสง
วิศวกรรมขายสายโทรศัพทตอนนอก
เทคโนโลยีวศิ วกรรมสายอากาศ
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถี่วทิ ยุ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมโทรศัพท
การประมวลผลสัญญาณแบบดิจติ อล
เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต
เทคโนโลยีการออกแบบวงจรดิจติ อลและลอจิก
ระบบการสื่อสารแบบดิจติ อล
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5644532
5644533
5644534
5644535
5644536
5644537
5644538
5644601
5644602
5644603
5644604
5644605
5644606
5644607
5644608
5644609
5644610
5644611
5644612
5644613
5644614
5644615
5644616
5644617
5644618
5644619
5644620

ชื่อวิชา
วิศวกรรมระบบการเกษตร
เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
การรักษาความปลอดภัยจากรังสี
การกําบังรังสี
เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณปรมาณูและวัฏจักรเชื้อเพลิง
การออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียร
การบําบัดมลพิษในอากาศ
ปฏิบัติการฟสิกสนวิ เคลียรและกลศาสตรควอนตัม
ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกซ
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วิศวกรรมการขนสง
วิศวกรรมการทาง
เทคนิคการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิธีใชคอมพิวเตอรสําหรับชางโยธา
อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน
ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางวัสดุเสริมและการกอสราง
เทคนิคการออกแบบโครงสรางใตดิน
เทคนิคการออกแบบผิวจราจร
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง
ปฏิบัติการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา
ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบปอนกลับ
ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
ปฏิบัติการเทคโนโลยีนวิ เคลียร
การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)
3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5644621
5644622
5644623
5644624
5644625
5644701
5644702
5644703
5644901
5644902
5644903
5644904
5644905
5644906
5644907
5644908
5644909
5644910
5644911
5644912
5644913
5644914

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการกลศาสตรปฐพีและวิศวกรรมฐานราก
ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร การประปาและสุขาภิบาล
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 3
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4
ทฤษฎีแถวคอย
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กฎหมายไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เทคนิคการวิเคราะหความวิบัติในการกอส
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสกิ สอตุ สาหกรรม
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสกิ สโครงสราง
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาสื่อสาร
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสกิ สเครื่องจักรกล
สัมมนาฟสิกสอตุ สาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร
สัมมนาการเพิม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม
สัมมนาฟสิกสโครงสราง
สัมมนาไฟฟากําลัง
สัมมนาไฟฟาสื่อสาร
สัมมนาฟสิกสเครื่องจักรกล

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

5643101

คณิตศาสตรวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Mathematics
อินเวอรสของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเพอรโบลิกและอินเวอรส
ของมัน ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย อนุพันธรวบยอด สมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับ และระดับขั้นตาง ๆ อินทิกรัลหลายชั้น ลําดับ อนุกรม เมทริกซ
และดีเทอรมินันต การวิเคราะหเวกเตอร เกรเดียนต เคิรลและไดเวอรเจนต ผลการ
แปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z อนุกรมฟูเรียร อินทิกริลฟูเรียร ผลการแปลง
ฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอ ย อันดับและระดับขั้นตาง ๆ ปญหาคาขอบเขต
การวิเคราะหเชิงซอน ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ผลตาง
สืบเนื่อง ตัวอยางการประยุกตทางวิศวกรรม

5643102

คณิตศาสตรสาํ หรับวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
ฟ ง ก ชั น ไฮเพอร โ บลิ ก และอิ น เวอร ส ของมั น ฟ ง ก ชั น หลายตั ว แปร
อนุพันธยอ ย อนุพันธรวบยอด สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับ และระดับขั้น
ตาง ๆ ลําดับ อนุกรม ผลเฉลยโดยระเบียบวิธีไลบนิตซ-แมกลอริน โฟรเบนิอุส
สมการของเบสเซล ฟงกชันของเบสเซล สมการของเลอจองดและพหุนามเลอ
จองด สมการผลตางสืบเนื่อง พีชคณิตเชิงเสนและเมทริกซ การวิเคราะหเวกเตอร
เกรเดียนต เคิรลและไดเวอรเจนต ผลการแปลงลาปาซ ผลการแปลง Z อนุกรมฟู
เรียร อินทิกรัลฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับและระดับ
ขั้นตาง ๆ ปญหาคาขอบเขต การวิเคราะหเชิงซอน ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การแกสมการผลตางสืบเนื่อง ตัวอยาง การประยุกตทาง
วิศวกรรมไฟฟา
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น(ท-ป)

5643103

วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
ศึก ษาโลหะที่ สําคัญ ๆ การทดสอบคุณ สมบัติเ ชิ ง กล โครงสร า งแบบ
จุลภาคที่สัมพันธกบั คุณสมบัติเชิงกล
ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงของเหล็กที่มี
คารบอนผสม การปรับปรุงคุณภาพในดานความแข็งแบบตาง ๆ รวมถึงโครงสราง
ชวงของการเปลี่ยนแปลง และการใช ที.ที.ที. ไดอะแกรมในการชุบแข็งของเหล็ก
และเหล็กผสมชนิดตาง ๆ การชุบแข็ง และอบผงคารบอน การเพิ่มผิวแข็งในการ
แทรกซึมของไนโตรเจน การอบออน การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางในอุณหภูมิ
ตาง ๆ กัน โครงสรางแบบจุลภาคของอัลลอย การกัดกรอน และการปองกันโดย
วิธีตาง ๆ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643104

กระบวนการผลิต
3(3-0)
Manufacturing Process
ศึกษาระบบการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร ธรรมชาติและสมบัติของวัตถุ
การผลิตโลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metals)
และโลหะนอกกลุมเหล็ก
(Nonferrous Metals) กระบวนการหลอแบบตาง ๆ กรรมวิธีทางความรอน (Heat
Treatment) การเชื่อม การบัดกรีแข็งและการประสานดวยกาว (Welding Brazing
and Adhesive Bonding) ศาสตรเกี่ยวกับโลหะ (Powder Metallurgy) ศึกษาวัสดุ
ประเภทพลาสติกและ กระบวนการตาง ๆ ฝกปฏิบัติการทางงานรอนของโลหะ
(Hot Working of Metal) และงานเย็นของโลหะ (Cold Working of Metal) งานกด
และเครื่องมือ องคประกอบของเครื่องมือกลและโครงสรางของเครื่องจักร เชน
เครื่องเจียระไน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องควาน เครื่องกัด ฯลฯ การควบคุม
เชิงตัวเลข (Numerical Control) ระบบการแปรรูป การตัดโลหะ การไส ชนิด
ของเกลียวและเฟอง กระบวนการพิเศษ และการตกแตงโดยใชอิเล็กทรอนิกส
(Special Processes and Electronic Fabrication) การจัดการการผลิต การวางแผน
การดําเนินงานและการประมาณราคา
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น(ท-ป)

5643105

วัสดุศาสตรวศิ วกรรมโยธา
3(3-0)
Materials Science for Engineers
ศึกษาเกี่ยวกับการแบงกลุม และที่มาของวัสดุ คุณสมบัติทางกลและทาง
อื่น ๆ ของวัสดุ การใชงานของวัสดุเทคนิคในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุที่เปน
อโลหะ เชน ไมอัด ไมไผ ทราย ปูนซีเมนต ดิน หิน ทราย หนังพลาสติก ยาง
เปนตน เทคนิคในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุทเี่ ปนโลหะ เชน กรรมวิธีทางความ
รอนของการทําเหล็กกลา โลหะกลุมเหล็ก เหล็กกลาไรสนิม เหล็กกลาทําเครื่องมือ
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ทองเหลือง ตะกั่ว ดีบุก นิเกิล พลวง
วัสดุแข็งใชทํามีด การวัดความแข็งของวัสดุ ความหยาบของผิว การเกิดสนิม การ
กัดกรอน โครงสรางมาตรฐานวัสดุ และการพิจารณาเลือกใชวัสดุอยางเหมาะสม

5643106

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Materials
โครงสรางของของแข็ง การหาลักษณะโครงสรางของวัสดุ การเตรียมวัสดุ
คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางไฟฟา ทางความรอน ทางแมเหล็ก ทางแสง และ
ความนําไฟฟายวดยิ่งของวัสดุ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643107

โลหการเชิงวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Metallurgy
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะชนิดตาง ๆ ที่ใชในทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคในการผสมโลหะ การถลุงเหล็ก เหล็กหลอ เหล็กออน
เหล็กกลา เหล็กกลาผสม การแปรรูป การกําหนดมาตรฐานเหล็กตามระบบ SAE
DIN การชุบแข็ง การเคลือบ และการทดสอบความคงทนในการใชงาน การถลุง
โลหะที่ไมใชเหล็ก เชน ทองแดง สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว อะลูมิเนียม แมกนีเซียม
คุณสมบัติและการใชงานในรูปโลหะผสม อุปกรณในการหลอม การหลอ วิธีใช
และการบํารุงรักษาใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643108

โลหการทางกายภาพ
3(3-0)
Physical Metallurgy
โครงสรางของโลหะ การวิเคราะหผลึกแข็งดวยรังสีเอกซ ขอบกพรอง
ของผลึก การแพร อัลลอยด การวัดอุณหภูมิ และการรักษาความรอนของ
โลหะและอัลลอยด หลักการเปลี่ยนแปลงเฟสของโซลิตสเตท ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางแบบจุลภาค และคุณสมบัติทางกลของโลหะและอัลลอยด การ
วัดความแข็งของโลหะ โครงสราง และคุณสมบัติของเหล็กชุบคารบอน เหล็ก
ชุบอัลลอยด ทองแดงชุบอัลลอยด อะลูมิเนียมชุบ อัลลอยดและการหาอายุการใช
งาน

5643109

การบํารุงรักษาทางวิศวกรรม
3(3-0)
Maintenance Engineering
ภาพรวมของการบํารุงรักษา การตั้งหนวยงานฝายบํารุงรักษา และการ
ควบคุม การจัดการดานวัสดุและการสํารองวัสดุ ความเชื่อมั่นและความไมยอมรับ
ทางสถิติ การประยุกตทฤษฎีการรอคอย เพื่อใชแกปญหาในการบํารุงรักษา การ
กําหนดเสนทางวิกฤต การวางแผนในการปฏิบัติการ การวัดและการประเมินผลใน
การจัดการ การบํารุงรักษา ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643110

วัสดุการทางและวัสดุกอสราง
3(2-2)
Highway and Construction Materials
ลักษณะและคุณสมบัติของมวลรวม มาตรฐานเฉพาะและวิธีการทดสอบ
การออกแบบวัตถุดิบ ความมั่นคงและเสถียรภาพที่พึงประสงค ทางวิศวกรรมการ
ทาง กระบวนการผลิตและคุณสมบัติการใชงาน และวิธีเก็บรักษาวัสดุกอสราง
เชน ไม ปูนซีเมนต ปูนขาว หิน อิฐ ทราย สี วัสดุมุงหลังคา ปูพื้น และบุผนัง
คุณสมบัติทาง เคมี ฟสิกส และความทนทานของวัสดุที่นํามาใชประกอบกับ
งานไม แ ละงานก อ สร า ง ประเภทต า ง ๆ ได แ ก ไม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไม เหล็ ก
อลูมิเนียม กระจก กาว วัสดุ เคลือบผิว พลาสติก เครื่องสุขภัณฑ คอนกรีต
คอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑจากซีเมนต วัสดุฝา วัสดุผนัง ใหปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม
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5643111

การเขียนแบบกอสราง
2(1-2)
Construction Drawing
ศึกษารายละเอียดทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไม และ
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พร อ มรายการประกอบแบบก อ สร า งและหุ น จํ า ลอง โดย
คํานึงถึงความสะดวกสบาย ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ถูกตองตามเทศบัญญัติ
ระบบการประปาสุขาภิบาล ทออากาศ อุปกรณอาคาร ระบบไฟฟา การเขียนแบบ
แสดงรายละเอียดโครงสรางเพื่อขอใบอนุญาตปลูกสราง และเพื่อเสนอผลงานตอ
เจาของงานหรือสาธารณชน

5643112

การเขียนแบบเครื่องจักรกล
2(1-2)
Mechanical Drawing
ศึกษาการอานแบบ การเขียนแบบภาพฉาย และการแสดงภาพตัดของ
ชิ้นสวนของเครื่องกล การเขียนแบบภาพคลี่ การเขียนแบบขั้นใชงาน การออกแบบ
ชิ้นสวนมาตรฐาน การกําหนดผิวงาน พิกัดความเผื่อ และการเขียนแบบแยก
ชิ้นสวนแบบประกอบ และการทํารายการประกอบแบบ การใชคอมพิวเตอรมาชวย
ในการออกแบบเขียนแบบ ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5643113

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Design
ความหมายของโรงงาน การออกแบบและการวางผังโรงงาน ภาพรวม
ขัน้ ตอน การออกแบบโรงงาน การวิเคราะหและเปรียบเทียบทําเล ที่ตั้ง ขนาดของ
ผังและตนทุน การวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกระบวนการ แบบของผั ง โรงงาน
ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ ผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต คลังสินคาและการเก็บ
รักษาของสถานีทํางาน และการบริการในโรงงาน การขนถายวัสดุ ทําเลที่ตั้ง
โรงงาน การจัดระบบของโรงงาน เชน แสง สี เสียง การจัดวางอุปกรณและ
เครื่องมือสําคัญในการลําเลียงวัสดุภายในโรงงาน เสนทางที่ดีที่สุดในการเคลื่อนยาย
วัสดุ การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโรงงาน ทั้งนี้ ใหมี การสาธิตและการ
คํานวณตามความเหมาะสม
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5643114

เทคโนโลยีคมนาคม
2(1-2)
Technology Telecommunications
การสื่ อ สารแบบต า ง ๆ หลั ก การทํ า งานของวิ ท ยุ โทรทั ศ น โทรศั พ ท
ไมโครเวฟ เรดาร ดาวเทียม และอุปกรณสําคัญ

5643201

กลศาสตรของเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเบื้องตน การทํางานของกลไกของเครื่องจักรกล
เครื่องตอลูกเบี้ยว สเปอรเกียร ชิ้นตอโยงที่ยืดหดได ขบวนเฟอง ระบบจลนศาสตร
และจลนพลศาสตร ข องเครื่ อ งจั ก รกล การกระจั ด ความเร็ ว และความเร ง
ในเครื่องจักรกล การนําวิธีวิเคราะหแรงไปประยุกตใช สมดุลของมวลที่เคลื่อนที่
และหมุนผลของไจโร

5643301

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves
การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิต สนามแมเหล็กสถิต แรงแมเหล็ก
สนามแมเหล็กแปรตามเวลา ความเหนี่ยวนํา การเหนี่ยวนําทางแมเหล็ก การแกวง
ทางแมเหล็กไฟฟา กระแสการกระจัด กระแสการพาและการนําสนามแมเหล็ก
เนื่องจากกระแสแรงบิดที่กระทําตอบวงกระแสในสนามแมเหล็ก สมการของ
แมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอโซทอนิกและไอโซทรอปก
ในตั ว กลางที่ เ ป น ตั ว นํ า ฉนวน ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ความจุ ไ ฟฟ า การวั ด ขั้ ว คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา ปรากฏการณของคลื่นระนาบเอกรูป สมการคลื่น การแพรกระจาย
ของคลื่น การสะทอน การหักเห และการเบี่ยงเบนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สายสง
สายอากาศ คลื่นนําแสง ทอนําคลื่น ทอสั่นพอง สมการลาปลาซ สมการของปวส
ซอง และเวกเตอรพอยนติงกับการไหลของพลังงานไฟฟา ใหมีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม
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5643302

แมเหล็กไฟฟาวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Electromagnetics
การวิเคราะหเวกเตอร กฎของเกาส ไดเวอรเจนต พลังงานสนามแมเหล็ก
เนื่ อ งจากกระแสไฟฟ า กฎของบิ โ อต -ซาวาร ต หรื อ กฎของแอมแปร ล าปลาซ
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล สมการของ ปวส
ซอง และสมการของลาปลาซ การแพรกระจายของคลื่น คลื่นระนาบในตัวกลาง
ไดอิเล็กทริก ตัวนําและคลื่นระนาบในตัวนํา โพลาไรเซชันของคลื่น การสะทอน
การหักเห การเบี่ยงเบนของคลื่น เวกเตอร พอยนติงในการไหลของพลังงานและ
ทอนําคลื่น ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643303

กลศาสตร
(3-0)
Mechanics
การเคลื่อนที่ในตัวกลางตาง ๆ การเคลี่อนที่แบบฮารมอนิก (Harmonic
Oscillation) แรงศูนยกลาง พลวัตของระบอบอนุภาค กลศาสตรของของไหล
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Bodies) พลวัตของไจโรสโคป แรงดึงดูด
ระหวางมวลสนามโนมถวง อนุภาคพลังงานสูง กลศาสตรแบบลากรานจ

5643304

อุณหพลศาสตร
3(3-0)
Thermodynamics
นิยาม มโนทัศน และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์
กาซอุดมคติและกาซจริง อุณหภูมิกับการวัด งาน พลังงาน ความรอน พลังงานกับ
การถายเทพลังงาน ลักษณะแบบมหภาค และแบบจุลภาคทางอุณหพลศาสตร
สมดุลทางความรอน คุณสมบัติของสารทํางานบริสุทธิ์ กฎขอที่ศูนยของอุณหพล
ศาสตร กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร สําหรับปริมาตรควบคุมเอนทาลป เอน
โทรป และกระบวนการสํา หรับกาซอุดมคติ กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
สําหรับปริมาตรควบคุมวัฏจักร ทางอุณหพลศาสตร ฏจักรกําลัง วัฏจักรทําความเย็น
กฎขอทีส่ ามของอุณหพลศาสตร การถ า ยเทความร อ นกระบวนการย อ นกลั บ ได
และยอนกลับไมได ภาวะใชประโยชนได ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643305

เครื่องจักกลไฟฟา
3(3-0)
Electrical Machines
หลักการของหมอแปลงไฟฟา วงจรแมเหล็กตอเนื่อง การแปรรูปพลังงาน
ไฟฟา เฟสเซอร ไ ดอะแกรมและวงจรสมมู ล ของหม อ แปลง หม อ แปลงแบบ
อัตโนมัติ หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและเครื่องจั กรกลสนาม
แมเหล็กตัดฉาก การกําเนิดแรงคลื่นแมเหล็กไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟาชนิด
ขดลวดสามเฟส เครื่องจักรกล ซิงโครนัสสามเฟส เครื่องจักรกลเหนี่ยวนําสาม
เฟส คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา และมอเตอรแบบตาง ๆ หลักการของ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา การทํางานของ
ซิงโครนัสมอเตอร หลักการทํางานของมอเตอรชนิด เหนี่ยวนําแบบ เฟสเดียว และ
สามเฟส คุณสมบัติของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบตาง ๆ วิธีการเริ่มเดินเครื่อง และ
การนํามาใชงาน

5643306

เครื่องเปา เครื่องสูบ และเครื่องอัดของไหล
3(3-0)
Fans, Pumps and Compressors
ศึ ก ษาหลั ก การของเครื่ อ งเป า อากาศ การทํ า งาน การคํ า นวณเพื่ อ การ
ออกแบบ และการวัด การทํางานของเครื่องสูบลมและน้ําแบบตาง ๆ การติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา การคํานวณหัวสูบน้ําแบบตาง ๆ หัวความเร็ว หัวสง หัวไดนามิกส
กําลังของเครื่องสูบ ความเสียดทานของทอ หัวตอ เครื่องอัดลมแบบตาง ๆ ทอลม
ถังเก็บ ระบบควบคุมการใชและการบํารุงรักษา ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5643401

ฟสิกสแผนใหม
3(3-0)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ การแผรังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่น
และอนุภาค หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัม
ของอะตอม รังสีเอกซ เลเซอร รังสีคอสมิก กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน อะตอม
โมเลกุลของของแข็ง กลศาสตรเชิงสถิติ กัมมันตภาพรังสี และอนุภาคมูลฐาน
ตัวนําและสภาพนํายวดยิ่ง ฟสิกสของอนุภาคและจักรวาลวิทยา ควารค แผนไขว
แปดเทา (Eight-Fold Way) ดาวแคระ ดาวนิวตรอน แหลงพลังงานในดาว และ
แหลงพลังงานในอนาคต

5643402

ฟสิกสนวิ เคลียร 1
3(3-0)
Nuclear Physics 1
นิวเคลียสของอะตอม แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎี
การสลายตัวใหรงั สีแอลฟา รังสีบตี า และรังสีแกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัว
ของสาร กัมมันตรังสี สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีทั้งที่มีในธรรมชาติ
และการ ประดิ ษ ฐ ขึ้ น ตารางนิ ว ไคลด แ ละแผนผั ง การสลายตั ว ของนิ ว เคลี ย ส
ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู เครื่ อ งวั ด รั ง สี
ประโยชน โทษ และการปองกันอันตรายจากรังสี
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5643403

ฟสิกสนวิ เคลียร 2
3(3-0)
Nuclear Physics 2
นิวเคลียรฟสิกสเบื้องตน โปรตอน สภาพการสลายตัวในกระบวนการ
รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมานพลังงานที่ไดจากการสลายตัวของนิวเคลียส
กระบวนการเกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร (Nuclear Reaction and Nuclear Force)
ปฏิกิริยาแยกสลาย (Fission) เครื่องเรงอนุภาค อันตรกิริยานิวคลีออน-นิวคลีออน
(Nucleon-nucleon interraction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิวเคลียร
แบบจําลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟสิกสพลังงานสูง
เบื้องตน (Introduction to High Energy Physics)

5643404

ฟสิกสนวิ เคลียร
3(3-0)
Nuclear Physics
นิวเคลียสของอะตอม แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎี
การสลายตั ว ในรั ง สี แ อลฟา รั ง สี บี ต า และรั ง สี แ กมมาของนิ ว เคลี ย ส กฎการ
สลายตัว ของสารกัมมันตรังสี สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีทั้งที่มีใ น
ธรรมชาติ และการประดิ ษ ฐ ขึ้ น ตารางนิ ว ไคลด แ ละแผนผั ง การสลายตั ว ของ
นิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณปรมาณู เครื่องวัด
รังสี ประโยชนโทษ และการปองกันอันตรายจากรังสี สภาพการสลายตัวใน
กระบวนการ ชั้ น พลั ง งานที่ ไ ด จ ากการสลายตั ว ของนิ ว เคลี ย ส กระบวนการ
เกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร (Nuclear Reaction and Nuclear Force) ปฏิกิริยา
แยกสลาย (fission) เครื่องเรงอนุภาค อันตรกิริยานิวคลีออน- นิวคลีออน (Nucleonnucleon Interaction) Nuclear Spin and Magnetism แรงนิวเคลียรแบบจําลอง
นิวเคลียส รังสีคอสมิก และ Sub-nuclear Particles ฟสิกสพลังงานสูงเบื้องตน
(Introduction to High Energy Physics)
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5643405

กลศาสตรควอนตัม
3(3-0)
Quantum Mechanics
มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม สมการคลื่นของ
Schrodinger ฟงกชัน Probability Density Harmonic และระดับพลังงาน การ
ประยุ ก ต ใ ช สมการคลื่ น กั บ อะตอมของไฮโดรเจนสเปกตรั ม ของไฮโดรเจน
(Quantization of Angular Momentum Zeeman Effect Spin Orbit Interaction
อะตอมที่มหี ลายอิเล็กตรอน (Atom with Many Electron) หลักแหงความไมแนนอน
Complementarity Wave Packets Operators เลขควอนตัม สมการ Schrodinger ที่
ขึ้นกับเวลา การเคลื่อนที่ของอนุภาคใน มิติเดียวและสามมิติ โมเมนตัมเชิงมุมและ
สปน วิธีการประมาณ (Approximation methods) ทฤษฎีเพอรเทอรเบชันที่ไมขึ้นกับ
เวลาและหลั ก การเปลี่ ย นแปลงการแผ ก ระจายระบบที่ มี ห ลายอนุ ภ าค ป ญ หา
จิน ตนาการของกลศาสตรค วอนตัม สมการคลื่ น ในเชิงสั มพัน ธภาพ (Relativity
Wave Equation) และปญหาของการกระเจิง (Scattering Problems)

5643406

ระบบอัตโนมัติ
3(3-0)
Automation Systems
ศึกษาเครื่องมือทางนิวแมติกสชนิดตาง ๆ การผลิตขั้นพื้นฐาน และระบบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตปริมาณมาก ออโตเมตโฟลวไลน ระบบการประกอบ
ผลิตภัณฑและการทําไลนบาลานซิ่ง แบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตที่ควบคุมดวย
ตัวเลขเอ็นซีพารทโปรแกรมมิ่ง โปรแกรมหุนยนต การขนถายวัสดุและการเก็บ กรูฟ
เทคโนโลยีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ ระบบการ วางแผนการ
ผลิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร หลักการของแคด/แคม ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
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5643407

เทคโนโลยีระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Electrical Power System Technology
แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง ขอกําหนด
พื้ น ฐานระบบเปอร ยู นิ ต ลั ก ษณะของโหลด ระบบสายส ง อิ ม พี แ ดนซ ความ
สัมพันธระหวางแรงดันและกระแส การปรับแรงดัน การสูญเสียในโครงขายการ
สรางสายสงและสายสงจายอุปกรณของระบบหมอแปลงไฟฟากําลัง มาตรฐานของ
อุปกรณและความปลอดภัย การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง สมการของระบบ การ
ไหลผานโหลด การปฏิบัติการระบบไฟฟากําลังดวยความประหยัด สวนประกอบ
สมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ ากํา ลัง อยา งงาย อุ ป กรณปอ งกันระบบการวิ เ คราะห ร ะบบไฟฟากํ าลัง ดว ย
คอมพิวเตอร

5643408

อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Electronics
ศึกษาระบบอนาลอกและวงจรเชิงเสน วงจรออปแอมป เทคนิคการนําออป
แอมปไปใชในงานอุตสาหกรรม การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล และ
ดิจติ อลเปนอนาลอก การเปลี่ยนกระแสเปนแรงดัน การเปลี่ยนความถี่เปนแรงดัน
และแรงดันเปนความถี่ วงจรรวม วงจรดิจิตอล โวลตมิเตอรและการเทียบปรับ
สเกลวัดอุปกรณโซลิตสเตท ทรานสดิวเซอรในทางอุตสาหกรรม อุปกรณตรวจจับ
แสง อุณหภูมิ แรงดัน ความถี่ วงจรหนวงเวลา วงจรเรคติไฟเออรหลายเฟส
ชนิดโซลิตสเตท การประยุกตใชไทริสเตอร แมกเนติกสแอมปลิไฟเออร การ
ขยายกําลัง การออกแบบแหลงจายกระแส และแหลงจายแรงดัน หลักการทาง
เทคนิคในงานวางแผนแบบ และออกแบบ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในงาน
อุตสาหกรรมและงานตาง ๆ เชน ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมแสงสวาง ควบคุมสวิตซ
อัตโนมัติ การควบคุมแบบซีเควนเชียลและเชิงตัวเลข อุปกรณปองกันอุบัติเหตุ
ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นงานอุ ต สาหกรรม การเชื่ อ มโยงอุ ป กรณ ร อบนอกกั บ
ไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอมพิวเตอร ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643409

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
3(2-2)
Engineering Control Systems
เมตริ ก ซ เ วกเตอร ผลการแปลงลาปลาซ ค า ไอเกนระบบไดนามิ ก ส
แบบจําลองทางคณิตศาสตร การวิเคราะหสถานะ เวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง
ความสามารถควบคุมและสังเกตไดทั้งระบบเชิงเสนและไมเชิงเสน ทฤษฎีรบกวน
(Perturbation Theory) และเสถียรภาพของระบบควบคุมผังสัญญาณและกราฟ
สัญญาณ คุณสมบัติของกระบวนการ การออกกแบบเชิงเสนของระบบควบคุมแบบ
ปอนกลับ การเลือกและการปรับเครื่องควบคุม เสนทางรากของระบบควบคุม
การวิ เ คราะห ผ ลการตอบสนองความถี่ การแก ไ ขระบบควบคุ ม การควบคุ ม
กระบวนการ และกระบวนการตอบสนอง ยอนกลับ ระบบควบคุมแบบหลายวงจร
การควบคุมแบบปอนลวงหนา การควบคุมสัดสวนการไหล การควบคุมแบบปรับ
ได การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเขา และหลายตัวแปรออก การ
ควบคุมแบบแยกปฏิกิรยิ าภายใน หลักการควบคุมที่เหมาะสม

5643410

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0)
Power Electronics Technology
คุณสมบัติของสวิตชิ่งไดโอดกําลัง BJT. VMOS, SCR ทรานซิสเตอร
ไทรีสเตอร ฯลฯ วิเคราะหวงจรไดโอดดวยรีแอคตีฟโหลด วิเคราะหวงจรที่ใ ช
เปนดีซี การเปลี่ยนดีซีเปนเอซี การเปลี่ยนเอซีเปนดีซี การทํางานของ เอสซีอาร
ไทรแอค ทรานสดิวเซอร สเตรนเกจ อุปกรณโฟโตอิเ ล็กทริก การใชงานทาง
อุตสาหกรรมของ อุปกรณแอคตีฟไทรีสเตอร ทรานซิสเตอรกําลัง บทบาทของ
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ การนําไปใช เพื่อปองกันการทํางานผิดพลาดของระบบ
ไฟฟา วงจรรีเลย คุณสมบัติและการวิเคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณการ
ขยาย การขยายในยานและแบบตาง ๆ คอนเวิรตเตอรบางชนิด และการนําไปใช
งาน ตั ว อย า งวงจรไฟฟ า กํ า ลั ง สู ง ที่ ใ ช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ให มี ก ารสาธิ ต ตามความ
เหมาะสม
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5643411

ทฤษฎีสวิตชิ่ง
3(3-0)
Switching Theory
ศึกษารูปคลื่นชนิดตาง ๆ และรูปคลื่นสี่เหลี่ยม RC อินทิเกรเตอร RC
ดิฟเฟอเรนซิเอเตอร วงจรตัดคลื่น และวงจรปรับระดับคลื่น อิเล็กทรอนิกสสวิตช
วงจรกลับสัญญาณ มัลติไวเบรเตอร ทริกเกอร ชมิตทริกเกอร อิเล็กทรอนิกสลอจิก
และแซมปลิงเกต ทัง้ นี้ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643412

ยูนิตโอเปอเรชั่น
3(3-0)
Unit Operations
ศึกษาเกี่ยวกับหนวย มิติ ของของไหล ของไหลสถิต และการประยุกต
การไหลตามรางหรือทอ ความเสียดทาน การวัดอัตราการไหล แรงลากอนุภาค
ทางกล หลักการแยกสารโดยการตกตะกอน การออกแบบอุปกรณการแยก การ
แยกโดยแรงโนมถวง แรงหนีศูนยกลาง การทําใหเปนของไหลจากแกส การกรอง
การลดขนาดของแข็งโดยการใชลม โดยการถายเทความรอน โดยเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน โดยการถายเทมวล โดยการผลิตไอน้ํา การละลาย การระเหย การ
กลั่น การตกผลึก ริเ วิรสออสโมซิส อัตราพิล-เตรชัน การดูด ซึม การดูดซับ
การอบแหง การสกัด หรือหลายวิธรี วมกัน การผสมและการกวน
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5643413

ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(3-0)
Hydraulics and Pneumatics Systems
ระบบไฮดรอลิก หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก ชุดตนกําลังไฮดรอ
ลิก ทอน้ํามันไฮดรอลิกและขอตอถังพัก การซีลในระบบไฮดรอลิก ปม ไฮดรอลิก
การปรับคาแรงบิดหรือแรงดันของอุปกรณทํางาน การควบคุมทิศทาง และความเร็ว
ของอุปกรณทํางาน การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดของอุปกรณ วาลว
ควบคุ ม ระบบไฮดรอลิ ก ระบบไฮดรอลิ ก แบบผสม วงจรไฮดรอลิ ก ในงาน
อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ไฮดรอลิ ก และการบํ า รุ ง รั ก ษาตามความเหมาะสม ความรู
เบื้องตนของระบบนิวแมติก เครื่องอัดลม การทําความสะอาด ลมอัด การจายลม
อัดและการเลือกจนาดตออุปกรณ ทํางานของระบบนิวแมติกวาลวและสัญลักษณ
หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก วงจรนิวแมติกแยก สัญญาณควบคุม
วงจรนิวแมติกควบคุมการทํางานดวยลอจิก การควบคุมการทํางานของระบบนิว
แมติกดวยไฟฟา อุปกรณอื่น ๆ ในระบบนิวแมติก การบํารุงรักษาระบบนิวแมติก
ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643414

ระบบควบคุมดวยนิวแมติกส
3(3-0)
Pneumatics Control System
ความรูเบื้องตนของระบบนิวแมติก เครื่องอัดลม การทําความสะอาด ลม
อั ด การจ า ยลมอั ด และการเลื อ กขนาดต อ อุ ป กรณ ทํ า งานของระบบนิ ว แมติ ก
วาลว และสัญลักษณ หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก วงจรนิวแมติก
แยกสัญญาณควบคุม วงจรนิวแมติกควบคุมการทํางานดวยลอจิก การควบคุม
การทํางานของระบบนิวแมติกดวยไฟฟา อุปกรณอื่น ๆ ในระบบนิวแมติก การ
บํารุงรักษาระบบนิวแมติก ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643501

ทฤษฎีกลศาสตรของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics Theory
คํานิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตรของไหล ความหนาแนนสัมพัทธ
หลักอารคีมีดีส ความดันที่ระดับตาง ๆ หลักของปาสคาล คณิตศาสตรสําหรับของ
ไหล สมการพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาตรควบคุม การวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ของของไหลเชิงอนุพันธ ความดันของสายกระแส การไหลของของไหล
ในอุดมคติ สมการลอยเลอร สมการเบอรนูลลี กฎของพอยซิล กฎของสโตกส
ตัวเลขของเรโนลด สนามแหงการไหล การวิเคราะหมิติ และความคลายคลังกัน
การไหลของของไหลที่มีความหนืดแบบยุบตัวไมไดใน ชองทางปดภายใน การ
ไหลของของไหลในอุดมคติ การไหลรอบนอก การไหลในชองทางเปด และการ
ไหลแบบยุบตัวไดในสภาวะสม่ําเสมอ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643502

ทฤษฎีสถิตยศาสตรวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Statics Theory
หลักพื้นฐานและระบบแรง ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสมดุลของเรง
โมเมนต สัญลักษณของโครงสราง การคํานวณหาแรงในโครงถักโดม (Method of
Joints, Method of Section และ Graphical Method แรงกระทําเปนบริเวณ ความ
เสี ย ดทาน สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความเสี ย ดทาน โบ ล ท สกรู เ พลา แบริ่ ง สายพาน
โครงสรางที่รับแรงดัด สูตรเกี่ยวกับแรงดัด (Flexural Formula) โครงสรางที่รับแสง
ตามแนวแกน แรงดัดรวมกัน งานเสมือน และโมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่

364
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5643503

ทฤษฎีพลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Dynamics Theory
เวกเตอรกลศาสตร ลนศาสตรของอนุภาค จลนพลศาสตรของอนุภาค
จลนศาสตร ข องระบบอนุ ภ าค และจลนศาสตร ข องวั ต ถุ เ กร็ ง ในระนาบ
จลนพลศาสตรของวัตถุเกร็งในระนาบ

5643504

การถายโอนความรอนและมวล
3(3-0)
Heat and Mass Transfer
การถายเทความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผรังสี สมการที่ใช
เกี่ยวกับการนําความรอน ในสภาวะสม่ําเสมอและไมสม่ําเสมอแบบมิติเดียวและ
หลายมิติ สมการพื้นฐานเกี่ยวกับการนํา การพาความรอน การถายเทความรอน
จากพื้นที่ซึ่งเพิ่มขึ้นหรือครีบ การควบแนน และการระเหยอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน การถายเทความรอนระหวางที่ของเหลวกําลังเดือด กระบวนการแพร
ในการถายเทมวล สมการอัตรา สวนประกอบวัตถุผสม ทฤษฎีก ารถายเทมวล
กฎของ Fick เกี่ยวกับการแพรสัมประสิทธิของการแพรของมวล การอนุรักษสําหรับ
ปริมาตรควบคุม สมการการแพรของมวลเงื่อนไขเริ่มตน และขอบเขต การแพรมวล
โดยปราศจากปฏิกิริยาเคมีเอกพันธุ และโดยปฏิกิริยาเคมีเอกพันธุ การแพรแบบไม
สม่ําเสมอ องคประกอบการไหลแบบเรยโนลด ชมิดนัมเบอร และเลวิสนัมเบอร
การคํานวณการถ ายเทความรอนและมวล ดวยการประยุกตไปสูก ารระเหย การ
ดูดกลืนและการสันดาป โดยพิจารณาพรอมกันทั้งสองเฟส ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
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5643505

ทฤษฎีวงจรไฟฟา
3(3-0)
Electrical Circuit Theory
ทฤษฎี ว งจรไฟฟ า การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า กระแสตรง โครงสร า ง
สัญลักษณ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ R, L และ C ในวงจรไฟฟา
กระแสตรง คาคงตัวเวลา (Time Constant) การวิเคราะหวงจร แมเหล็กไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ
RL, LC, RC และหมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณ ไฟฟา
ที่ไมเปนรูปไซน ฮารโมนิกฟงกชัน และกราฟของสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของ
สัญญาณพัลส การแปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลิเนียร อินทิเกรเตอร และดิฟเฟอร
เรสซิเอเตอร

5643506

อิเล็กทรอนิกสทวั่ ไป
3(2-2)
General Electronics
ทฤษฎีและการใชงานเกี่ยวกับตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนํา
โครงสรางสัญลักษณแบบและชนิดตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา รีเลย
คุ ณ สมบั ติ ท างฟ สิ ก ส ข องสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า ไดโอด วงจรกรองกระแส
(Rectifier) แบบตาง ๆ Operating point กราฟลักษณะสมบัติ คาพารามิเตอร และ
คาสําคัญ ๆ ที่บอกไวในคูมือของไดโอด และทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอร
แบบ CB, CE และ CC การไบแอสทรานซิสเตอรแบบตาง ๆ Load Line
ไอซีออปแอมป การวัดและการทดสอบไอโอด สารกึ่งตัวนํา วงจรกรองกระแส
แบบตาง ๆ โดยใชออสซิลโลสโคป และมัลติมิเตอร การตอวงจร การไปแอสวงจร
ทรานซิสเตอร วงจรออปแอมม วงจรกําเนิดความถี่ และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ
หลักการ แผนแบบ และการออกแบบวงจร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small
Signal Amplifier) งจรขยายกําลังแบบตาง ๆ วงจรชมิททริกเกอร จรมัลติไวเบรเตอร
ชนิดตาง ๆ ความถี่ การไบแอสเอฟ อี ที โครงสรางและคุณสมบัติ ยู เจ ที และ
พี ยู ที วงจรสื่อสารและการมอดูเลชั่นแบบตาง ๆ ให มี ก ารสาธิ ต และปฏิ บั ติ ก าร
ตามความเหมาะสม
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5643507

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Digital Electronics
วงจรเกทพื้นฐาน พีชคณิตบูลลีน วงจรคอมบิเนชั่น ผังคารโนท วงจร
เขารหัส วงจรแปลงรหัส วงจรเลขคณิต การเลือกขอมูล การกระจายขอมูล
เกทชนิดอินพุทชมิตท วงจรพัลส วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ วงจรนับและ
หาร วงจรนับซิงโครนัสและแบบอซิงโครนัส เกทชนิด 3 สถานะ บัสและการ
เชื่อมตอระบบบัส วงจรซีเควนเชียล วงจร A/D และ D/A
สเตทแมชีน
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน และหนวยความจําชนิดตาง ๆ ใหมีการปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม

5643508

ระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0)
Microprocessors Systems
โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การเชือ่ มตอไมโคร
โปรเซสเซอรกับหนวยความจํา โปรแกรมมอนิเตอรสําหรับไมโครคอมพิวเตอร
แผนพิมพเดี่ยว การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ I/O การใช
ชิพซัพทอรท (Chip Support) กับไมโครโปรเซสเซอร การใชไมโครโปรเซสเซอร
ในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอรแบบไอซีตัวเดียว (Single Chip Microcomputer)
ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643509

เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย
3(2-2)
Solar Cells Technology
ศึกษาเซลลแสงอาทิต ย และการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย บทวน คุณสมบัติ
ของสารกึ่งตัวนํา เทคโนโลยีการสรางและการปรับปรุงเซลลแสงอาทิตย การใชงาน
เซลลแสงอาทิตย ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5643510

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Safety and Environmental Management
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ในโรงงาน ผลเสี ย อั น เกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาความ
ปลอดภัย การออกแบบอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล สิง่ แวดลอมใน
โรงงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน การใชเครื่องกําบัง การวางผัง
โรงงาน ความเปนระเบียบเรียบรอย การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ การวางแผน
และการวางมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุใหเกิดนอยที่สุด การควบคุมและปองกัน
สิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด จาอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ที่ เ ป น มลพิ ษ เช น น้ํ า เสี ย ดิ น เสี ย
อากาศเสี ย ฝุ น ละออง สารตะกั่ ว ควั น พิ ษ มลพิ ษ จากเครื่ อ งกล จากธาตุ
กัมมั น ตรัง สี จากระดั บ ความเขม เสี ย ง แสง ความร อน อัค คีภั ย และความ
สั่นสะเทือน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดหนวยงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรักษา ความ
ปลอดภัย ทัง้ นี้ใหมกี ารสาธิตและการคํานวณดวย

5643511

การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย
3(3-0)
Pollution Control and Waste Treatment
ความหมายของมลพิ ษ ชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และการยศาสตร
(Ergonomics)
เทคโนโลยีใ นการควบคุมมลพิษ จากระบบนิเ วศวิท ยา สถาน
ประกอบการเรือนกระจก มลพิษเกิดขึ้นในธรรมชาติ เชน มลพิษจากความรอน
รังสี แสง เสียง อากาศ น้ํ า ดิ น ที่ เ ป น อนุ ภ าค เป น ก า ซและไอ ระบบระบาย
อากาศ มลพิษจากเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกล รถยนต เครื่องจักรตน
กําลัง หมอน้ํา ภาชนะรับความดัน ภาชนะบรรจุกาซ และการขจัดของเสียที่ได
จากระบบนิเวศวิทยาสถานประกอบการ การเกษตรกรรม และสถานที่อื่น ๆ ที่
กอใหเกิดมลพิษ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643512

การจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม
3(3-0)
Money Resource for Industrial Investment
ศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนใน
การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการการขยาย
กิจการบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทั่วไป ที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินการทางดานการเงิ นของธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ ศึกษาถึงแหลง
เงินทุนของธุรกิจ เครดิต และหลัก การใหเครดิต แอลซีทางการคา กลยุทธ และ
เทคนิคในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ไดแก การจัดการเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว การเพิ่ ม ทุ น โดยออกหุ น สามั ญ หุ น ปุ ริ ม สิ ท ธิ์ แ ละหุ น กู
การเชาคาของทุนตลาดหลักทรัพย และนโยบายในการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

5643513

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental of Electrical Engineering
ระบบจายไฟฟาแรงต่ํา อุปกรณตัดตอน การคํานวณโหลด อุปกรณไฟฟา
สําหรับอาคาร แนวทางการลดคาไฟฟา มาตรฐานของสายไฟฟา การตอสายไฟฟา
ดวยทอรอยสาย การเลือ่ นอุปกรณตัดตอนกระแสไฟฟา หมอแปลงไฟฟา มอเตอร
ไฟฟา กระแสตรง กระแสสลั บ ฟ ว ส เครื่ อ งกลไฟฟ า เบรกเกอร อุ ป กรณ
ปองกันไฟฟา การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟา 1 เฟส และ 3
เฟส วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชเครื่องมือไฟฟาชนิดตาง ๆ เพื่อการตรวจสอบหาคา
และการบํารุงรักษา ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643514

วิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental of Mechanical Engineering
อุณหพลศาสตร การทํางานของเครื่องยนตสนั ดาปภายใน เครื่องยนตแบบ
ตาง ๆ เชน เครื่องยนตแกสโซลีน ดีเซล ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตแกสโซลีน
เชน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามัน เชื้อเพลิง ฝาสูบ ลิ้น ลูกสูบ แหวน กระบอกสูบ
กานสูบ เพลา ขอเหวี่ยง แบริ่ง การเปลี่ยนซีน การบริการระบบตาง ๆ ในเครื่องยนต
ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น เฟองชุด สายพาน เครื่องปรับอากาศในรถยนต
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสในรถยนต การตรวจชวงลาง การหลอลื่น เครื่องกลการเกษตร
และการบํารุงรักษา ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643515

การยศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0)
Ergonomics for Industrial
ศึ ก ษาความหมายของเออร ก อนอมิ ก ส วิ ศ วกรรมมนุ ษ ยป จ จั ย
กายวิ ภ าคศาสตร ข องมนุ ษ ย โครงสร า ง และขนาดของร า งกายมนุ ษ ย ในงาน
วิศวกรรม ระบบการเคลื่อนไหวของรางกายมนุษย เชน กระดูก ขอตอ กลามเนื้อ ชี
วกลศาสตร และสรีรวิทยา ในการทํางาน เมตาโบลิซึม ระบบประสาท การวัด
สภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนสิ่งแวดลอมขณะทํางาน อุณหภูมิ ความชื้น แสง
เสียง การสั่นสะเทือน การออกแบบเครื่องมือ ที่นั่งคันโยก การออกแบบงาน และ
สถานที่ปฏิบัติงาน พรอมทั้งการตรวจตรา องค ป ระกอบของมนุ ษ ย เช น ความ
เมื่อยลา อายุ ความจํา การรับรู การสับเปลี่ยนหนาที่การงาน และแรงจูงใจ การ
ออกแบบ และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน การยกยายวัสดุที่ตองใช
มือและแรงกาย ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องจักร ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
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5643516

การศึกษาการทํางานและการวัดการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Work Study and Work Measurement
การวิเคราะหวิธีการทํางาน วิธีวัดเวลาทํางาน การลดสวนของงานและเวลา
ไรประสิทธิภาพ สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การลดความ
เมื่อยลา การสรางแผนภูมิการปฏิบัติการผลิต เชน แผนภูมิไซโม การบันทึก ตรวจ
ตราและพัฒนาหลักการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ของคนงานในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
การขนถายวัสดุ การสุมงาน วิธีการทํางานใหงายขึ้น การเลือก และการจับเวลา
ของงาน การกําหนดมาตรฐานในกระบวนการออกแบบ วิเคราะหงาน การหาเวลา
มาตรฐานของการทํางานของคนกับเครื่องจักร ความเมื่อยลาและการ พักผอนขณะ
ปฏิบัติงาน เวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอรมีน การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ใหมี
การสาธิตตามความเหมาะสม

5643517

เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม
3(3-0)
Engineering Economy
หลักเศรษฐศาสตร ดอกเบี้ยทบตน ตนทุน และคาใชจาย การวิเคราะห
จุดตนทุน มูลคาเทียบเทาประจําป มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน มูลคาอนาคต การ
เปรียบเทียบอัตรา ผลตอบแทนในการลงทุนวิธีตาง ๆ การวิเคราะหคาใชจายต่ําสุด
อัตราผลประโยชนตอเงินลงทุน การคัดเลือกโครงการเพื่อการลงทุน การทดแทน
และการจําหนายทรัพ ยสิน คาเสื่อมราคาและภาษีอากร การวิเคราะหความไว
ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การวิเคราะหคุณคาในสวนซึ่งไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเลขแทจริงได
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การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาหลักการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป หลักการ
และหน า ที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห าร ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนประกอบด ว ย การตั ด สิ น ใจ
ประกอบการการวางแผน การจัดองคการ การจัดกําลังคนในสายงาน การสั่งการและ
ดํ า เนิ น การ การควบคุ ม และการเพิ่ ม ผลผลิ ต การติ ด ตามผล ตลอดจนศึ ก ษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก ทําเล ที่ตั้ง การจัดองคการการผลิตของสาธารณะและ
อุตสาหกรรม วิธีการจูงใจใหบุคคลในหนวยงานอื่นมารวมทํางาน การจัดระบบ
และการวิเคราะหเพื่อนําไปสูระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ
การพยากรณเพื่อการผลิต การออกแบบงานและกระบวนการผลิต มนุษยสัมพันธ
การฝกงาน สุขภาพ สภาพการทํางาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม การวัดผล
การทํางาน การลดตนทุน การควบคุมคุณภาพ กฎหมายเชิงพาณิชย เศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเบื้องตน การเงิน การตลาด การโฆษณา การบริหารการเงินและบริหาร
โครงการ การบํารุงรักษาเครื่องจักรและโรงงาน การจูงใจคนงานคาแรงงานพิเศษ
การแบงปนผลประโยชน กรณีศึกษาในการแกปญหาการบริหารปญหา ขอขัดแยง
ภายในและภายนอกองค ก ร กฎหมายและประเพณี ก ารปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในวงการ
อุตสาหกรรม
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5643519

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0)
Strength Of Materials 1
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งน้ํ า หนั ก บรรทุ ก หน ว ยของแรงและความเค น
ความเครียด การเปลี่ยนแปลงรูปราง ภาชนะอัดความดัน และการเชื่อมตอ การตอ
ด ว ยหมุ ด ย้ํ า ส ว นของโครงสร า งรั บ แรงบิ ด และรั บ แรงดั ด แรงเฉื อ น และ
โมเมนตดดั ในคาน คานที่ทําดวยวัตถุสองชนิด ความเคนดัด ความเคนตรง ความ
เคน เฉือนในคาน ความเคน ผสมและการโกง ของคาน ส วนของโครงสรางรั บ
แรงอัด ส วนของโครงสรางรับแรงตามแนวแกนและแรงดัด รว มกัน สวนของ
โครงสร า งรั บ แรงตามแนวแกน แรงดั ด และแรงบิ ด คานเชิ ง ประกอบ การต อ
โครงสราง การดัดรอบสองแกนหลัก คานแบบอินดีเทอรมิเนท และสวนของ
โครงสรางรับน้ําหนักเคลื่อนที่ ดีเฟล็กชันของคาน เสาสูง คาคงที่ของความยืดหยุน
การทดสอบวัสดุประกอบโลหะและอโลหะที่ใชทําโครงสรางและสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล คาความปลอดภัยในการออกแบบเครื่องกล ใหสาธิตตามความ
เหมาะสม

5643520

ระบบควบคุมดวยไฮดรอลิกส
3(3-0)
Hydraulics Control System
ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใชงานระบบไฮดรอลิก หลักการ
พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก ชุดตนกําลังไฮดรอลิก ทอน้ํามันไฮดรอลิกและขอ
ตอถังพัก และ การปรั บ สภาพของน้ํ า มั น ท อ ทาง และซี ล ในระบบไฮดรอลิ ก
ปมไฮดรอลิก การปรับคาแรงบิดหรื อแรงดันของอุ ปกรณทํางาน การควบคุม
ทิศทาง และความเร็วของอุปกรณทํางาน การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาด
ของอุปกรณวาลวควบคุมระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกแบบผสม วงจรไฮดรอลิก
ในงานอุตสาหกรรม น้าํ มันไฮดรอลิกและการบํารุงรักษา
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5643521

กลศาสตรปฐพี
3(3-0)
Soil Mechanics
ศึกษาเกี่ยวกับดิน สวนประกอบทางเคมี และทางกายภาพ การทับถม
ของดิน ดินชนิดตาง ๆ การเจาะสํารวจดิน คุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม
สถียรภาพของความลาด การพังทลาย การขุดตักดิน การหาแรงในดิน การบด
อัดดิน การวิเคราะห การทรุดตัว ของดิน การปรับปรุงชั้น ดินออน สํารวจดิน
กําแพงกันดินและตอมอของสะพาน ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643522

วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulics Engineering
ศึกษาทฤษฎีทางชลศาสตร คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต หลักการ
เกี่ยวกับการไหลของของไหล จลนศาสตรของการไหลของของไหลจริง หลักการ
ไหลของของไหล การวิเคราะหมิติเชิงหนวย และความคลายคลึงทางชลศาสตร
การไหลของของไหลในทอ การไหลในทางน้ําเปด การไหลไมคงที่ของของไหล
การไหลของน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ การไหลของน้ําหลาก การซึม และการกระจาย
ของน้ําใตดิน การวัดอัตราการไหลของน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา สมการของ
พลังงานและโมเมนตัม การออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน ทางระบายน้าํ ลน ประตูน้ํา
และโครงสรางตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสงจายน้ํา การระบายน้ําและวิธีการปองกัน
อุทกภัย ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643523

วิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering
ศึกษาวงจร DC วงจร AC เฟสเดียวและสามเฟส กฎของเคอรซอฟฟ และ
หลักของแมกซเวลล วิธีโหนด และเมซ ทฤษฎีเทวินิน นอรตัน ทฤษฎีทับซอน
กําลังสูงสุด กําลังเชิงซอน วงจรแมเหล็ก หมอแปลงไฟฟา ประสิทธิภาพและการ
เชื่อมโยง ลักษณะและการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและมอเตอร
การใชและการควบคุมความเร็ว การหมุนของสนามของมอเตอรเหนี่ยวนําเฟสเดียว
และสามเฟส การสูญเสีย และประสิทธิภาพของมอรเตอรเหนี่ยวนํา การสตารท
มอเตอรเหนี่ยวนํา
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5643524

ทฤษฎีวงจรขายไฟฟา
3(3-0)
Electrical Network Theory
ตัวแปรเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหโครงขาย การวิเคราะหโครงขาย
เบื้อ งต น ทฤษฎีโ ครงขา ยวงจร และหลัก การที่ เ ปน ประโยชน สั ญลัก ษณ โดย
เมตริกซ อุปกรณไฟฟาหลายขั้ว การวิเคราะหโครงขายอันดับหนึ่ง ฟงกชันพิเศษ
ที่ควรสนใจ การวิเคราะหวงจรที่มีอันดับสูงในโดเมนของเวลา ผลการแปลงลา
ปลาซ การวิ เ คราะห ส ถานะคงตั ว ของวงจรที่ ใ ช ค ลื่ น ไซน นั ย ทั่ ว ไปของการ
วิเคราะหวงจรภายใตสถานะคงตัวของคลื่นรูปไซน อนุกรมฟูเรียร และการแปลง
ฟูเรียร การวิเคราะหโครงขายวงจรไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

5643525

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronics Communication
วิวัฒนาการของสื่อสาร ความหมายของขอมูล วงจรเครื่องขยายแบบปรับ
คลื่น การผสมและการแปลงความถี่ การผสมแอมพลิจูดและการวัด หลักการ
ผสมคลื่น การแยกคลื่นแบบตาง ๆ และการวัด การสงสัญญาณแบบตาง ๆ วงจร
และหลักการทํางานของเครื่องรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายน ความถี่และการผสม
เฟส คลื่นแทรกแซงและคลื่นรบกวน การลดเสียงรบกวน การผสมพัลส ระบบ
รหัส การแพรกระจายคลื่นวิทยุผานบรรยากาศ ระบบเครื่องสื่อสารผานดาวเทียม
การสื่ อ สารใยแสง วงจรสร า งความถี่ วงจรดิ จิ ต อลในเครื่ อ งส ง และเครื่ อ งรั บ
ระบบมัลติเพล็ก วงจรเครื่องรับและเครื่องสง สัญญาณทางวิทยุ เรดาร ไมโครเวฟ
เลเซอร การสื่อสารระบบอนาลอกและดิจิตอล ระบบการสื่อสารแบบตาง ๆ เชน
โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร และระบบสือ่ สัญญาณดิจิตอลดวยเคเบิลใย
แสงความเร็วสูง (S.D.H.) ใหมกี ารสาธิตตามความ เหมาะสม
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5643526

ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronics Circuit Analysis Theory
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายปอนกลับออสซิเลเตอร
วงจรขยายกํ า ลั ง วงจรแรงดั น คงที่ การวิ เ คราะห ข อบข า ยของความถี่ แ ละ
ขอบขายของเวลา ทฤษฎี เสถียรภาพ การออกแบบ และการชดเชยระบบควบคุม
การแทนชุดวางซอน ในภาคการตอแบบอนุกรมของระบบควบคุม

5643527

การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา
3(3-0)
Electrical Network Analysis
คํ า จํ า กั ด ความ นิ ย าม การคํ า นวณโครงข า ยวงจรไฟฟ า สั ญ ญาณและ
ฟงกชัน อุปกรณไฟฟาหลายขั้ว การวิเคราะหวงจร First Order และ Second Order
ผลการแปลงลาปลาซ ตัวแปรสถานะ วงจรไฟฟากําลัง 1 เฟส 3 เฟส การ
คํานวณโดยใชระบบ Per Unit การวิเคราะหวงจรภายใตสถานะคงตัวของคลื่นรูป
ไซน การหาความสัมพันธระหวางแรงดัน และกระแสในระบบสง-จาย Two-Port
Network
ฟูเรียร อินทิกรัล การแปลงฟูเรียร การจําลองวงจรไฟฟาดวย
คอมพิวเตอร

5643528

เครือขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0)
Communication Networks and Transmission Lines
โครงขายอิมเมจและอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร วงจรกรองความถี่ วงจรปรับ
จํานวนเทา และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีเกี่ยวกับสายสง สมการทั่วไปของ
สาย สงคลื่น กระแสและแรงดัน แรงดันในสายสง คาคงที่ของสายสง การวัด
แรงดันและกระแสภายในสาย การสะทอนกลับ คาเอสดับบลิวอาร สมิทชารท
และอิมพีแดนซแมทชิ่ง ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643529

หลักของระบบการสื่อสาร
3(3-0)
Principles of Communication Systems
ประวัติของการสื่อสารทางไฟฟา การวิเคราะห และประมวลผลสัญญาณ
การรวมคลื่นแบบดิจิตอลและลอจิก ระบบการวัด การลดเสียงรบกวน หลักของ
ระบบการสื่อสารธรรมดา หลักการผสมคลื่น และการสงแบบตาง ๆ การผสมพัลส
ระบบรหัสการแพรกระจายคลื่นวิทยุผานบรรยากาศ ระบบสื่อสารผานดาวเทียม
การสื่อสารดวยเคเบิลใยแสง และระบบการสื่อสารตาง ๆ เชน โทรเลข โทรศัพท
โทรสาร ฯลฯ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643530

การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Noise Reduction in Electronics Circuits
สัญญาณรบกวน การปองกันการรบกวนในตัวนํา ผลที่แสดงเปนตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนําของตัวนําไฟฟา ผลของสนามแมเหล็กตัวประกอบ การ
ปองกันสัญญาณรบกวน การปองกันสัญญาณรบกวนแบบไขวสายและแบบอื่น ๆ
การกราวนของระบบอิเล็กทรอนิกส การปองกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย
สัญญาณ การแยกวงจรโดยใชหมอแปลงไฟฟา การเชือ่ มโยงโดยใชอุปกรณทางแสง
การปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ชนิดของเคเบิลและตัวเชื่อม การสมดุล
การเชื่อมตอของอุปกรณประเภทแพสซีส การปองกันการสึกกรอนของหนาสัมผัส
การออกแบบวงจรแผนพิมพ ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5643531

กลศาสตรของแข็ง
3(3-0)
Mechanics of Solids
แรงและน้ําหนักบรรทุก สมดุลของแรง ความเคน ความเครียด ภาชนะอัด
ความดั น และการเชื่อ มตอ การต อดว ยหมุด ย้ําและสลั ก เกลีย ว การบิด แผนผั ง
แรงเฉือน และโมเมนตดัด ความเคนตั้งฉากในคาน ความเคนเฉือนในคาน
การเปลี่ยนรูป ความเคน การเบี่ยงเบนของคานโดยการอินทิเกรด และโดยวิธี
พื้นที่โมเมนต เสาสูง พลังงาน ความเครียด ทฤษฎีคานโคง คานซึ่งไมสามารถ
แกปญ
 หาดวยหลักสถิตยศาสตร ทรงกระบอก ผนั ง หนาและแผ น กลมหมุ น
โมเมนตของความเฉื่อย โครงสรางรับน้ําหนักเคลื่อนที่ การทดสอบวัสดุประกอบ
โลหะและอโลหะ ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชทําโครงสราง และสวนประกอบของ
เครื่องกล และคาความปลอดภัยในการออกแบบเครื่องกล สวนของโครงสราง
รับแรงแบบตาง ๆ โดยใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643532

การบํารุงรักษาหองแชแข็ง
3(3-0)
Freezing Preservation
ศึกษาโครงสรางของหองแชแข็ง วัฏจักรการทําความเย็น ระบบการทํา
ความเย็นแบบตาง ๆ และคุณสมบัติของสารทําความเย็น การคํานวณภาระความเย็น
ในหองแชแข็ง วัสดุที่ใชในการบํารุงรักษาและวิธีการบํารุงรักษาหอง แชแข็งอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643533

เทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก
3(3-0)
Foundation Engineering Technology
ชนิดของฐานราก แบบของฐานราก การสงถายแรงของฐานรากลงสูดิน
และเสถียรภาพ การออกแบบฐานที่ใชและไมใชเสาเข็ม ชั้นทรายรวน ชั้นดินตื้น
การทรุดตัวของฐานราก และวิธีทดสอบเสาเข็มชนิดตาง ๆ น้ําหนักบรรทุกของ
เสาเข็ม การเจาะสํารวจดิน กําแพงกันดิน และตอมอของสะพาน ใหมีการสาธิต
ตามความเหมาะสม
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5643534

เทคนิคการกอสราง
3(3-0)
Construction Technology
ศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร า งอาคารแบบต า ง ๆ เทคนิ ค การก อ สร า งอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก การหลอในที่ เทคนิคการสรางแบบหลอคอนกรีต คอนกรีต
สําเร็จรูป การทํานั่งราน การติดตั้งโครงสรางไมและเหล็ก การกอสรางอาคาร
สําเร็จรูป การกอสรางระบบพื้นไรคาน การใชเครื่องจักรกลงานกอสราง เทคนิค
การจัดระบบงาน การหาแหลงวัสดุกอสราง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตง
สถานที่ การสรางอาคาร ชั่วคราว การวางผัง การตอกเข็ม การสรางฐานราก เสา
ตอม อ คาน พื้ น บั น ได โครงหลั ง คา การทํ า มุ ม หลั ง คา ฝา ผนั ง ประตู
หนาตาง ฝาเพดาน อุปกรณตกแตงผนัง การเก็บวัสดุ และการบํารุงรักษาเครื่องมือ
เกี่ยวกับการกอสราง ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643535

ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0)
Strength of Materials 2
การวิเคราะหคานตอเนื่อง แกนรวมในแนวราบ การคดงอ ความเครียด
เฉือน เสนโคงของ Mohr การโคงงอของเสา คานรวม การโคงงอที่ไมสมมาตร
โครงสรางหลัก เพื่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องโหลด การประยุ ก ต ใ ช ใ นการออกแบบ
โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก

5643601

การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0)
Measurement and Instrumentation
การวิเคราะหอุปกรณในรูปของระบบยอยและชิ้นสวน ลักษณะของชิ้นสวน
ในอุ ป กรณ ม าตรฐาน การวิ เ คราะห ค วามคลาดเคลื่ อ น การออกแบบอุ ป กรณ
ระบบของอุปกรณ ความสามารถและขีดจํากัดของอุปกรณ การวัดและการใช
อุปกรณทางอุตสาหกรรม การวัดปริมาณ ระดับและการวัดปริมาณเชิงวิเคราะห
เชน การวัดอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณการไหล ระดับของของไหล ความเปน
กรดเปนดางของสาร ความชื้น ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ สภาพ
การนําทางไฟฟา มลพิษทางอากาศ น้ํา ดิน การวัดและการสงสัญญาณเพื่อควบคุม
กระบวนการผลิ ต การทํ า งานของตั ว ควบคุ ม โดยระบบไฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ไฮดรอลิกและนิวแมติก ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643602

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา
3(3-0)
Electrical Measurements and Instrumentation
หนวยและเครื่องมือวัดมาตรฐาน หลักการ และการทํางานของเครื่องวัด
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ และการ ใชงานที่ถูกตอง การวัดโวลเตจ
กระแสความตานทาน การวัดเพาเวอรแฟคเตอรไฟฟา อิมพิแดนซที่มีความถี่ต่ํา
และสูง คาผิดพลาดในการวัด มาตรฐานและโครงสรางของเครื่องมือวัดไฟฟา ทั้ง
กระแสตรง และกระแสสลับ เชน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องวัดความ
ต า นทาน มั ล ติ มิ เ ตอร เครื่ อ งวั ด พลั ง งานไฟฟ า เครื่ อ งวั ด กํ า ลั ง ไฟฟ า
ทรานสดิ วเซอร การวั ด ทางแม เ หล็ก การวัด โดยเทคนิคเชิงตั วเลข สัญ ญาณ
รบกวน เทคนิคในการทําใหอัตราสวนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น การซีลด
เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องกําเนิดสัญญาณ เครื่องวัดแบบบริดจ
ออสซิลโลสโคป มิเตอรแบบดิจิตอลชนิดตาง ๆ ที่ใช ในงานอุตสาหกรรม ใหมี
การสาธิตตามความเหมาะสม

5643603

การวิเคราะหเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(2-2)
Numerical Method Analysis for Engineers
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคํานวณเชิงตัวเลข โครงสรางคอมพิวเตอรและ
การวิเคราะหความผิดพลาด รากของสมการ ระบบของสมการเชิงเสน การหาราก
สมการที่ไมเปนเชิงเสน การคํานวณโฟลตติ้งพอยต เคิรบฟทติ้ง การประมาณคา
ในชวงโดยพหุนามและความผิดพลาด การหาคาของอนุพันธและการอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข วิธีการอิทเทอเรทีฟ การประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด และการ
ประมาณคาเปนชวงโดยพหุนามดีกรีสาม การหาคําตอบของสมการที่ไมเปนเชิง
เสน การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย การ
โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร การใชโปรแกรมยอยสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและทางฟสิกส ให
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5643604

ปฏิบัติการทฤษฎีวงจรไฟฟา
1(0-3)
Electrical Circuit Theory Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟา
การวิเคราะหวงจรขายไฟฟา และทฤษฎีวงจรขายไฟฟา ไมนอยกวา 10 การทดลอง

5643605

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1(0-3)
Electrical and Electronics Instrument Laboratory
ให ทํ า การทดลองโดยออกแบบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าการวั ด และ
เครื่องมือวัด การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทวั่ ไป การใชเครื่องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกส สมัยใหม พรอมการคํานวณไมนอยกวา 10 การทดลอง

5643606

เทคนิคการวิเคราะหโครงสราง
3(3-0)
Structural Analysis Technique
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท โดยวิธีอีลาสติกโหลด พลังงาน
สะสม Slope-Deflection Moment-Distribution อินฟลูเอนซีไลนสําหรับคาน
ตอเนื่องและกรอบการวิเคราะหโดยวิธีอีลาสติก การวิเคราะหอยางประมาณของ
กรอบโครงสราง การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางดวยวิธีการตาง ๆ เชน
Conjugate-Beam Statically Indeterminate Structures Three-Moment Equation
วิเคราะหโครงสรางโดยเมทริกซ และการวิเคราะหโครงสรางดวยคอมพิวเตอร

5643607

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 1
ใหทําการทดลอง โดยออกแบบการทดลองเกี่ ย วกับ เนื้อหาวิชาอุณ หพล
ศาสตร กลศาสตรข องไหล กลศาสตร ของแข็ ง โดยเนน การใชเ ครื่องมื อ และ
เทคนิคในการนําไปใชในงานอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 10 การทดลอง
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5643608

ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
1(0-3)
Strength of Materials Testing Laboratory
ใหทาํ การทดลอง โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวัสดุศาสตร วัสดุ
วิศ วกรรม วั ส ดุวิ ศ วกรรมไฟฟ า และวั ส ดุ ศ าสตร ช า งโยธา การทดสอบวั ส ดุ
ความแข็งแรงของวัสดุ เชน เหล็กกลา ทอนไม อิฐ เสา คาน และเหล็กหลอ ฯลฯ
ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

5643609

ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและกลศาสตรของไหล
1(0-3)
Hydraulics and Fluid Mechanics Laboratory
ใหทําการทดลองการวัดความดันของไหล การไหลผานทอ ฝาย ทํานบ
เขื่อน ขนาดของแรงที่ทําใหไหล การวัดอัตราการไหลในหลอดหรือทอ การไหล
ในชองทางเปด และการไหลอยางสม่ําเสมอ ฯลฯ ไมนอยกวา 10 การทดลอง

5643610

วิศวกรรมการสํารวจงานกอสราง
3(3-0)
Construction Surveying Engineering
การสํารวจที่เกี่ยวของโปรแกรมงานวิศวกรรม สถาปตยกรรมซึ่งจําเปน
ตอการวางแผนงานกอสราง งานรังวัดกําหนดวางจุด และแนวพื้นดิน การวางแผน
กอสรางอาคาร กําหนดความลาดชันและความโคงของการวางแนวถนน และทาง
งานทอน้ําทิ้ง ทอระบายน้ํา ทางรถไฟ ทางหลวง คลอง ทอประปา สายสง งาน
รังวัดเพื่อคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร การควบคุมงาน การตรวจงานใหเปนไปตาม
รูปแบบรายละเอียดการกอสราง การทํารายงานการกอสราง และผลการสํารวจวัสดุ
การรั ก ษาความปลอดภั ย ตามหลั ก วิ ศ วกรรม และความงามตามหลั ก ของ
สถาปตยกรรม ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5643611

เทคนิคการสํารวจ
3(3-0)
Surveying Technique
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับหลักการสํารวจ เทคนิคการใชเครื่องวัด และ
ส ว นประกอบของเครื่ อ งวั ด ตามหลั ก ของวิ ช าการ วิ ธี ทํ า แผนที่ ด ว ยโต ะ แผนที่
หลักการสํารวจดวยเทป เข็มทิศกลับ กลองวัดมุม การทําวงรอบ การหาพื้นที่ การ
หาระดับ การวัดมุมหาระยะ การหาปริมาตรดินตัด ดินถม การวางผัง การอานคา
จากสเกรน การอานระดับจากสเกรน การรับผิดชอบเครื่องมือวัดขณะปฏิบัติงาน
เชน การนําออกไปใช การติดตั้งสวนประกอบ การเคลื่อนยาย การปฏิบัติงานที่
ถูกตอง การทําความสะอาดเลนส การบํารุงรักษา และการเก็บเครื่องวัดแตละ
ลักษณะงานใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643612

การรังวัดดวยภาพถาย
3(3-0)
Photogrammetry
ประวัติการพัฒนา และการประยุกตใชการรังวัดดวยภาพ กลองถายภาพสาม
มิ ติ แ ละการใช ถ า ยภาพ การปรั บ ปรุ ง กล อ ง การวางแผนการบิ น การควบคุ ม
ภาคพื้นดิน ภาพสามมิติ และการมอง เครื่องมือวัดพื้นฐาน การอานแผนที่จาก
ภาพถายทางอากาศ การขยายภาพ และการฝงเสาหลัก การังวัดดวยภาพถายบนพื้น
โลก และหลักการวิเคราะหภาพถาย ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643613

ปฏิบัติการสํารวจและการรังวัดดวยภาพถาย
1(0-3)
Surveying and Photogrammetry
ใหอาจารยผสู อนออกแบบการทดลองโดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาการสํารว
และการรังวัดดวยภาพถาย ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง
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5643614

การทดสอบวัตถุ
3(3-0)
Materials Testing
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า ง ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละ
พฤติกรรม การรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุมตัวอยาง วัสดุเพื่อนํามา
ทดสอบในการรับแรงอัดแรงดึง แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว

5643615

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
และศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมดวยอุปกรณการติดตั้ง
ไดแก ทอรอยสายไฟฟา รางเดินไฟฟา ทางเดินบัส การเลือกอุปกรณปองกัน การ
ติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟา การออกแบบเพื่อการติดตั้งใหไดมาตราฐาน ไมนอยกวา
10 การทดลอง

5643616

ปฏิบัติการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
1(0-3)
Electronics Circuit Analysis Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวิเคราะหวงจร
อิเล็กทรอนิกส ไมนอ ยกวา 10 เมตร

5643617

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 2
ใหทําการทดลอง โดยการออกแบบการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาไฮดรอ
ลิกสนิวแมติกส โดยเนนการใชเครื่องมือและเทคนิคการนําไปใชงานอุตสาหกรรม
ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง
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5643618

ปฏิบัติการสนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
1(0-3)
Electromagnetics Field and Wave Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุม เนื้อหาวิชาสนามและคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ไมนอ ยกวา 8 การทดลอง

5643619

ปฏิบัติการกลศาสตรและกลศาสตรของการไหล
1(0-3)
Mechanics and Fluid Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ความเรงเนื่องจากคาคงที่
สากล (Universal constant) การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุนและ
แบบกลิ้งโมเมนตของความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก เพนดูลัมเชิงประกอบ
เพนดูลัม การบิด กฎของปาสคาล กฎของแบรนูลลี่ กฎของพอยซิล กฎของส
โตกส ความหนืดและการไหลแบบตาง ๆ

5643620

เครื่องมือทางวิศวกรรม
3(3-0)
Tool Engineering
หลักการตัดโลหะ เครื่องมือในการใชตัดโลหะ น้ํามันหลอเย็น มาตรฐานวัด
มาตรวิทยา ลักษณะผิวเนื้อโละ เครื่องมือกล ความถูกตองเที่ยงตรงในการวัด ตัวเกาะ
(Jigs) และตัวจับ (Fixture) เครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใชคอมพิวเตอรควบคุมการตัด
ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5643621

ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0)
Theory of Structures
ศึกษาเกี่ยวกับแรง แรงดึง แรงเฉือน ความเคน และความเครียดจากแรงตาม
แนวแกน โมเมนตในโครงสรางดีเทอรมิเนท เสนอิทธิพล การวิเคราะหความเครียด
ใน ข อ หมุน โครงสร า งหลั ก เพื่ อ การเคลื่ อ นที่ ข องโหลด ความเค น ในคาน การ
วิเคราะห โครงสรางแบบงาย และแบบยากที่รับน้ําหนักคงที่ การคํานวณหาแรงใน
โครงขอหมุนหรือโครงถัก โดยวิธีตาง ๆ การคดงอของคาน และกรอบ โดยวิธีงาน
เสมือนและพลังงานความเครียด ไดอะแกรมของ Williot Mohr การวิเคราะหโครง
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สรางที่รับแรงตามแนวแกนและแรงตัดรวมกัน การวิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอร
มิเนท และอินดีเทอรมิเนทที่รับน้ําหนักคงที่ สมการ Three Moment พฤติกรรมของ
โครงสราง การวิบัติของโครงสรางไม เหล็ก และคอนกรีต
5643622

ปฏิบัติการระบบไมโคโปรเซสเซอร
1(0-3)
Microprocessors Systems Laboratory
ให ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมไมโครโปรเซสเซอร การต อ เชื่ อ ม
ไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอร I/0
การใชชิพซัพพอรท กับไมโครโปรเซสเซอร การใชไมโครโปรเซสเซอรในงาน
อุตสหกรรม

5643623

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1
1(0-3)
Industrial Laboratory 1
ใหปฏิบัติการ โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาการออกแบบโรงงาน
การศึกษา การทํางาน การวัดการทํางาน และการยศาสตรอตุ สาหกรรม

5643624

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2
1(0-3)
Industrial Laboratory 2
ให ป ฏิ บั ติ ก ารโดยออกแบบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าการวางแผน และ
ควบคุมการผลิต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎีแถวคอย การดําเนินงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องมือทางวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ยูนิต
โอโปเรชัน การวัดและเครื่องมือวัดระบบอัตโนมัติ ไมนอยกวา 10 การทดลอง
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5643701

เคมีสาํ หรับเทคโนโลยีนวิ เคลียร
3(3-0)
Chemistry for Nuclear Technology
โครงสรางอะตอม พันธุเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลวและกาซ ปฏิกิริยา
เคมี กรด เบส เกลือ การวิเคราะหสารเคมี สารอนินทรียที่พบในธรรมชาติ ถานหิน
น้ํามัน ธาตุ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา สารกัมมันตรังสี โดยเนนการเขียนสูตร
ของสารประกอบที่มีธาตุกัมมตรังสีปนอยู พรอมทั้งการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ทางเคมีของ
สารกัมมันตรังสีเหลานั้น

5644101

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
2(1-2)
Package Design
ศึกษาความเปนมาของผลิตภัณฑบรรจุหีบหอ และความตองการในการใช
ผลิตภัณฑหีบหอ การออกแบบหีบหอ ภาชนะเพื่อใชกับผลิตภัณฑแตละประเภท
ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป ทรง รู ป แบบ โครงสร า ง สี ภาพคลี่ หี บ ห อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ฝ ก ปฏิ บั ติ
ออกแบบหี บ ห อ บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี ข นาดมาตรฐาน และสั ด ส ว นสั ม พั น ธ กั บ
ลักษณะผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ

5644102

การออกแบบระบบความรอน
3(3-0)
Thermal Systems Design
หลักการออกแบบระบบความรอน ศึกษากฎและกระบวนการทางอุณหภูมิ
พลศาสตร วัฏจักรของเครื่องจักรกลความรอน การถายเทความรอน เชื้อเพลิง
และการสันดาป การออกแบบเครื่องจักรไอน้ํา หมอน้ํา กังหันไอน้ํา กังหันแกส
และเครื่องควบแนน ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644103

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanical Design
ศึกษาปรัชญาของการออกแบบ พื้นฐานของผูออกแบบเครื่องกล ขั้นตอน
ของการออกแบบ ค า ความปลอดภั ย คุ ณ สมบั ติ ท างโลหวิ ท ยาของวั ส ดุ เ กี่ ย วกั บ
ความแค น ผสมและทฤษฎี ค วามเค น เสี ย หาย การออกแบบสํ า หรั บ การแตกหั ก
เนื่องจากความลา ความเครียด มอดูลัส พิกัดความปลอดภัยของวัสดุ ชิ้นสวนของ
เครื่อง
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จักรกลขั้นพื้นฐานซึ่งมีรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว การยึดดวยหลักเกลียว
หมุดย้ํา ลิ่ม สลัก สปริง แบริ่ง คลัช คับปลิ้ง เบรก การเชื่อมตอสายพาน และโซ เฟอง
ตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก ชุดเฟองหนอน เจอรนัลแบริ่ง และการหลอลื่น โรลลิ่ง
แบริ่ง ทําโครงการออกแบบเครื่องกลที่มีความซับซอน ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม
5644104

การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0)
Design of Machine Elements
ศึกษาหลักการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ลําดับขั้นในการออกแบบ
ขอ ที่ต อ งพิ จ ารณา ตั ว ประกอบของความปลอดภั ย มาตรฐานและรหัส และการ
วิ เ คราะห ความเค น วั ส ดุ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ การออกแบบสํ า หรั บ ความ
แข็งแรงสถิต ความ แข็งแรง ความแข็งแรงตอความลา การออกแบบสวนประกอบ
ของเครื่องจักรกล เชน เกลียว เพลา ลิ่ม สปลายน สลัก แบริ่ง คลัช คับปลิ้ง สายพาน
โซ เฟองตรง เฟองเฉียง เกียร ลิน้ กับกลับ ลิน้ นิรภัย ลิน้ นําทาง เครื่องชวยแรงแบบนิว
แมติกและไฮดรอลิก และชิ้นสวนอื่น ๆ ของเครื่องจักรกล ใหมีการสาธิตตามความ
เหมาะสม

5644105

การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Machinery Design
หลักการออกแบบเครื่องจักรกล ลักษณะและโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ที่
ตองการใชในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร ชนิดของการ
ออกแบบและการจั ด การ กํ า ลั ง ที่ ต อ งการโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในทุงนา การออกแบบเครื่องจักรกลชวยในการดํานา เครื่อง
สูบน้ํา รถไถ เครื่องปลูก เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องนวดขาว เครื่องหวานเมล็ด เครื่องยก
ย า ยข า ว เครื่ อ งจั ก รกลสํ า หรั บ การเก็ บ เกี่ ย วทั่ ว ไป พร อ มทั้ ง การซ อ มท อ ข อ ต อ
ประตูน้ํา เกลียวทอ และการเดินทอน้ํา
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5644201

การติดตั้งไฟฟา
2(1-2)
Electrical Installations
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร การติดตั้งดภายนอกอาคารคุณสมบัติและการ
ใชงานของอุปกรณชนิดตาง ๆ สวิตซเกียร รีเลยปองกันเครื่องกลไฟฟา อุปกรณ
ปองกันฟาผา อุปกรณปองกันการลัดวงจร การวางแผนสรางตูสวิตซบอรดการวาง
แผนการ เดินสาย การปกเสาพาดสาย การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา และปฏิบัติงาน
ตามรายวิชา

5644202

การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟาและการประมาณราคา
3(2-2)
Electrical System Installations Design and Cost Estimation
ศึก ษาเกี่ ย วกับสั ญลัก ษณค วามปลอดภัย มาตราฐานการติ ด ตั้ง การเลือ ก
อุปกรณไฟฟา การออกแบบระบบแสงสวางในบาน ระบบไฟฟากําลังในโรงงาน
อุตสาหกรรม การคิดคาแรงงาน การประมาณราคา และการปฏิบัติงานตามรายวิชา

5644203

เทคโนโลยีเครื่องยนตสนั ดาปภายใน
3(3-0)
Internal Combustion Engines Technology
วัฎจักรอากาศมาตรฐาน และวัฎจักรอากาศจริง เชื้อเพลิงสันดาปภายใน
พิกัดสําคัญเครื่องยนต เครื่องยนตจุดประกายไฟ เครื่องยนตจุดระเบิดดวยแรงอัด วัฎ
จักรอากาศเชื้อเพลิงอุดมคติ ซูเปอรชารจ การน็อค และอัตราการน็อค สวนผสมไอดี
การบรรจุไอดี และการคายไอเสีย โครงสรางและองคประกอบของเครื่องยนต การ
ทดสอบ การหลอลื่น ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644204

กังหันแกส
3(3-0)
Bas Turbine
วัฎจักรทางอุณหพลศาสตรของกังหันแกส การทํางาน และประสิทธิภาพ
เครื่องยนตของเครื่องบิน กังหันแกสแบบใบพัด เครื่องยนตกังหันไอพน เครื่องยนต
ไอพนแบบลัดผาน(Bypass) เครื่องยนตกังหันไอพนแบบความเร็วมากกวาความเร็ว
ของเสียง และองคประกอบที่เหมาะสม
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5644205

เทคโนโลยีวศิ วกรรมยานยนต
3(3-0)
Automotive Engineering Techology
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ หนาที่การทํางานชิ้นสวนยานยนต ตัวรถและแทน
เครื่อง ระบบเบรค ระบบพวงมาลัย การคํานวณหาแรงขับเคลื่อน ระบบแหนบ และ
แรงตานทานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะของเครื่องยนต การทรงตัว ลอ
หน า และการบั ง คั บ เลี้ ย วของรถขณะเคลื่ อ นที่ ไ ปในทิ ศ ทางตรง และทางโค ง
พลศาสตรของเบรค กลไกและระบบสงกําลังแบบสงผานคลัช และการสงกําลังผาน
ของเหลว อุปกรณยานยนต และองคประกอบในการทํางาน

5644206

วิศวกรรมแทรกเตอรการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Tractors Engineering
หลักการออกแบบเครื่องจักรกล หนาที่ที่ตองการเกี่ยวกับสราง และการ
ปฏิ บั ติ ง านในฟาร ม ของแทรกเตอร โดยเน น กลไกของโครงสร า ง พร อ มทั้ ง
เครื่องยนตและลอ ระบบการสงถายของแทรกเตอร ระบบการควบคุมดวยไฮดรอ
ลิกส

5644207

เครื่องจักรกลการกอสราง
2(1-2)
Construction Machinery
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลการกอสราง ลักษณะการทํางาน
ความสามารถในการทํางาน การเลือกใชเครื่องจักรกลในการกอสราง วิธีใชอุปกรณ
การบํ า รุ ง รั ก ษา ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน เทคโนโลยี ใ หม ๆ เกี่ ย วกั บ
เครื่องจักรกล การกอสราง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลการกอสราง ใหมี
การสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5644301

เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-2)
Concrete Technology
ศึกษาชนิดและองคประกอบคอนกรีต การยกยายและการเก็บ การทดสอบ
เพื่อตรวจรับ ขอกําหนดมาตราฐานเฉพาะ คุณสมบัติคอนกรีต การใชงานของซีเมนต
มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ การควบคุมดภาพ คอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ
สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริมคอนกรีต การออกแบบ สวนผสมคอนกรีตใหเหมาะสม
กับงานเทคอนกรีตขนาดใหญ การเทคอนกรีตใตน้ํา รอยตอ การแกปญหาตาง ๆ ขอ
งานอัดฉีดน้ํายาเมื่อเกิดรอยราว การทดสอบคอนกรีต และองคประกอบคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644302

เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
Pre-stressed Concrete Technology
ความหมายคําวา “คอนกรีตอัดแรง” ศึกษาคุณสมบัติวัสดุที่ใชผลิต ระบบ
การอัด การสูญเสียแรงอัด การวิเคราะห และการออกแบบสวนที่โคงงอ แรงเฉือน
ตัวยึดและตําแหนงที่ตั้ง ความโกงและความนูน วิธีการออกแบบโครงสราง กรรมวิธี
การผลิตคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และการดึงลวดภายหลัง
(Post-tension) วัสดุสําคัญที่ใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรง ศึกษาการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีต อัดแรง เพื่อกันแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว

5644401

ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา
3(2-2)
Semiconductor Physics
สถานะผลึก แนวความคิดทางกลศาสตรเชิงควอนตัม อิเล็กทรอนิกสในผลึก
การนําไฟฟาของผลึก การวิเคราะหโดยอาศัยหลักการทางสถิติ ระดับเฟอรมิตัวให
และ ตัวรับอิเล็กตรอน ความหนาแนน ของประจุพาหะในสภาวะที่สมดุลและไม
สมดุ ล รอยต อ พี -เอ็ น การนํา ไฟฟา ของผลึ ก เมื่อ มี ส นามไฟฟ า ต่ํ า และสู ง
ผิวหนาตาง ๆ ของสารตัวนํา แถบพลังงาน และประจุนําพาหะในสารกึ่งตัวนํา
ประจุ สว นเกิน ในสารกึ่งตั ว นํา ไดโอด จัง ชั่น ไดโอดทัน แนล ไดโอดแสดงหรื อ
แอลอี ดี ทรานซิ ส เตอร ส องขั้ ว ทรานซิ ส เตอร ผ ลสนาม และทรานซิ ส เตอร ม อส
ไดโอดยูเจที และไดโอดพีเอ็น วงจรไอซีกับการออกแบบและการวิเคราะห ใหมีการ
สาธิตและปฏิบัติการตามเหมาะสม
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5644402

สเปกโทรสโกปของโมเลกุล
3(3-0)
Molecular Spectroscopy
ระดับพลังงานที่ปลอยออกมาจากการเกิด Electron Transition แถบรังสี
วิทยา ที่เกิดจากการสั่นสลัด (Vibrational Soectriscopy) แถบรังสีวิทยาของ
Microwave, Ekectrib Spin, Resonance และ Nuclear Spin Resonance ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม

5644403

รังสีวทิ ยาและการวัดรังสี
3(2-2)
Radiology and Radiation Measurement
ศึกษาเกี่ยวกับ Basic Wave Mechanics หลักการแผรังสี การตรวจวัดปริมาณ
รั ง สี โดยมุ ง ให เ ข า ใจประโยชน ข องรั ง สี ที่ มี ต อ การแพทย การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมกิจกรรมนิวเคลียร ผลผลิต โทษของรังสี การปองกัน และปญหาทาง
รังสีวิทยากับสภาวะแวดลอม และชีวิต ทฤษฎีตางๆ คลื่นเปนอนุภาคได Planck’s
Quantum Theory of Black Body Radiation ปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริ รังสีเอกซ
X – ray Diffraction
ปรากฎการณควอนตัม อนุภาคพื้นฐานตางๆ การ
ประยุ ก ต ใ ช ฟ สิ ก ส ยุ ค ใหม การวั ด รั ง สี ใ ห มี ก ารสาธิ ต และปฏิ บั ติ ก ารตามความ
เหมาะสม

5644404

สเปกตรัมอะตอม
3(3-0)
Atomic Spectra
ศึกษาแถบรังสีของอะตอมที่เกิดจากธาตุชนิด Two Valence Electrons
การศึกษารูปชั้นพลังงานแบบ Fine Structure, Hyperfine Structure ผลกระทบแบบซี
มาน (Zeeman Effect) ผลกระทบแบบ Parshen-Back แถบรังสี แบบผสมจาก
อะตอม (Complex Spectra Radiation) ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5644405

การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ
3(3-0)
X-ray Crystallography Analysis
รังสีเอกซในธรรมชาติ และที่ประดิษฐขึ้น พลังงานของรังสีเอกซที่มีความ
ยาวคลื่นขนาดตางๆ การดูดกลืนรังสีเอกซ ความปลอดภัย และการปองกันรังสี
เอกซ หลักการเลี้ยวเบน (X – ray Diffraction) กฎของแบรกก ดัชนีมิลเลอร ทฤษฎี
การเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของรัสีเอกซ Reciprocal Lattice, Direct and Reciprocal
ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644406

ระบบควบคุมการผลิตดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Aided Manufacturing Control Systems
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ดวยการใชโปรแกรมควบคุมเครื่องมือกล
อัตโนมัตใิ นระบบการผลิต การควบคุมเครื่องมือกลดวยระบบตัวเลข หุน ยนต
อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ (F.M.S.) Cad Cam Pert และ C.P.M.

5644407

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
Automatic Control Technology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห การตอบสนองที่
ขึ้นกับชวงเวลาและความถี่ เชน ไฮโดรเจนและนิวแมติก ความรอน ไฟฟาและ
เครื่องกล การวิเคราะหระบบควบคุมเชิงเสน การเขียนกราฟการไหลของสัญญาณ
ฟงกชันโอนยาย การหาฟงกชั่นโอนยายแบบ วงรอบปด และวงรอบเปด วิธี
วิเคราะหการตอบสนอง ทีไ่ มเสถียรภาพของระบบ โดยวิธีเราธไครทีเรียน วิธีโพลา
พลอทและวิธีโบเดพลอท วิธีการควบคุมแบบสัดสวน แบบอนุพนั ธ แบบรวมและ
แบบผสม
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5644408

เทคโนโลยีวศิ วกรรมความสวาง
3(3-0)
Illumination Engineering Technology
พฤติกรรมของแสง การกําเนิดแสง กฎการสองสวาง การวัดการสองสวาง
แหลงกําเนิดแสงและองคประกอบ การสองรังสีจากไฟฟาที่มไี สหลอด การนําแกส
หลอดเรืองแสง ความเหมาะสมของความสวาง การเลือกใชงาน ชนิดและหนาที่
ของดวงโคม คุณสมบัติทางแสงของวัสดุที่ใชทําอุปกรณ การคํานวณ และการ
ออกแบบระบบแสงสวางภายในอาคาร การออกแบบแสงสวางภายในและภายนอก
อาคาร

5644409

เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0)
Electrical Systems Design Technique
ชนิ ด ของระบบไฟฟ า ระบบไฟฟา ในประเทศไทย การวางผั ง หลัก การ
ออกแบบระบบไฟฟากําลัง ขอกําหนดพื้นฐาน เฟเซอรไดอะแกรม อุปกรณไฟฟา
สัญลักษณ และวงจร ระบบแสงสวางสําหรับอาคาร มอเตอรและการควบคุมหมอ
แปลงไฟฟ า กํ า ลั ง การออกแบบระบบไฟฟ า โดยวิ ธี ทั่ ว ไป และโดยระบบ
คอมพิวเตอร สําหรับที่พักอาศัย ธุรกิจการคา โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัย ประหยัดสวยงาม และมีประสิทธิภาพ ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม

5644410

การสงกําลังของเครื่องจักกลไฟฟา
3(3-0)
Electric Drives
การพัฒนาการสงกําลังไฟฟา กําลังที่ทําใหเกิดการหมุนเพื่อสงกําลังไฟฟา
ชนิดและหนาที่การทํางาน วิธีการหยุดมอเตอร พลังงานที่ใชในการหยุดและการ
เริ่มเดินเครื่องการคํานวณ การหมุนมอเตอรโดยวิธีวิเคราะหและวิธีกราฟ ชนิดของ
มอเตอรที่สําคัญ ๆ วงจรควบคุมและวิธีควบคุมมอเตอร การคํานวณการใชงานของ
มอเตอรไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
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5644411

เทคโนโลยีระบบควบคุมแบบปอนกลับ
3(3-0)
Feedback Control Systems Technology
คําจํากัดความ ผลการแปลงลาปลาซ ระบบควบคุมแบบแบบปดและเปด
การแทนระบบ และการจําลองระบบทางคณิตศาสตร แผนภาพ กราฟ การไหล
ผลตอบสนอง ช ว งเวลา การวิ เ คราะหเ สถี ย รภาพ ช ว งความถี่ โ ดยวิ ธี Nyauist,
Routh-Hurwitx Critenrion สัดสวนตอเนื่อง การวิเคราะหเสถียรภาพ และผลตอบ
สอนงจากชวงความถี่ การสรางและวิเคราะหเสนทางราก โดยวิธีของโบด และ
แผนภูมิ Nichol กิรยิ าการควบคุมเบื้องตนและคาชดเชยในการแกไข

5644412

เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟาแรงดันสูง
3(3-0)
High Voltage Engineering Technology
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง การผลิตไฟฟาแรงสูง และการใช
ประโยชน เทคนิคการวัดแรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน ดีสชารจใน
กาซเบรคดาวนในไดอิเล็กทริกเหลวและไดอิเล็กทริกแข็ง การใชฉนวนสําหรับ
อุปกรณไฟฟา ฟาผาและการปองกัน การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง

5644413

ระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems
ทบทวนเมตริกซ เวกเตอรสเปซเชิงเสน ไอเกนเวกเตอร ระบบไดนามิกส
ศึกษาวิธีปอนสัญญาณกลับและการประยุกต วิธีการจําลองแบบบล็อคไดอะแกรม
กราฟ การไหลของสัญญาณโบเดพลอท ไนควิสไดอะแกรม หลักการของการ
ควบคุมและ การสังเกตความมั่นคงของระบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ทฤษฎี
เราธ การวิเ คราะห เวลาตอ เนื่ องและดิส ครีต วงจรปด คุณ สมบั ติก ารป อ นกลั บ
ขอกําหนดของการทํางาน ผลสนองตอบความถี่ วิธีเสนทางรกสําหรับการวิเคราะห
และการออกแบบ รวมทั้งการ ชดเชย การแปรสภาวะตางๆ การออกแบบระบบ
ควบคุมปอนกลับเชิงเสน ระบบควบคุมที่ดี และใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5644414

เทคนิคการปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Electric Power System Protection Technique
ป ญ หาทั่ ว ๆ ไปในระบบ หลั ก การเบื้ อ งต น และองค ป ระกอบของการ
ปองกันหลักการปฏิบัตกิ ารการประยุกตใชรเี ลย ระบบการปองกันเมื่อไฟฟาลัดวงจร
เครื่ อ งมื อ ป อ งกั น การกํ า หนดค า รี แ อคแตนซ ฟ ว ส รี เ ลย ส ถิ ต หลั ก การและ
คุณลักษณะของวงจรเบรคเกอร และการออกแบบ การปองกันระบบจาย ระบบสง
และอุปกรณปอ งกันฟาผาแรงดันกอเกิดกระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร ทฤษฎีการ
แยกวงจร วงจรเบรคเกอรแบบแอรบัส การพัฒนาวงจรเบรคเกอร ขอควรพิจารณา
ในการออกแบบวงจรเบรคเกอร การทดสอบวงจรเบรคเกอรและการบํารุงรักษา

5644415

การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา
3(3-0)
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
ระบบไฟฟ า กํ า ลั ง ระบบการผลิ ต ไฟฟ า ประเภทของโรงงานไฟฟ า
หลักการและการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา การควบคุม
และปองกันระบบการผลิตไฟฟาแบบตาง ๆ การคํานวณโหลด และคาคงที่ในระบบ
สายส ง การแก ส มการและการใชต ารางเพื่ อแก ปญ หาตา ง ๆ ระบบสง จา ยและ
จําหนายพลังงานไฟฟา การวางผังสถานีไฟฟายอย การเดินสายในระบบสงกําลัง
ของแรงดั น ขนาดต า ง ๆ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ระยะทาง พารามิ เ ตอร ข องสายส ง ไฟฟ า
ความสัมพันธระหวางแรงดันขนาดตาง ๆ โดยคํานึงถึงระยะทาง พารามิเตอร
ของสายสงไฟฟา ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในสายสงพลังงานไฟฟา
ตนทางและ ปลายทาง การออกแบบเพือ่ การผลิต สายจําหนายพลังงานไฟฟา สาย
เคเบิลใตดิน รีแอกซแตนซไดอะแกรม ระบบเปอรยูนิต การตรวจสอบและการ
บํารุงรักษาอุปกรณแบบตาง ๆ

5644416

ระบบควบคุมแบบดิจติ อล
3(3-0)
Digital Control Systems
ศึกษาสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital) สมการผลสืบเนื่อง การแปลงลา
ปลาซการแปลงฟูเรียร การแปลงดีสครีต การแปลงฟาสทฟเู รียร โครงสรางดิจิตอล
ฟลเตอร การออกแบบระบบ การวิเคราะหระบบควบคุม และความคลาดเคลื่อน
การประยุกต ใชงานของการประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิตอลในดานการสื่อสาร
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การควบคุมในงานทางอุตสหกรรม และอื่น ๆ อยางเหมาะสมและทันสมัย ใหมกี าร
สาธิตตามความเหมาะสม
5644417

เทคนิคการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Electric Power System Analysis Technique
ศึกษาความเปนมาของระบบไฟฟากําลัง การผลิตพลังงานไฟฟา การสง
จาย ไฟฟา การปองกันระบบ กําลังไฟฟาในวงจร AC เฟสเดียว กําลังไฟฟาสมดุล
ในวงจร AC สามเฟส ปริมาณตอหนวย อิมพีแดนซของสายสง ชนิดของตัวนํา
นิยามของ อิมพีแดนซ อิมพีแดนซของลวดสองเสนเฟสเดียว คาปาซิแตนซของ
สายสง สนาม ไฟฟาของตัวนําเสนตรงยาว ความตางศักยระหวางจุดสองจุด
เนื่องจากประจุคาปาซิแตนซของลวดสองเสน ผลของการเอิรธในคาปาซิแตนซของ
สายสงสามเฟส ความสัมพันธระหวางกระแสและโวลเตจในสายสง การจําลอง
แบบของระบบ การคํานวณโครงขาย การแกปญหาและการควบคุมโหลดโฟลว
การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง ขอบกพรองของสมมาตร
ของไฟฟ า สามเฟส องค ป ระกอบของการสมมาตร ข อ บกพร อ งของความไม
สมมาตร การปองกันระบบ และเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง

5644418

การแปรรูปพลังงานกลไฟฟา
3(3-0)
Electromechanical Energy Conversion
แรงแม เ หล็ ก แรงเคลื่ อ นแม เ หล็ ก ไฟฟ า เหนี่ ย วนํ า กระแสอลวนและ
ฮิสเทอริซิสหลักการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การ
หมุ น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า กระแสตรงและกระแสสลั บ การพั น ขดลวด
คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ อุปกรณควบคุม
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส คุณลักษณะของมอเตอรเหนี่ยวนํา
เฟสเดียวและสามเฟส หลักการเริ่มเดินเครื่องของการแปรสภาพพลังงานกล ไฟฟา
ของมอเตอรเหนี่ยวนําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
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5644419

โรงจักรไฟฟาตนกําลังและสถานียอย
3(3-0)
Electric Power Plant and Substation
ระบบโรงจั ก รต น กํ า ลั ง การเปลี่ ย นแปลงพลั ง งาน การพิ จ ารณาโหลด
การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต โรงจักรไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดแก
โรงจักรดีเซล โรงจักรกังหันไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรพลังงานความรอน
รวม โรงจักร พลังงานนิวเคลียร โรงจักรพลังงานน้ํา กังหันลม กังหันน้ํา การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟา การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาไอน้ําและพลังน้ํา
อุปกรณหลักของโรงจักร อุปกรณควบคุมและการเชื่อมตอโรงจักร อุปกรณปองกัน
โรงจักร เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับโรงจักรตนกําลัง นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน

5644420

วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0)
Power Plant Engineering
ระบบโรงจั ก รต น กํ า ลั ง การเปลี่ ย นแปลงพลั ง งาน การพิ จ ารณาโหลด
การเลือกชนิดของโรงจักรและจํานวนหนวยผลิต โรงจักรไฟฟาชนิดตาง ๆ ไดแก
โรงจักรดีเซล โรงจักรกังหันไอน้ํา โรงจักรกังหันกาซ โรงจักรพลังงานความรอน
รวม โรงจักร พลังงานนิวเคลียร โรงจักรพลังงานน้ํา กังหันลม กังหันน้ํา การ
ออกแบบโรงจักรไฟฟา การรวมกันจายโหลดของโรงจักรไฟฟาไอน้ําและพลังน้ํา
อุปกรณหลักของโรงจักร อุปกรณควบคุมและการเชื่อมตอโรงจักร อุปกรณปองกัน
โรงจักร เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับโรงจักรตนกําลัง นวัตกรรมเกี่ยวกับโรงจักรและ
พลังงานทดแทน อุปกรณและการ ควบคุมโรงจักรไฟฟาตนกําลัง ใหมีการสาธิต
และปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5644501

อิเล็กทรอนิกสทใี่ ชแสง
3(2-2)
Opto – Electronics
พลั ง งานอะตอม สภาพชั้ น พลั ง งานอะตอม การคายแสงแบบต า ง ๆ
แหลงกําเนิดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกับสสาร กฎการแผรังสี
การนําไฟฟาดวยแสงออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด ไดโอดแปลงแสง ผนึกเหลวโฟ
โตโอด โฟโตทรานซิสเตอร หลักการของเลเซอร แสงโคฮีเรนท เลเซอรแกส
เลเซอรของแข็ง เลเซอรกึ่งตัวนํา การประยุกตใชเลเซอรดานตาง ๆ ใหมีการ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644502

ฟสิกสนวิ เคลียรประยุกต
3(2-2)
Applied Nuclear Physics
การประยุกตทฤษฎีการกระเจิง ลักษณะ สมบัติของหัววัดรังสีชนิดตาง ๆ
และการประยุกต หลักการของการวัดการแผรังสีของนิวเคลียร การประยุกตฟสิกส
นิวเคลียรในอุตสาหกรรม ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644503

ฟสิกสเลเซอร
3(2-2)
Laser Physics
แสงและการเกิดแสงเมื่อถูกกระตุน ออปติคอลเรโยเนเตอร เลเซอรแบบ
ตาง ๆ เลเซอรกําลังสูง การรวมลําแสงเลเซอร โฮโลกราฟ การมอดดูเลชั่น การนํา
เลเซอรไปใชในงานอุตสาหกรรม การแพทยและการสื่อสาร การแผรังสีโดยการ
ดูดกลืน และการปลอยสัมประสิทธิ์ของไอสไตน ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม

399
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644504

ทัศนศาสตรประยุกต
3(2-2)
Applied Optics
ศึกษาสมบัติทางแสงของฟลม บางของโลหะและสารไดอิเ ล็ก ทริก การ
ประยุกตในทัศนศาสตร การวัดและการตรวจสอบความหนาของฟลมบาง ฮโลกราฟ
และการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม

5644505

อุณหพลศาสตรประยุกต
3(2-2)
Applied Thermodynamics
กระบวนการที่สมดุล และไมสมดุลในแกสอุณหภูมิสูงที่ใชกับระบบที่มี
ปฏิกิริยาทางเคมี การถายเทพลังงาน ปญหาการเคลื่อนยาย คุณสมบัติกายภาพของ
เลเซอร การวิเคราะหแถบคลื่นแสงของเปลวไฟ และอื่น ๆการระเหย การกลั่นตัว
นิวคลีเอชั่น การเกิดฟอง การระเหิด การไหลแบบ 2 สถานะ ใหมีการสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644506

เทคโนโลยีเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(2-2)
Refrigerator and Air Conditioner Technology
หลักการทําความเย็น วัฎจักรการทําความเย็น ระบบวงจรเครื่องทําความเย็น
แบบตาง ๆ คุณสมบัติของสารทําความเย็น หองเย็นและหองแชเย็น คอมเพรสเซอร
คอนเดนเซอร ชุดควบคุมน้ํายา อีวาพอเรเตอร อุปกรณของระบบน้ํายา
และ
น้ํามันหลอลื่น pH ไดอะแกรม ตูเย็นและตูแช ระบบไฟฟา หมอแปลงมอเตอร
วงจรไฟฟา และอุปกรณควบคุม หลักการของเครื่องปรับอากาศ วงจรอากาศ
ไซโครเมตริก ชนิดของเครื่องปรับอากาศและการคํานวณขนาดเครื่องปรับอากาศ
และภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ ทอทางเดินน้ํายาและการตอทอ การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือซอมการแกไขขอบกพรอง การซอม และบริการ ใหมี
การสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

400
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644507

นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Nuclear Electronics
ทฤษฎีการวัดอนุภาคนิวเคลียร หัววัดรังสีแบบตาง ๆ และการทํางานของ
หัววัด ระบบวัดเพื่ออานคาปริมาณความเขมรังสี ระบบวัดเพื่อวิเคราะหระดับ
พลังงาน อุปกรณ วัดนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน แหลงจายศักยไฟฟาสูง
อุปกรณขยายสัญญาณ อุปกรณนับและเวลา เรทมิเตอร อุปกรณวิเคราะหระดับ
พลังงาน เครื่องวัดนิวเคลียรแบบเคลื่อนที่ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644508

พลังงานนิวเคลียร
3(2-2)
Nuclear Energy
ฟสกิ สของนิวเคลียร ปฎิกิรยิ านิวเคลียร เตาปฏิกรณนิวเคลียร และกําลังงาน
นิวเคลียร คุณและโทษของพลังงานนิวเคลียร การแตกตัวของนิวเคลียร การรวมตัว
ของนิวเคลียร และการจัดสัมมนา ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644509

เทคโนโลยีการผลิต
3(3-0)
Production Technology
ศึกษาการผลิต ผลิตภัณฑโลหะ และชิ้นสวนเครื่องกลดวยกระบวนการ
แปรรูปโลหะแบบตาง ๆ เชน งานขึน้ รูปโลหะแผน งานเชื่อมโลหะ การแปรรูปดวย
เครื่องมือกลและการหลอโลหะ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644510

การวิจยั เชิงปฏิบัติการ
3(3-0)
Operations Research
ความหมาย แบบจําลองทางคณิตศาสตร การจัดสรรทรัพยากร โปรแกรมเชิง
เสน ปญหาการขนสง ปญหาการจัดหางาน ทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการแทนที่ ทฤษฎีเกมส
ทฤษฎีพัสดุคงคลัง การจําลองสถานการณ การวิเคราะหขายงาน การกําหนด
ขัน้ ตอนของงาน การจัดสายบริการ การเขียนโปรแกรมเพื่อปฏิบัติการ

401
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644511

วิศวกรรมคุณคา
3(3-0)
Value Engineering
ศึกษาวิธีการของวิศวกรรมคุณคา และรูจักประยุกตใชเทคนิคของวิชานี้
เพื่อการออกแบบผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชน สูงสุดในการผลิต เชน สามารถลดตนทุนการผลิต แตคุณภาพยังดี
เลิศ การใชวศิ วกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม

5644512

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
3(3-0)
Feasibility Study in Project
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญอยางจริงจังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรม การวางแผนทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางวิศวกรรม
การทดสอบแผน ศึกษาขอมูลและการวิเคราะห การวัดผลทางเศรษฐศาสตร ฐานะ
การเงินและการเตรียมการรายงานโครงการแบบกลุม

5644513

การดําเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Plant Operations
ศึกษาหนวยของการดําเนินงานแบบตาง ๆ ทีพ่ บในงานผลิตทั่วไป และใน
โรงงาน เครื่องกลสันดาปภายในปม การกรอง การไหลรั่ว การแยกแยะเครื่องมือที่
ใชระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก

402
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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5644514

การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Quality Control
ประวั ติ เ บื้ อ งต น คํ า จํ า กั ด ความและความหมาย การรวบรวมข อ มู ล
หลักการเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพ นําเอาเทคนิคทางวิชาสถิติเขามาชวย การ
ตรวจสอบผลการผลิต การเขียนไดอะแกรม และฮิสโตแกรมวาอยูในชวงที่เสียหรือ
ดี จากแผนการ สุมตัวอยางแบบตาง ๆ การใชเทคนิคในการบํารุงขวัญคนงานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพในการผลิต ตลอดจนแผนการบริหาร การออกแบบ คาความเชื่อมั่น
การหาคาความเชื่อมั่น วิธีการควบคุมคุณภาพแบบ TPM, TQC, TQM, ISO, QS,
MIL, Reengineering และใหจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม เชน กิจกรรม 5 ส.และ QCC

5644515

การวิเคราะหตน ทุนทางอุตสาหกรรมและงบประมาณ
3(3-0)
Industrial cost Analysis and Budgeting
ความสัมพันธระหวาง ตนทุน จํานวน และกําไร การวิเคราะหตนทุนกิจ
การอุตสาหกรรม วิธีการคิดตนทุนสินคาที่สงไปสูโรงงาน ตนทุนวัตถุทางตรง การ
คิดคาแรงงานทางตรง คาใชจายโรงงาน กําลังการผลิต ตนทุนแปรได ตนทุน
วัตถุดิบ ตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนชวงการผลิตตามกระบวนการ ตนทุนแบงสรร
ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนผลิตภัณฑรวม และผลิตภัณฑพลอยได การคํานวณของ
เสีย ของสิ้นเปลือง งานมีตําหนิและเศษซาก รายงานทางการเงิน การวิเคราะหงบ
ดุล ทางการเงิ น งบประมาณ การผลิ ต และการขาย งบประมาณฐานศู น ย การ
ควบคุมงบประมาณและการประเมินผล

403
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5644516

การจัดการงานกอสราง
3(3-0)
Construction Management
งานกอสรางอุตสาหกรรม หลักการจัดการ องคการงานกอสราง สัญญา
และการยื่นสัญญา การวางแผนและควบคุมเครื่องมือ กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง
และกฎ ขอบังคับ การรักษาความปลอดภัยในการกอสราง ทฤษฎีการบริหารงาน
กอสรางทั่วไป หลักและกระบวนการบริหาร การวางแผนงานกอสราง การจัด
หนวยงาน การควบคุม และการตรวจสอบการประสานงาน การทํารายงานการ
กอสราง การประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน เครื่องมือและวัสดุกอสราง
การบริหารงานบุคคลในงานกอสราง การอานแบบ การตรวจสถานที่ปลูกสราง
การแบงกลุมงานในสวนตาง ๆ ของอาคาร การจัดทํารายการวัสดุกอสราง ขั้นตอน
ของการประมาณราคาเพื่อหาปริมาณวัสดุกอสราง การคํานวณคาแรงเพื่อสรุปผล
การประมาณราคา ในการกอสรางทั่วไป

5644517

การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Production Planning and Control for Industry
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ ความตองการและการกําหนดปจจัย
การผลิต การตรวจสอบและควบคุมการพยากรณ การออกแบบระบบการควบคุม
การผลิต การจัดตารางการผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลังและสินคา ขนาดของ
การสั่ ง ซื้ อ และการผลิ ต สิ น ค า การสั่ ง งาน การควบคุ ม ต น ทุ น การผลิ ต การ
ประกอบ และการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต
การวางแผน และควบคุมโครงการดวยวิธี ซีพเี อ็ม และเพอรท

404
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5644518

วิศวกรรมระบบเสียง
3(2-2)
Acoustics Systems Engineering
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น ในสารยื ด หยุ น การเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น สนสาร ที่ มี
ขอบเขต การถายทอดคลื่นเสียงในลักษณะระนาบและทรงกลม การเลียนแบบกัน
ระหวางระบบวงจรไฟฟาและเครื่องกล ทรานสคิวเซอรสําหรับคลื่นเสียง การวัด
เกี่ยวกับเสียง ความถี่อุลตราโซนิค การกระจายของคลื่นเสียงในหอง การวิเคราะห
พลังงานเสียงดวยระบบ วิเคราะหสเปกตรัม ทฤษฎีของลําโพงและกลองลําโพง
ความสามารถในการสงผานของคลื่นเสียง ตัวขยายและตัวกรองเสียง หลักการของ
เครื่องชวยฟงของคนหูหนวก คุณสมบัติตอสรีรวิทยาของเสียงดังมาก การลดเสียง
รบกวน เครื่องวัดระดับเสียง คลื่นเสียงในทางสถาปตยกรรม การสูญเสียพลังงาน
ของคลื่นเสียง ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644519

เทคนิคการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electronics Circuits Design Technique
การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรสวิตซ โดยใชทรานซิสเตอร เอฟอี
ยูเจที และ พียูที คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเสนตาง ๆ และการออกแบบใช
งานในวงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรเปรียบเทียบ วงจรแหลงจายไป วงจร
กํ า เนิ ด สั ญ ญาณ และวงจรเปลี่ ย นรู ป สั ญ ญาณ การออกแบบเพาเวอร ซั พ พลาย
ฟ ง ก ชั น เจนเนอเรเตอร ฟ ง ก ชั น การส ง ผ า นอาร ซี โ ดยใช ท รานซิ ส เตอร แ บบ
ไบโพลาร เอฟอีที และวงจรเชิงเสนดัดแปลงอิมพีแดนซลบและไจเรเตอร ใหมีการ
สาธิตตามความเหมาะสม
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5644520

เทคโนโลยีวศิ วกรรมคลื่นจุลภาค
3(3-0)
Microwave Engineering Technology
ทฤษฎีไมโครเวฟ การแพรกระจายคลื่น ทอนําคลื่น อุปกรณไมโครเวฟ
หลอด สรางคลื่นแมกนิตรอน อุปกรณโซลิตสเตท ผลที่เกิดจากสเปซชารจ ไคล
สตรอน การเปรียบเทียบระหวางสายสงกับทอไมโครเวฟ การสั่นของพลาสมา
พาราเมตริกแอมปลิไฟเออร การกําเนิดและการขยายคลื่นไมโครเวฟ ที่เกิดใน
รอยตอและในเนื้อของสารกึ่งตัวนํา ระบบไมโครเวฟ การเลือกเสนทางไมโครเวฟ
สถานีทวนสัญญาณ การคํานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม วงจรตาง ๆ ใน
ระบบไมโครเวฟ สายอากาศไมโครเวฟ การกระจายคลื่ น ไมโครเวฟ ระบบ
ไมโครเวฟตามแนวสายตา ระบบไมโครเวฟเหนือเสน ขอบฟา การออกแบบขาย
ระบบไมโครเวฟ ตั ว อย า งการใช ง านของระบบไมโครเวฟ และการออกแบบ
ระบบสื่อสารไมโครเวฟ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644521

เทคโนโลยีระบบการสื่อสารดวยดาวเทียม
3(3-0)
Satellite Communication Systems Technology
ศึกษาระบบการสื่อสารดาวเทียมเบื้องตน วงโคจรของดาวเทียม โครงสราง
ของยานอวกาศ เทคนิ ค การผสมสั ญ ญาณ การรวมสั ญ ญาณ การเข า รหั ส และ
ถอดรหั ส ของสั ญ ญาณข อ มู ล การออกแบบสถานี ด าวเที ย มภาคพื้ น ดิ น การจั ด
โครงขายของการ สื่อสารทางดาวเทียม ลักษณะของชั้นบรรยากาศ การรับและ
สงสัญญาณ การแปลงสัญญาณ วงจรของการอัพลิงค และดาวนลิงค การเคลื่อนที่
ของดาวเทียม การพัฒนาของการสื่อสารผานดาวเทีย ม คลื่นวิทยุที่ใ ชใ นระบบ
ดาวเทียม ชนิดของดาวเทียม สื่อสารสถานีรับภาคพืน้ ดิน สัญญาณรบกวนในระบบ
ดาวเทียม เทคนิคการมอดูเลท ระบบสายอากาศที่ใชในดาวเทียมสื่อสาร ระบบ
ควบคุมดาวเทียมชุดขยายความถี่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ใหมีการสาธิตตาม
ความเหมาะสม
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5644522

เทคโนโลยีระบบการสื่อสารดวยใยแสง
3(3-0)
Optical Fiber Communication Systems Technology
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารดวยแสง และเสนใยแสง การปลอยแสง
และการแพรกระจายของแสง ตนกําเนิดแสงที่ใชในระบบการสื่อสาร การผสมแสง
และการแยกสัญญาณออกจากแสง คุณสมบัติของใยแสงและทอนําสง ระบบการ
สื่อสารดวยแสง การมัลติเพล็กซิ่ง และดีมัลติเพล็กซิ่ง หนวยที่ใชในการวัดแสงไฟ
เบอรออปติกแหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับแสงแบบสารกึ่งตัวนํา ผลึกเหลว
วงจรต า ง ๆ ของอุ ป กรณ ส ง และรั บ การผสมและการแยกของระบบดิ จิ ต อล
ระบบสื่อสารแบบออปติก วงจรรวมออปติกและการใชงาน ระบบสื่อสัญญาณ
ดิจิตอลดวยเคเบิลใยแสงความเร็วสูง (S.D.H.) และระบบสื่อสารที่ทันสมัย ทันยุค
โลกา ภิวตั น ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644523

วิศวกรรมขายสายโทรศัพทตอนนอก
3(2-2)
Outside Telephone Network Plant Engineering
ทฤษฎีการสื่อสารทางโทรศัพท ระบบตาง ๆ ของขายสายโทรศัพท ชนิด
ของเคเบิลและการใชงานในกิจการโทรศัพท การใชเครื่องมือและอุปกรณในการ
สรางขายสาย การสรางแนวทางสายเคเบิลตาง ๆ การแขวนสายสะพาน การแขวน
สายอากาศโดยใชเครื่องพันสาย การแขวนสายเคเบิลอากาศที่มีสายสะพานในตัว
ระบบสายเคเบิลใตดิน ในทอรอยสาย เครื่องมือและวัสดุที่ใชในการตัดตอ ชนิด
และโครงสรางเคเบิล และการนับคูสาย วิธีการตัดตอเคเบิลทั่วไป การตรวจสอบ
คูสายหลังการตัดตอแนวการวางขายสาย และผลกระทบตอสังคม ภูมิสถาปตย
ศึกษาเทคโนโลยีการวางขายสายโทรศัพทตอนนอก การออกแบบสาย การคํานวณ
เครื่องควบคุมระบบสายตอขายวงจรโทรศัพท แผนผังหมายเลขและสัญญาณ ระบบ
ราคามาตรฐาน คุณสมบัติการสงระบบตาง ๆ และการกําจัดเสียงสะทอน

407
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644524

เทคโนโลยีวศิ วกรรมสายอากาศ
3(3-0)
Antenna Engineering Technology
หลักการเบื้องตนและคํานิยามเกี่ยวกับสายอากาศ สายอากาศไดโพลขนาด
ครึ่งความยาวคลื่น สายอากาศเหนือระนาบดินสมบูรณ อารเรยสายอากาศแบบ
สม่ําเสมอ อิมพีแดนซเหนี่ยวนํา สายอากาศแบบเสนลวดและวิธีโมเมนต การ
ทดสอบสายอากาศ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644525

เทคโนโลยีการออกแบบวงจรความถี่วทิ ยุ
3(3-0)
Radio Frequency Circuits Design Technology
การออกแบบวงจรขยายยานความถี่วทิ ยุ การออกแบบวงจรผลิตสัญญาณใน
ยานความถี่วิทยุ วงจรขยายสัญญาณผานบรอดแบนดและการแมทชิ่ง วงจรตาง ๆ
วงจรขยายกําลังสัญญาณยานความถี่วิทยุ เทคนิคการออกแบบและการจัดอุปกรณ
เงื่อนไขพิเศษในการออกแบบ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644526

เทคโนโลยีวศิ วกรรมโทรศัพท
3(3-0)
Telephone Engineering Technology
แนะนําเกี่ยวกับระบบโทรศัพท เทคนิคการใหสญ
ั ญาณและสวิตชิ่ง ทฤษฎี
กราฟก ขายวงจรโทรศัพท ระบบสวิตชิ่งแบบกล-ไฟฟา ระบบสวิตชิ่งซึ่งควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร ระบบตูโทรศัพท สาขาเทเลค แนะนําเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยใช
แสง ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

408
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644527

การประมาณผลสัญญาณแบบดิจติ อล
3(3-0)
Digital Signal Processing
ศึ ก ษาเรื่ อ งสั ญ ญาณและระบบเชิ ง เลข (Digital) ศึ ก ษาทฤษฎี ข อง ZTransforms, Fourier Transforms, Discrete Transforms และ Fast Fourier
Transforms ศึกษาโครงสรางของ Digital Filter การออกแบบ Digital Filter และ
การประยุกตใชงานของ Digital Signal Processing เชน Speech, Image Processing
และ Telecommunications ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644528

เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต
2(1-2)
Automotive Electrical and Electronics Technology
วงจรจุดระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ ระบบการทํางานดวย เล็ก
ทรอนิกสในรถยนต การทดสอบเครื่องยนตดวยเครื่องมือ การตรวจสมรรถนะ
ตาง ๆ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644529

เทคนิคการออกแบบวงจรดิจติ อลและลอจิก
3(2-2)
Digital and Logic Design Technique
พีชคณิตสวิตชิ่ง การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรเกต พีชคณิตบูลลีน การ
ลดทอนวงจรคอมบิเนชั่นใหนอยที่สุด การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรซีเวนเชียล
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตตูลิ่นฮื้อ การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวม วงจร
ซีเซียม โครงงานตรรกะ และการประยุกตใชงาน ใหปฏิบัติการตามความเหมาะสม

409
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644530

ระบบการสื่อสารแบบดิจติ อล
3(3-0)
Digital Communication Systems
แสงและสิ่งเราในการปลดปลอยรังสี รีโซเนเตอรทางแสง ชนิดของเลเซอร
เทคนิคการผสมคลื่น เลเซอรกําลังสูง รูปรางของลําเลเซอร โฮโลกราฟ คุณสมบัติ
ของระบบดิจิตอล เสียงดิจิตอลไลเซชั่น ดิจิตอลทรานสมิตชั่น และมัลติเพลกซิ่ง
การวัดความผิดพลาด ซิงโครไนเซชั่น เรดิโอดิจิตอล ดิจิตอลเนทเวอรค และโปร
โตโคลส ความจุชองสัญญาณ การผสมสัญญาณดิจิตอล การควบคุมความผิดพลาด
ตอนเขารหัส การบันทึกดวยดิจิตอล ระบบสื่อสัญญาณดวยเคเบิ้ลใยแสง ความเร็ว
สูง (S.D.H.) ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644531

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
3(3-0)
Vibration and Noise Control
พฤติ ก รรมของคลื่ น เสี ย ง อุ ป กรณ ก ารวั ด และการวั ด เกี่ ย วกั บ เสี ย ง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากเสียงและการสั่นสะเทือน ขอกําหนดและเกณฑ
สําหรับควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบสิ่งแวดลอม การใชวัสดุปองกัน
เสียงและการสั่นสะเทือน ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644532

วิศวกรรมระบบการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Systems Engineering
ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวในฟารม การเพิ่ม
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือลักษณะผลผลิตในฟารม เนนความสะอาด
และการเลือกใชเครื่องกล การลดขนาด หลักการทําใหแหง ความสัมพันธระหวาง
ความชื้นหลังเก็บเกี่ยว และอุณหภูมิ เทคนิคการประมวลผลผลิตภัณฑ ระบบการ
ยกยาย การเก็บอุปกรณที่ตองใชและการบํารุงรักษา
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5644533

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
Air Condition Technology
หลักการเบื้องตนของเครื่องปรับอากาศ วัฏจักรการทําความเย็นทางอุณ
หพลศาสตรเครื่องปรับอากาศชนิดตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ อุปกรณ
ควบคุมทางกล และทางไฟฟา ระบบไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ การวิเคราะห และ
ศึกษาระบบเครือ่ งปรับอากาศ การคํานวณภาระความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ
การติดตั้ง การควบคุม การใชเครื่องมือซอมเครื่องทําความเย็น การตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบตาง ๆ ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม

5644534

การรักษาความปลอดภัยจากรังสี
3(2-2)
Radiological Safety
ศึกษาโครงสรางอะตอม ธาตุกัมมันตรังสี ตนกําเนิดรังสี อันตรายจากรังสี
หนวยทางรังสี ระดับรังสีที่ถือวาปลอดภัย ประโยชนและโทษของรังสี พลังงาน
นิวเคลียร ระเบิดนิวเคลียร การคํานวณเกี่ยวกับรังสี หลักการปองกันรังสี และการ
ขจัดกากกัมมันตรังสี ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644535

การกําบังรังสี
3(2-2)
Radiations Shielding
ศึกษาคุณสมบัติของรังสี อํานาจทะลุทลวงของรังสีชนิดตาง ๆ วัสดุที่ใชทํา
เครื่องกําบังรังสี การคํานวณเกี่ยวกับอํานาจทะลุทลวงของรังสี หลักการออกแบบ
เครื่องกําบังรังสี และการเลือกใชเครื่องกําบังรังสีที่เหมาะสม ใหมีการสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5644536

เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณปรมาณูและวัฏจักรเชื้อเพลิง
3(2-2)
Reactor Fuels and Fuel Cycles
ศึกษาคุณสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมใชทําเชื้อเพลิง
เตาปฏิกรณ และประสิทธิภาพในการทําเปนเชื้อเพลิง อุปกรณตาง ๆ ในการผลิต
เชื้อเพลิงนิวเคลียร ขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิตเชื้อเพลิง วัฎจักรของเชื้อเพลิง การ
ขจั ด การของสารที่ ใ ช ผ ลิ ต เชื้ อ เพลิ ง และการจั ด การความปลอดภั ย ในการผลิ ต
เชื้อเพลิง ใหมกี ารสาธิตและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

5644537

การออกแบบโรงไฟฟานิวเคลียร
3(2-2)
Nuclear Power Plant Design
ชนิดของระบบโรงไฟฟานิวเคลียร ขอจํากัดตาง ๆ ตามหลักสากล หลักการ
ออกแบบโรงไฟฟ า นิ ว เคลี ย ร แ บบต า ง ๆ ที่ ทั น สมั ย ในป จ จุ บั น ทั้ ง ในยุ โ รป
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เชน โรงไฟฟานิวเคลียรแบบน้ําเดือด (BER) แบบความ
ดันสูง (PWR)แบบใชน้ําที่มีมวลหลัก (PHWR) โดยคํานึงถึงระบบควบคุมระบบ
ปองกันและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ใหปฏิบัติการออกแบบ
โรงไฟฟานิวเคลียรตามความเหมาะสม

5644538

การบําบัดมลพิษในอากาศ
3(3-0)
Air Pollution Treatment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ แหลงมลพิษหลัก ผลของมลพิษที่
มีตอสุขภาพ มลพิษอันเกิดจากสภาวะเรือนกระจก ระบบนิเวศวิทยา มลพิษทาง
อากาศ เครื่องจักรกลโรงงาน โรงจักรไฟฟาตนกําลัง และการวางแผนการควบคุม
มลพิษ

412
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น(ท-ป)

5644601

ปฏิบัติการฟสกิ สนวิ เคลียรและกลศาสตรควอนตัม
1(0-3)
Nuclear Physics and Quantum Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาการใชเครื่องมือในการวัดรังสีแบบตาง ๆ สถิติการวัด
รังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาของรังสี
ตอสสารสเปกโทรสโกปของรังสีแกมมา บีตา และแอลฟา ปฏิกิริยานิวเคลียร ไม
นอยกวา 10 การทดลอง สเปกตรัมของไฮโดรเจน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในมิติ
เดียวและสามมิติโมเมนตรัมเชิงมุมและสปน การกระเจิง

5644602

ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
1(0-3)
Hydraulics and Pneumatics Laboratory
ใหทําการทดลอง โดยออกแบบการทดลองใหครบคลุมเนื้อหาวิชาระบบ
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

5644603

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
ศึกษาเพื่อหาแหลงน้ําสาธารณะ คุณภาพทั่วไป และคุณภาพที่ตองการ
ของน้ํ า มาตรฐานของน้ํ า ใช แ ละน้ํา ดื่ ม การเพิ่ ม และลดจํ า นวนประชากร การ
บริโภคน้ํา และระบบการขยาย การวางแผน การสรางโรงเก็บน้ํา การกรองน้ํา
การตรวจคุณภาพน้ํา การขจัดสารที่ไมพึงประสงค การประปาสมัยใหม สาธารณะ
สุขมูลฐาน สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลเรื่องน้ํา การทําใหน้ําสะอาดโดยวิธี
ตาง ๆ การเติมสารเคมี การวางระบบสุขาภิบาลมวลชน การขจัดขยะ และน้ํา
โสโครก การขจัดมลพิษทางอากาศและการออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ใหมกี ารสาธิตตามความเหมาะสม
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5644604

วิศวกรรมการขนสง
3(3-0)
Transportation Engineering
ประเภทของการขนสง ทางรถไฟ ทางรถยนต ทางเรือ ทางอากาศ และ
ทอ การบริหาร การดําเนินการระบบการขนสง การวางแผน และการกําหนด
เสนทาง การศึกษาภาวะการจราจร การวางแผนและการควบคุมการขนสงในเมือง
และชนบท การวางผังและออกแบบ ระบบขนสง หลายโมเดล ที่ อยูใ นบริเ วณ
ขอบเขตจํากัดที่คับแคบ ผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสวยงาม
และสิ่งแวดลอม

5644605

วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
Highway Engineering
ศึ ก ษาประวั ติ ก ารพั ฒ นาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ ง แยก
ประเภทของทางหลวง ระบบการขนสงในทางหลวง โครงสรางถนน การวางแผน
และการ ออกแบบผิวจราจร มาตรฐานทางโดยทั่วไป มาตรฐานทางหลวง การ
สํารวจปริมาณการจราจรเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ โครงสรางทางและผิว
ทาง รองขางทาง วิธีการกอสรางทาง ผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง วัสดุ
กอสรางทาง การเงินและเศรษฐกิจการทาง การควบคุมการใชทาง การบํารุงรักษา
ทางและไหล ท าง สะพานและทางระบายน้ํ า การซ อ มและบํ า รุ ง รั ก ษาทาง
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานผิวทาง ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง ใหมีการสาธิต
ตามความเหมาะสม

5644606

เทคนิคการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0)
Reinforced Concrete Design Technique
หลักการออกแบบโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวยแรงใชงาน
และวิธีความคงทนทายสุด และนําไปประยุกตใชในการออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชน คาน วัสดุแผน เสา ขั้นบันได ฐาน กําแพงกันดิน กรอบของกําแพง
และตัวรองรับสาธิตออกแบบตามความเหมาะสม
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5644607

วิธีใชคอมพิวเตอรสาํ หรับชางโยธา
3(2-2)
Computer Method for Civil Engineers
ทบทวน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การแกสมการเชิงเสน การเก็บ
ขอมูลและการจําแนกขอมูลแบบตาง ๆ การแยกแกนหลักทีละสวน ความผิดพลาด
และสภาพบกพรอง การทําซ้ําสําหรับสมการเชิงเสนโดยวิธีจาโคบี วิธีเกาส-ไซเดล
และวิธีประมาณการแบบตอเนื่อง การประมาณคาภายใน และการปรับเสนโคงที่ใช
เทียบ การอินทเกรตเชิงตัวเลข วิธีการประมาณคาตอเนื่องของการโคงงอของเสา
และคาน การแกสมการที่ไมเปนเชิงเสน การใชคอมพิวเตอรกราฟก เชน การ
ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร พรอมทั้งใหเขียนโปรแกรมสงประมาณ 9
ชิ้น โดยใชไมโครคอมพิวเตอร และเมนเฟรมคอมพิวเตอร โดยเนนการนําไปประ
ยุกต็ใชในทางวิศวกรรมโยธา

5644608

อุทกวิทยาและวิศวกรรมชลประทาน
3(2-2)
Hydrology and Irrigation Engineering
วัฏจักรทางอุทกวิทยา น้าํ ฝน การซึมของน้ําผานผิวดิน การไหลบา การวัด
ปริมาณน้ํา และน้ําฝน กราฟของน้ํา อางน้ํา การระเหยของน้ํา ปริมาณน้ําที่พืชใช
การพยากรณนา้ํ ทวม ทางที่น้ําจะไหลบา การวัดปริมาณและระดับน้ําทางอุทกวิทยา
ตัว แปรทางอุตุนิ ย มวิ ทยา การวัด น้ํา ในการชลประทาน การสง และการควบคุ ม
ปริมาณน้ํา การปรับหนาดิน การวางผังบริเวณและวิธีการประยุกตใชน้ํา ใหมีการ
สาธิตและ ปฏิบัติการตามความเหมาะสม
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5644609

ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางวัสดุเสริมและการกอสราง
1(0-3)
Pre-stressed Structural Design and Construction Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบการทดลองใหครอบคลุม เนื้ อหาวิชาการ
ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสรางไมหรือโครงสราง
เหล็ก เทคนิคการกอสราง เชน ทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสา หลังคา คานอยาง
งาย คานตอเนื่อง คานเหล็กหรือไมที่ใชทําตอมอ กรอบที่ทําดวยวัสดุแข็งแรง กรอบ
ประตู คานในชวงประตู เสาหิน การประยุกตใชเครื่องดึง การวัดแรงดึงในรูปแบบ
ของโครงสรางไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

5644610

เทคนิคการออกแบบโครงสรางใตดิน
3(2-2)
Substructure Design Technique
ศึกษาวิธีการเจาะดินเพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผล การทรุดตัวของดิน
ความสามารถในการรับน้ําหนักของดินและฐานราก แรงดันของดิน เสถียรภาพของ
ดิน การออกแบบฐานราก และกําแพงกั้นดินประเภทตาง ๆ เข็มเดี่ยว เข็มกลุม เข็มฝด
และเทคนิควิธกี ารออกแบบโครงสรางใตดิน ใหมีการสาธิตและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม

5644611

เทคนิคการออกแบบผิวจราจร
3(2-2)
Traffic Pavement Design Technique
ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และ
ผิวสนามบิน ความเคนที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่ยืดหยุน และผิวแข็ง คุณสมบัติของผิว
จราจรชนิดตาง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยืดหยุนและผิวถนนที่แข็ง การตานทาน
การไหลของผิวจราจร การกอสราง และการบํารุงรักษาพื้นถนน ใหมกี ารสาธิตและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม

416
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644612

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงดันสูง
1(0-3)
High Voltage Engineering Laboratory
ใหทําการทดลอง โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
แรงดันสูง ไมนอ ยกวา 8 การทดลอง

5644613

ปฏิบัติการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา
1(0-3)
Electromechanical Conversion Laboratory
ให ทํ า การทดลอง โดยออกแบบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าการแปรรู ป
พลังงานกลไฟฟา ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

5644614

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบปอนกลับ
1(0-3)
Feedback Control System Laboratory
ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาระบบควบคุมแบบ
ปอนกลับ ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

5644615

ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร
1(0-3)
Communication Engineering Laboratory
ให ทํ า การทดลองโดยออกแบบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าแม เ หล็ ก ไฟฟ า
วิศวกรรม และวิชาหลักการระบบการสื่อสาร ไมนอยกวา 10 การทดลอง

5644616

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 3
ใหทําการทดลองเกี่ยวกับเชื้อเพลิง การวิเคราะหสันดาป แคลอรี่มิเตอร
การทํางานของกังหันไอน้ํา การหาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน การทํางานของ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การเก็บพลังงานของเซลลแสงอาทิตย การทํางานของ
กังหัน และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน ไมนอยกวา 10 การทดลอง
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5644617

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 4
ใหทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการวัดอุณหภูมิ แรงดัน เวลา ความเร็ว
พื้นที่ปริมาณ น้ําหนัก อัตราการไหล การวัด กําลัง การทดสอบคุณ สมบัติทาง
ฟสิกสของวัสดุ การทดลองคุณสมบัติทางฟสิกสและทางกลของเชื้อเพลิง และสาร
หลอลื่น การทดลองเครื่องยนตสันดาปภายใน การทดลองทางกลศาสตรของไหล
เชน การไหลในทอ Orifices pump turbine และการสั่นสะเทือน ไมนอยกวา 10
การทดลอง

5644618

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5
1(0-3)
Mechanical Engineering Laboratory 5
ให ทํ า การทดลองเกี่ ย วกั บ การนํ า เครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม ไ ปใช ใ นงาน
อุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความเจริญกาวหนาในยุคโลกาภิวัตน

5644619

ปฏิบัติการเทคโนโลยีนวิ เคลียร
1(0-3)
Nuclear Technology Laboratory
ใหทําการทดลอง โดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลียร
การรักษาความปลอดภัยจากรังสี การกําบังรังสี ไมนอยกวา 10 การทดลอง

5644620

การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
3(3-0)
Timber and Steel Design
ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็ก การคํานวณเพื่อออกแบบโครงสรางไม
และเหล็กเพื่อรับแรง โดยใชทฤษฎีตาง ๆ การคํานวณเกี่ยวกับแรงดันและแรงกด
ของคานเสา เหล็กสวนประกอบ แผนเหล็กที่ใชเชื่อม คานเหล็กประกอบเพื่อตอ
ชิ้นสวนโครงสราง อาคารและสะพาน การประยุกตใชโครงสรางไมและเหล็ก เชน
เสา คาน ตง โครงสรางไมและชิ้นสวนของอาคาร

418
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644621

ปฏิบัติการกลศาสตรปฐพีและวิศวกรรมฐานราก
1(0-3)
Soil Mechanics and Foundation Engineering
ให อ าจารย ผู ส อนออกแบบการทดลอง โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาของวิ ช า
กลศาสตรปฐพี และเทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก ใหนักศึกษาปฏิบัติการไมนอย
กวา 8 การทดลอง

5644622

ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร การประปา และสุขาภิบาล
1(0-3)
Hydraulics Water Supply and sanitary Engineering Laboratory
ให อ าจารย ผู ส อนออกแบบการทดลอง โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าของ
วิศวกรรมชลศาสตร วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล ใหนักศึกษาปฏิบัติการไม
นอยกวา 8 การทดลอง

5644623

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 3
1(0-3)
Industrial Laboratory 3
ให ป ฏิ บั ติ ก ารโดยออกแบบให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าวิ ศ วกรรมคุ ณ ค า
การวิเคราะหตนทุน การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในงานอุตสาหกรรม
การควบคุมและการขจัดของเสีย การศึกษาความเปนไปได การบํารุงรักษาทาง
วิศวกรรมโลหการวิศวกรรม กระบวนการผลิต วัสดุวิศวกรรม ไมนอยกวา 10
การทดลอง

5644624

ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4
1(0-3)
Industrial Laboratory 4
ใหปฏิบัติการโดยออกแบบใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล
พื้นฐาน และวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน ไมนอ ยกวา 10 การทดลอง

419
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644625

ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0)
Queueing Thoeory
ศึกษาโครงสรางและสัญลักษณที่ใชในระบบแถวคอย ตัวแบบแถวคอย
ลั ก ษณะของปญ หาในระบบแถวคอย การวิเ คราะหร ะบบ การรอคอยรูป แบบ
แถวคอยปวสซองที่มี 1 ชองทางบริการ และหลายชองทางบริการ รูปแบบ
แถวคอยที่ มีจํา นวนหนว ยบริ ก ารเปน สัด ส ว นโดยตรงกั บจํ า นวนลูก ค า ในระบบ
รู ป แบบแถวคอยที่ ไ ม เ ป น แบบป ว ส ซ อง รู ป แบบการบริ ก ารแบบเออร แ ลงค
รูปแบบการบริการใด ๆ โดยใชสูตร P-k ตัวแบบจําลองสถานการณ ตัวแบบลูกโซ
มารคอฟ การวิเคราะหปญหารอคอยโดยวิธี มอนติคารโล การคํานวณความนา
จําเปนที่จะมีลูกคาอยูในระบบแถวคอย n คน ทฤษฎีเกมส รูปแบบตาง ๆ ของ
ปญหาแถวคอยและคาใชจายในระบบแถวคอย การแกปญหาโดยวิธีตัวคูณลากรองจ
และมารโคเฟยน

5644701

กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0)
Industrial and Commercial Laws
กฎหมายประเพณีเกี่ยวกับการสงเขาและสงออก กฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับพิกัดภาษีศุลกากร กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม การจดทะเบียนสิทธิบตั ร ยืม ฝากทรัพย จํานอง จํานําเช็ค ตั๋วแลกเงิน
การประกันเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ เงินทดแทน
การเลิกจาง การเรียกรอง การเจรจา การนัดหยุดงาน ขอพิพาทศาลแรงงาน พ.ร.บ.
ควบคุม วิชาชีพสถาปตยกรรม และวิศวกรรม และอํานาจหนาที่ของผูควบคุมงาน

420
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644702

กฎหมายไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Electrical and Electronics Law
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานของ
ประเทศไทยและตางประเทศ กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
ขอกําหนดการติดตั้งและเดินสายไฟฟาของการไฟฟา ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานดานไฟฟา กฎหมายวิทยุสากล และมาตรฐานเครื่องหรืออุปกรณ
เกี่ยวของกับการใชวิทยุโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ระเบียบเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตการใช ความถี่วทิ ยุและวิทยุสมัครเลน

5644703

เทคนิคการวิเคราะหความวิบัตใิ นการกอสราง
3(3-0)
Construction Failure Analysis Technique
ศึกษาความหมายของคําวา “วิบัติ”
สาเหตุที่อาจจะทําใหเกิดการวิบัติ
ปญหาความผิดพลาดในการกอสราง การวิบัติที่เกิดจากแรงทางดานขาง การวิบัติ
ที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เชน การใชอาคารผิดประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี การตอเติม
เกิน Factor Safety ศึกษารอยราวลักษณะ และประเภทรอยราว วิธีการปองกัน
และซอมแซมทั้งอาคารที่เปนไม เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก

5644901

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขตของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัยและทําการวิจัย เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟสิกส อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียน โดย
คํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

421
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644902

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร
3(2-2)
Research for Nuclear Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือ โปรแกรมวิชา

5644903

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Productivity Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อ
การพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

422
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644904

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสโครงสราง
3(2-2)
Research for Structural Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขัน้ ตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีฟสิก สโครงสราง ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เ ลือกเรีย น โดย
คํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

5644905

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง
3(2-2)
Research for Power Electrical Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัยและทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟากําลัง ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียน โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง
โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

423
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644906

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาสื่อสาร
3(2-2)
Research for Communication Electrical Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบ
วิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขึ้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาสื่อสาร ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียน โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อการ
พึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชนและสั ง คมอย า งมั่ น คง โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

5644907

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟสิกสเครื่องจักรกล
3(2-2)
Research for Mechanical Physics Technology Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอวิจัย วัตถุประสงคและ
ขอบเขต ของการวิจัยการวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางแบบวิจัย
การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย
ขึ้นตอนในการวิจัย การเริ่มทําการวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลความหมายขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาสื่อสาร ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียน โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อการ
พึ่ง พาตนเองของชุมชน และสัง คมอย างมั่ นคง โดยไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

424
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644908

สัมมนาฟสกิ สอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Physics Seminar
ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทาง
ฟสกิ ส อุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหา
ตาง ๆ อยางมีเหตุผลตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝก
เขียนโครงการ หรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ ผลผลิตอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียน
โดยคํ า นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มของ
ประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน และสังคมอยางมั่นคง โดยใชรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในภาควิชา หรือโปรแกรมวิชา

5644909

สัมมนาเทคโนโลยีนวิ เคลียร
3(2-2)
Nuclear Technology Seminar
ศึก ษาค นคว า หาความรู ความก า วหนา ของผลงานวิจั ย และป ญ หาทาง
นิวเคลียร เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหา
ตาง ๆ อยางมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝก
เขียนโครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ

5644910

สัมมนาการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Productivity Seminar
ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทางการ
เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อ
แก ป ญ หาต า ง ๆ อย า งมี เ หตุ ผ ล ตามวิ ธี ก ารและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
ตลอดจนฝกเขียนโครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการ
และการปฏิบัติอยางเปนระบบ

425
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5644911

สัมมนาฟสกิ สโครงสราง
3(2-2)
Structural Physics Seminar
ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทาง
ฟสิกสโครงสราง ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหา
ตาง ๆ อยางมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝก
เขียนโครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ

5644912

สัมมนาไฟฟากําลัง
3(2-2)
Power Electrical Seminar
ศึ ก ษาค น คว า หาความรู ความก า วหน า ของผลงานวิ จั ย และป ญ หาทาง
ไฟฟากําลัง ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง ๆ
อยางมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝกเขียน
โครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

5644913

สัมมนาไฟฟาสื่อสาร
3(2-2)
Communication Electrical Seminar
ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทางไฟฟา
สื่อสาร ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง ๆ อยาง
มีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝกเขียนโครงการ
หรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ

426
รหัส
5644914

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สัมมนาฟสกิ สเครื่องจักรกล
3(2-2)
Mechanical Physics Seminar
ศึกษาคนควาหาความรู ความกาวหนาของผลงานวิจัย และปญหาทางฟสิกส
เครื่องจักรกล ใหสอดคลองกับกลุมวิชาที่เลือกเรียนมาอภิปรายเพื่อแกปญหาตาง ๆ
อยางมีเหตุผล ตามวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนฝกเขียน
โครงการหรือโครงงาน หรือรายงานตามความเหมาะสม ทั้งวิธีการและการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

427

หมูวชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
(565)
หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. เรื่องทั่วไป
(565-1--)
2. ขอสนเทศและขอมูล
(565-2--)
3. ซอฟทแวร
(565-3--)
4. ทฤษฎีและการคํานวณ
(565-4--)
5. ระเบียบวิธี
(565-5--)
6. การประยุกตใชงาน
(565-6--)
7. ฮารดแวรและระบบเครื่อง
(565-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(565-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(565-9--)

428

หมูวชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (565)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5653201
5653301
5653302
5653303
5653304
5653305
5653306
5653401
5653501
5653601
5653602
5653603
5653604
5653605
5653606
5653607
5653608
5653609
5653610
5653611
5653612
5653613
5653614
5653701
5653702

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การจัดการทรัพยากรขอมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
การเขียนโปรแกรมภาษาอารพีจี
การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส
การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมซอฟทแวร
ดิสครีตและโครงสรางขอมูล
การวิจยั การดําเนินงานในอุตสาหกรรม
โปรแกรมประยุกตดานการบัญชีและการเงิน
โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคาคงคลัง
โปรแกรมประยุกตดานงานบุคลากรและการจายเงินเดือน
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศสํานักงาน
คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการพิมพ
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรในงานควบคุม
ความมั่นคงของระบบ
การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร
การใชคอมพิวเตอรและเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
สถิติวศิ วกรรม
ระบบการสื่อสารขอมูล
โครงสรางขอมูลและสถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

429

รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5653703
5653704
5654501
5654701
5654901
5654902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
การออกแบบดิจติ อลคอมพิวเตอรฮารดแวร
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

430

คําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (565)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5653201

การจัดการทรัพยากรขอมูล
3(2-2)
Data Resource Management
เน น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นา และการจั ด การ
ทรัพยากร ขอมูลขององคกร บริษัท ทัง้ ในระดับแนวคิด ตรรกะ และกายภาพ
คืองานในการจัดการทรัพยากรขอมูล (การบริหารขอมูล, การบริหารฐานขอมูล)
การวิเคราะหขอมูล (วิธีการวางแผนหาขอมูล, แนวคิดรูปแบบขอมูล, มาตรฐาน
ขอมูล, ระบบขอมูลและธุรกิจ, การจัดการโครงสรางขอมูลพื้นฐานของขอมูล)
การออกแบบฐานขอมูล (แนวคิดและการใชระบบจัดการฐานขอมูล, การสนับสนุน
การตัดสินใจและการดําเนินการฐานขอมูล, การปรับขอมูล, การจัดเก็บ, การสํารอง
และกูคืน, ตรรกะขบวนการเชื่อมโยง, เทคนิคการจัดการเก็บขอมูล, การพิจารณา
ภาษาสําหรับการสืบคน)

5653301

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2)
Assembly Language Programming
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาแอสเซมบลี
การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดขอมูล คําสั่งคํานวณ
คํ า สั่ ง ทํ า ซ้ํ า คํ า สั่ ง เงื่ อ นไข คํ า สั่ ง แมคโคร การใช รี จี ส เตอร แ ละการติ ด ต อ กั บ
ไมโครโปรเซสเซอร แ ละฝ ก เขี ย นโปรแกรมติ ด ต อ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ควบคุ ม
สวนประกอบรอบขางของระบบไมโครคอมพิวเตอร

431

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5653302

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3(2-2)
COBOL Language Programming
เนนทฤษฎีตั้งแตการศึกษาหลักการทั่ว ๆ ไปของภาษาโคบอล การอธิบาย
ตัวขอมูล การจัดการขอมูล สวนนําเขา/แสดงผล การควบคุมการไหลขอมูล
ตลอดจนลักษณะภาษาดานอื่น ๆ และฝกเขียนโปรแกรมทีเ่ กี่ยวของกับงานดานธุรกิจ
ในสวนของธุรกิจ, อุตสาหกรรม, ฯลฯ

5653303

การเขียนโปรแกรมภาษาอารพีจี
3(2-2)
RPG Language Programming
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ก ารศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล
ใน การเขียนโปรแกรมอารพีจี การประมวลผลแฟมขอมูล การดําเนินการในการ
คํานวณแถวลําดับ และตาราง การเขียนโปรแกรมควบคุมและการแกไขขอบกพรอง
และฝกเขียนโปรแกรมทีเ่ กี่ยวของกับงานดานรายงานในสวนของธุรกิจ,
อุตสาหกรรม, ฯลฯ

5653304

การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส
3(2-2)
C++ Language Programming
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตหลักการพื้นฐานของภาษาซีพลัสพลัส นิพจน
และตัวดําเนินการ การควบคุมการไหลของขอมูล แถว ลําดับ และตัวชี้ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุฟงกชนั ในการจัดการขอผิดพลาด
ไลบรารีมาตรฐานและตัว
ประมวลผลกอน และฝกการเขียนโปรแกรมในดานตาง ๆ เชิงวัตถุดวยภาษา
ซีพลัสพลัส
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5653305

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
32-2)
C Language Programming in Industrial
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาซี ชนิดของ
ขอมูลนิพจนและตัวดําเนินการ การควบคุมการไหลของขอมูล แถวลําดับและตัวชี้
โครงสรางและยูเนียน ไลบรารีมาตรฐานสวนนําเขา/แสดงผล สภาพแวดลอมและ
ฟงกชนั่ ของไลบรารี และตัวประมวลผลกอนและฝกเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของ กับ
งานอุตสาหกรรม

5653306

วิศวกรรมซอฟทแวร
3(2-2)
Software Engineering
ใหเนนทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟทแวร คือ ระบบคอมพิวเตอรเชิง
วิ ศ วกรรมการวางแผนโครงการด ว ยซอฟท แ วร การกํ า หนดสิ่ ง ที่ ต อ งการใน
ซอฟทแวร การออกแบบ ซอฟท แ วร การเขี ย นโปรแกรมแปลภาษาและการ
ถอดรหั ส การทํ า คุ ณ ภาพของ ซอฟท แ วร เทคนิ ค การทดสอบซอฟท แ วร
การบํารุงรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟทแวร

5653401

ดิสครีตและโครงสรางขอมูล
3(2-2)
Discrete Mathematics and Data Structure
เนนทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเซ็ต ความสัมพันธและฟงกชัน การนับและ
ความสัมพันธเวียนเกิด (Recurrence Relations) ทฤษฎีกราฟ ตนไม และการแยก
จําพวก (Tree and Sorting) ขายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบูล (George Bool)
และวงจรเชิงวิธีจัดหมูออโตเมตา (Automata)
ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic
Systems) โพเซตและแลคทิซ (Poset and Lattice) และฝกเขียนโปรแกรมโดยใช
ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาดิสครีตและโครงสรางขอมูล
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5653501

การวิจยั การดําเนินงานในอุตสาหกรรม
3(2-2)
Operation Research in Industrial
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ห ลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและ
แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ การเรี ย นแบบทางสถิ ติ คิ ว
ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมสินคาคงคลัง การวิเคราะหงาน ตลอดจนทฤษฎี
ใหม ๆ ที่ เ หมาะสมในงานอุ ต สาหกรรม ตลอดจนการฝ ก เขี ย นและพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่อการวิจัยการดําเนินงานในอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดทักษะในการวิจัย
ตอไป

5653601

โปรแกรมประยุกตดานการบัญชีและการเงิน
3(2-2)
Computer Application in Accounting and Finance
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ศึ ก ษาข อ มู ล ด า นบั ญ ชี ก ารเงิ น เช น บั ญ ชี
เงินเดือน บัญชีเจาหนี้ลูกหนี้ บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุนและคาแรง
บัญชีตนทุน และงานผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพื่อวิเคราะหตนทุนและคาแรง บัญชี
ตนทุนและงานผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพื่อวิเคราะหงบการเงิน ตลอดจนการเขียน
โปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานการบัญชีและการเงินหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูป
มาประยุกตใชกบั งานดานนี้

5653602

โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคาคงคลัง
3(2-2)
Computer Application in Inventory Control
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาเกี่ย วกับการจัด ซื้อ การรับ การจัด สง
สินคา การควบคุมคลังสินคาคงคลัง การตัดบัญชีสินคา การวิเคราะห การขยาย
และการยึดครอง ลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานการควบคุม
สินคาคงคลังหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบั งานดานนี้
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5653603

โปรแกรมประยุกตดานงานบุคลากรและการจายเงินเดือน
3(2-2)
Programming Applications in Personal and Payroll
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานงานบุคลากรและ
การจ า ยเงิ น เดื อน การจั ด ข อมู ล และการวางระบบข อ มู ล ด า นนี้ การออกแบบ
รายงานตาง ๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล การคนหาขอมูล และการออกแบบ
รายงานผลทางดานนี้ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษาดานงาน
บุคลากร และการจายเงินเดือน หรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชประยุกตกับงาน
ดานนี้

5653604

โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
3(2-2)
Computer Application for Science and Industrial
เนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เชน
อันดับ และอนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม
ฟงกชัน การแกสมการ เวกเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตศาสตรวิเคราะห
และแคลคู ลัสเบื้องต น และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วขอ งกับอุต สาหกรรม ตลอดจน
เขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษา ดานงานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม หรือ
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
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5653605

ระบบสารสนเทศสํานักงาน
3(2-2)
Office Information Systems
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การสํ า นั ก งาน คื อ
สภาพแวดล อ มในสํ า นั ก งาน (การดํ า เนิ น งานแบบรวมศู น ย /กระจายศู น ย ,
สภาพแวดลอมเชิงวิศวกรรม, เทคโนโลยีการประเมินผล) เทคโนโลยีในสํานักงาน
(การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก, ภาพพจน, การเก็บสื่อ, เทคโนโลยีการเขาถึง
แบบสาธารณชน, การติดตั้ง, การบํารุงรักษา และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
, การจัดการเพื่อปองกันการลาสมัย) การทํางานของผูใชปลายทาง (การวิเคราะห
และการสนับสนุน, ระบบศูนยสารสนเทศ, การรวมมือกันและการสนับสนุน, การ
พัฒนา ผูใชปลายทาง และการบริหารการตอตาน)
ตลอดจนพัฒนาหรือฝกใช
โปรแกรมสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงาน

5653606

คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการพิมพ
3(2-2)
Computer in Printing Shop
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ศึ ก ษาระบบการพิ ม พ การเรี ย งพิ ม พ ด ว ย
คอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมสําหรับใชในการเรียงพิมพ และตรวจสอบ ศึกษา
เทคโนโลยีใหม ๆ และทันสมัยเกี่ยวกับการพิมพ

5653607

การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Drawing and Design
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใน
การออกแบบวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แผนภูมสิ ถิติในงานอุตสาหกรรม และฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

436

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5653608

คอมพิวเตอรในงานควบคุม
3(2-2)
Computer in Control
การวิเคราะหการออกแบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุม การนําโครงการ
คอมพิวเตอรที่สมบูรณแบบมาใชในระบบควบคุม การประมาณคาพารามิเตอร
การจําลองแบบทางไดนามิกส การจัดตําแหนงขอมูล หนวยความจําโปรเซสเซอร
การสร า งวิ ธี ก ารออกแบบ การใช ไ ฮบริ ด และดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร ใ นงาน
อุตสาหกรรมใหไดใชโปรแกรมจําลองหรือโปรแกรมปฏิบัติการจริงที่มีอยู หรือไป
ฝกทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม

5653609

ความมัน่ คงของระบบ
3(2-2)
Systems Security
เนนความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา และ
จั ด การโปรแกรมที่ ทํ า งานด า นความมั่ น คงของระบบ การประเมิ น ความเสี่ ย ง
(โครงสรางระบบ และการประเมินคาขอมูลและระบบ, คุณลักษณะ, การ
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง, ขอปลีกยอยดานความเสี่ยง, การกูคืนเพื่อการแยก
และบริการสารสนเทศที่หยุดจังหวะ, การจัดการกูคืนการจัดเก็บ, การวางแผน
ธุรกิจใหดําเนินตอไป, การจัดการความยอยยับสารสนเทศ) ความมั่นคงของระบบ
(การโทรคมนาคม, ความมั่นคงฐานขอมูล, การสราง รหัสลับ, ระบบปฏิบัติการ,
คอมพิวเตอรและโครงขายทองถิ่น, ความมั่นคงทางกายภาพ) การออกแบบความ
มั่นคงในระบบ (จุดประสงคระบบความมั่นคงและการทํางาน, การประกันขอมูล
อันหนึ่งอันเดียวกัน, ปฏิบัติการวงจรชีวิต) การจัดการความมั่นคง (การตั้งนโยบาย
การนําไปใชและการบริหาร, การเขาใจความมั่นคง, สารสนเทศดานจรรยาบรรณ,
การแสดงบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะส ว นตั ว และการประเมิ น การวั ด ค า ความมั่ น คง)
ตลอดจนฝกใชและ/หรือพัฒนาโปรแกรมสําหรับดานความมั่นคงของระบบ
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5653610

การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Systems Development in Industrial
ใหเนนความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะหระบบ ออกแบบระบบ
และสรางระบบ อีกทั้งบทบาทของนักวิชพี ดานระบบงานในองคกร การวิเคราะห
ระบบ (ทฤษฎีระบบทั่วไป, การศึกษาขั้นตน, นิยามของวัตถุประสงค, ขอมูล
รวมและการวิเคราะหขอมูล, ความตองการของระบบ) การออกแบบระบบและ
การนําไปใช (พิจารณาทางเลือกการออกแบบระบบ, การออกแบบลอจิก, การ
ออกแบบขอปลีกยอย, ความมั่นคงและการควบคุม, ภาวะสวนตัว, การนําระบบไป
ใช, การประเมินผลและการ บํารุงรักษาระบบ) การวิเคราะหระบบอยางมืออาชีพ
(บทบาทวงการของระบบอยางมืออาชีพ, เกณฑหาบุคคลเขาทํางานอยางมืออาชีพ,
ทักษะการสื่อสาร, การกําหนดลักษณะของบุคลากรในอุตสาหกรรม) ฝกเขียน
โปรแกรมพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม

5653611

การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Aided Engineering Management
ให เ น น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ค อมพิ ว เตอร ช ว ยออกแบบ และคอมพิ ว เตอร
สําหรับการผลิตในโรงงาน การประยุกตใชในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอรด
องคประกอบ และระบบเชิงกล อินเตอรเฟสระหวางคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
แคด และคอมพิวเตอร นิวเมอริกัล คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุนยนต เทคโนโลยี
โครงขาย การจัดการคอมพิวเตอร สําหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
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น(ท-ป)

5653612

การใชคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-2)
Using Computer and Networks
เนนทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการกลุมอุปกรณคอมพิวเตอร
ทั้งในระดับแนวคิด ตรรกะ และกายภาพ งานการจัดการทรัพยากร การบริหาร
ทั่ ว ไป เทคนิ ค การบริ ห าร การสนั บ สนุ น ผู ใ ช ป ลายทาง สถาป ต ยกรรม
คอมพิวเตอร ระบบหนวยอุปกรณประกอบ ซอฟทแวรคอมพิวเตอร การประยุกต
ระบบซอฟทแวร เทคโนโลยีเครือขาย ภาพรวมของเครือขายระดับทองถิ่น (LAN)
ระดับเมือง (MAN) และระดับสากล (WAN) มีการฝกทักษะในการใชคอมพิวเตอร
และเครือขายที่ติดตั้งในงานอุตสาหกรรม

5653613

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Information Technology in Industrial Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงสารสนเทศกับการบริห าร ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ
การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตกับการบริหารงาน
อุตสาหกรรมใหทนั สมัยอยูเสมอ

5653614

สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติดานอุตสาหกรรม การ
รวบรวมและการนําเสนอขอมูล ความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปน
การสุ ม ตัว อยา ง ตั ว แปรเชิ งสุ ม และการแจกแจงตั ว แปรเชิ งสุ ม การประมาณค า
พารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน แจกแจงแบบปกติ ทวินาม ไฮเปอรจี
โอเมตริ ก ป ว ส ซ อง แกมม า ไควสแควร การแปลงค า ตั ว แปรและโมเมนต การ
วิเคราะหการถดถอยและสหพันธเชิงเสน อนุกรมเวลา การวิเคราะหความแปรปรวน
การใชสถิติในการพยากรณทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
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น(ท-ป)

5653701

ระบบการสื่อสารขอมูล
3(2-2)
Data Communication System
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตหลักการติดตอสื่อสาร หลักการเชื่อมตออุปกรณ
รูปแบบมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอื่น ๆ ระบบการติดตอสื่อสาร โครงสราง
อุปกรณและฮารดแวร การใชและออกแบบระบบสื่อสารขอมูล ตลอดจนใช
โปรแกรมดานการสื่อสารขอมูลหรือพัฒนาโปรแกรมสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณ
ตาง ๆ

5653702

โครงสรางขอมูลและสถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Microcomputer Architecture and Data Organization
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ
ลอจิก ดิจิตอล ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรเชิง
สถาปตยกรรมวิธีการออกแบบ การออกแบบระบบประมวลผล ระบบควบคุม
องค ป ระกอบหน ว ยความจํ า ตลอดจนเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ เรี ย กใช ข อ มู ล ตาม
สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอรตามระบบที่ศกึ ษา

5653703

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)
Microprocessor and Microcontroller
เนนทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร (ความ
เปนมา, ระบบไมโครคอมพิวเตอร, บัส) ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟทแวร
(โครงสรางภายใน, รีจีสเตอร, ภาษาแอสเซมบลี้) คําสั่งภาษาแอสเซมบลี้ ฮารดแวร
ไมโครโพรเซสเซอร หนวยความจํา การสื่อสารแบบขนาน พอรตนํา เขา/สงออก
อินเตอรรัพต และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุน (คุณสมบัติ, โหมดการ
ทํางาน, หนวยความจํา, รีจีสเตอร, การอางแอดเดรสและชุดคําสั่ง, การเขียน
โปรแกรมเบื้องตนและการเชื่อมกับอุปกรณภายนอก)
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น(ท-ป)

5653704

การศึกษาวงจรพื้นฐานและการซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Circuit Base Study and Microcomputer Maintenance
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบบั ส โดยใช ไ มโครโปรเซสเซอร
สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟส หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล
สวนตาง ๆ ที่ประกอบเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร อุปกรณที่ใชในการซอม
หลักการตรวจเช็ค และการซอมเบือ้ งตน ตลอดจนฝกปฏิบัติการซอมจริง

5654501

การจําลองและการโมเดลในงานอุตสาหกรรม
3(2-2)
Introduction to Simulation in Industrial
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งความรู เ บื้อ งต น เกี่ย วกั บ การจํ า ลองป ญ หา
การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหาเทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน การเลือก
ภาษา การทดลองปฏิ บั ติ การจํ า ลองป ญ หาเทคนิ ค การจํ า ลองข อ มู ล นํ า เข า
กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง และฝกเขียนโปรแกรม
หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจําลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม

5654701

การออกแบบดิจติ อลคอมพิวเตอรฮารดแวร
3(2-2)
Digital Computer Hardware Design
เน น ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การออกแบบดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร
สมั ย ใหม ทั้ ง แบบธรรมดา และแบบขั้ น สู ง เพื่ อ ใช เ ป น หน ว ยควบคุ ม ไมโคร
โปรแกรม เช น การดี ไ ซน ลั ก ษณะของเอแอล แครี่ ลุ ค อะเฮด มั ล ติ พ ลิ เ คชั น
และดิวิชัน อัลกอริทมึ ส การออกแบบระบบหนวยความจํา แบบจานแมเหล็กขนาด
ใหญมาก ระบบเทปสําหรับแบคอัพ และระบบหนวยความจําแบบใชจานเลเซอร
และไดมกี ารฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการออกแบบ ตลอดจนสรางทักษะ
ประกอบความเขาใจในการออกแบบดิจติ อลคอมพิวเตอรเชิงฮารดแวร
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น(ท-ป)

5654901

การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
3(2-2)
Research for Industrial Computer Technology Development
ใหเนนทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิจัย การกําหนดหัวขอ
วิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค แ ละขอบเขตของการวิ จั ย การวางแผนการวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัย การสรางแบบวิจัย การสรางและใชเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนใน
การวิจัย การเริ่มทําการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปล
ความหมายขอ มูล การสรุ ป ผลการวิ จัย การเขีย นรายงานการวิจั ย การเสนอ
ผลงานวิจัย และใหทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม โดย
สอดคลองกับ กลุม และวิชาที่เ ลือ กเรีย น โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เ หมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศเพื่อ การพึ่งพาตนเองของชุมชน และ
สั ง คมอย า งมั่ น คง โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการในภาควิ ช าหรื อ
โปรแกรมวิชา

5654902

การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
3(2-2)
Independent Study in Industrial Computer Programming
ศึกษาปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแกปญหา การเขียนผัง
งาน เพื่อแสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่ง หรือหลายภาษา เพื่อใชงานหรือแกปญหานั้น ตลอดจนการทําโครงการ
พิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มใี ชในอุตสาหกรรมเปนหลัก

