
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอมูลรายวิชา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิา subjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ
593 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5511218+ พนืฐานงานชา่งอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 63122110101 อ. ประสงค ์หน่อแกว้เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
537 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5514306- จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์รเบอืงตน้3(3-0-6) 62122320101 รศ. ธติมิา  คณุยศยงิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1394 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5521103- วตัถดุบิสาํหรับอตุสาหกรรมเซรามกิส์3(2-2-5) 64122320101 ผศ. ธมลวฒัน ์หรัิญชาตอินันต์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1395 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5521104+ เทคโนโลยเีครอืงมอื เครอืงจักรและอปุกรณ์เซรามกิส์3(2-2-5) 64122320101 อ. วนัิย ตะ๊แสง เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1396 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5522104 การขนึรูปดว้ยแป้นหมนุ 3(1-4-4) 64122320101 อ. วนัิย ตะ๊แสง เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
538 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5523102 การเผาผลติภัณฑเ์ซรามกิส์ 3(1-4-4) 62122320101 ผศ. สรวศิ มลูอนิตะ๊ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
539 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5523502- การตลาดอตุสาหกรรมเซรามกิส์ 3(3-0-6) 62122320101 อ.ดร. วรีพร  สพุจนธ์รรมจารีวทิยาการจัดการก
541 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5523704- นวตักรรมการประหยัดพลงังานในการผลติเซรามกิสเ์ป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม3(2-2-5) 62122320101 ผศ. ศวิชั ลาวลัยว์ดกีลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
540 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5523901- นวตักรรมเซรามกิส์ 3(2-2-5) 62122320101 ผศ. ธมลวฒัน ์หรัิญชาตอินันต์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
562 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5523901- นวตักรรมเซรามกิส์ 3(2-2-5) 62124900202 ผศ. ศวิชั ลาวลัยว์ดกีลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
542 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5524501+ นวตักรรมนําเคลอืบเซรามกิส ์2 3(2-2-5) 62122320101 ผศ. สรวศิ มลูอนิตะ๊ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
31 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5574802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยไีฟฟ้า5(450) 61122950101 อ. วรพล  คณติปัญญาเจรญิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก

1073 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5671203 วศิวกรรมเทคโนโลยสีอืประสม 3(2-2-5) 64122660101 อ. ศญิาพัฒน ์ เสนจันทรฒ์ไิชยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1075 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5671204 การโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 64122660101 อ. ณชิา นภาพร จงกะสกิจิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1070 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5671701- โครงสรา้งคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 64122660101 อ. ศกัดชิยั ศรมีากรณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
627 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5672301. การโปรแกรมบนระบบขอ้มลูเป็นศนูยก์ลาง3(2-2-5) 63122660101 ผศ. ไพจติร  สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
630 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5672303+ ออกแบบเครอืขา่ยสําหรับวศิวกรรมซอฟแวร์3(2-2-5) 63122660101 ผศ. นพนันท ์สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
628 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5672304 การพัฒนาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยสีมัยใหม่3(2-2-5) 63122660101 อ. ญาดามณ ีเขอืนใจเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
257 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5672502- การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ3(2-2-5) 62122660101 อ. ญาดามณ ีเขอืนใจเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1074 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5672601- วศิวกรรมซอฟตแ์วรเ์บอืงตน้ 3(2-2-5) 64122660101 ผศ. ไพจติร  สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
629 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673301. การพัฒนาโปรแกรมประยกุตส์าํหรับอปุกรณ์เคลอืนที3(2-2-5) 63122660101 อ. ศกัดชิยั ศรมีากรณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
258 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673302 การสรา้งภาพยนตรก์ราฟิกแอนเิมชนั3(2-2-5) 62122660101 ผศ. ไพจติร  สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
259 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673501 การบรหิารซอฟตแ์วรข์นาดใหญใ่นองคก์ร3(2-2-5) 62122660101 ผศ. นพนันท ์สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
626 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673601- การกาํหนดความตอ้งการและการจัดการซอฟตแ์วร์3(2-2-5) 63122660101 อ. ญาดามณ ีเขอืนใจเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
260 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673604- การจัดการโครงแบบซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 62122660101 อ. ณชิา นภาพร จงกะสกิจิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
261 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5673606 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 62122660101 อ. ณชิา นภาพร จงกะสกิจิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
198 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5674892+ สหกจิศกึษาดา้นวศิวรรมซอฟตแ์วร6์(640) 61122660101 อ. ญาดามณ ีเขอืนใจเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
262 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5674902- โครงงานวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 62122660101 ผศ. นพนันท ์สขุสมบรูณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
594 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5681101 วสัดศุาสตร์ 3(3-0-6) 63122110101 ผศ. ศวิชั ลาวลัยว์ดกีลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
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595 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5682101 วศิวกรรมไฟฟ้าเบอืงตน้ 3(2-2-5) 63122110101 ผศ. พงษ์ศกัด ิ อยูม่นั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
596 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5682104 การถา่ยเทความรอ้น 3(3-0-6) 63122110101 อ. อดศิร ถมยา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
597 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5682201+ แหลง่พลงังานและการแปลงรูป 3(3-0-6) 63122110101 ผศ.ดรวศนิว์โิรตม ์เนตศิกัดิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
543 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5683205 พลงังานแสงอาทติยส์าํหรับระบบไฟฟ้า3(2-2-5) 62122110101 ผศ.ดรวศนิว์โิรตม ์เนตศิกัดิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
544 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5683304 ความยงัยนืของพลงังานและสงิแวดลอ้ม3(3-0-6) 62122110101 ผศ. พงษ์ศกัด ิ อยูม่นั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
545 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5683307 การจัดการและอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม3(2-2-5) 62122110101 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
546 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5683308 การวางแผนและระบบการจัดการพลังงาน3(3-0-6) 62122110101 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
547 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5684202 เทคโนโลยโีรงจักรตน้กาํลงั 3(3-0-6) 62122110101 อ. อดศิร ถมยา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
27 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5684802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยพีลงังาน5(450) 61122110101 อ. อดศิร ถมยา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
28 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5684892 การฝึกสหกจิศกึษาเทคโนโลยพีลงังาน6(640) 61122110101 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
233 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5684901 โครงงานพเิศษเทคโนโลยพีลังงาน1(0-2-1) 62122110101 ผศ. สกล จโินสวสัดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1361 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5701701- ปรัชญาอาชวีศกึษาและการงานอาชพี3(2-2-5) 64181700101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1359 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5701803 ปฏบิตักิารเขยีนแบบเบอืงตน้ 3(0-6-3) 64181700101 ผศ. มัตตกิา  บญุมา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1360 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5701804 วสัดชุา่งอตุสาหกรรมและวสัดทุอ้งถนิ3(2-2-5) 64181700101 อ.ดร. ปัญญา พลรักษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
967 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702102- การออกแบบเว็บไซด์ 3(2-2-5) 63181700101 ผศ. ธนวรกฤต โอฬารธนพรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
572 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702105 การพัฒนาสอืมัลตมิเิดยีเพอืการศกึษา3(2-2-5) 62181700101 ผศ. ธนวรกฤต โอฬารธนพรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
157 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702302 การประดษิฐแ์ละตกแตง่ผลติภัณฑเ์ซรามกิส์3(2-2-5) 61181700101 ผศ. ศริมิา เอมวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
965 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702501- เขยีนแบบเครอืงกลดว้ยคอมพวิเตอร์3(2-2-5) 63181700101 อ. สมพร ตบิขดั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
966 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702702- การเพมิผลผลติในงานอตุสาหกรรม3(2-2-5) 63181700101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
961 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702805 ปฏบิตักิารเครอืงมอืกลเบอืงตน้ 3(0-6-3) 63181700101 อ. ประสงค ์หน่อแกว้เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
964 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5702806 ปฏบิตักิารหัตถกรรมและการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑ์3(0-6-3) 63181700101 ผศ. ศริมิา เอมวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
432 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5703103 ระบบฐานขอ้มลู 3(2-2-5) 62181700101 ผศ. ธนวรกฤต โอฬารธนพรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
232 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5703205 การตดิตงัระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 61181700101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
431 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5703703 การจัดการงานบํารุงรักษา 3(2-2-5) 62181700101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
156 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5703802 การจัดการเรยีนรูอ้ตุสาหกรรมศลิป์3(2-2-5) 61181700101 ผศ. ศริมิา เอมวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
430 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5703808 การจัดการเรยีนรูอ้ตุสาหกรรมศลิป์3(0-6-3) 62181700101 ผศ. ศริมิา เอมวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
152 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5704702 การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการอตุสาหกรรม3(3-0-6) 61181700101 ผศ. มัตตกิา  บญุมา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
153 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5704703 การจัดการสงิแวดลอ้มอตุสาหกรรม3(3-0-6) 61181700101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1077 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5711203 วสัดอุตุสาหกรรม 3(3-0-6) 64122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1204 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5711203 วสัดอุตุสาหกรรม 3(3-0-6) 64162700102 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1078 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712101 สถติใินงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 64122670101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1205 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712101 สถติใินงานอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 64162700102 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
634 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712102 กระบวนการคดิเชงิวศิวกรรม 3(2-2-5) 63122670101 อ. ณรงค ์ เครอืกนัทาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
799 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712102 กระบวนการคดิเชงิวศิวกรรม 3(2-2-5) 63162700102 อ. ณรงค ์ เครอืกนัทาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1026 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712102 กระบวนการคดิเชงิวศิวกรรม 3(2-2-5) 64122060103 อ. ณรงค ์ เครอืกนัทาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
635 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712201 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 63122670101 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
658 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712201 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 63122950102 ผศ. จักรกฤษณ ์ฮนัยะลาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
798 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712201 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 63162700103 รศ.ดร.อนริุจน ์ มะโนธรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1032 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712201 การจัดการอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 64122070104 ผศ. จักรกฤษณ ์ฮนัยะลาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1027 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712202 ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในสถานประกอบการ3(3-0-6) 64122060101 ผศ. จักรกฤษณ ์ฮนัยะลาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก



589 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712802 ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางเทคโนโลยี5(450) 63122060101 ผศ.วา่ทปีฐมพงศ ์พรมมาบญุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
590 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712804 สหกจิศกึษา 6(640) 63122060101 ผศ.วา่ทปีฐมพงศ ์พรมมาบญุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
591 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5712804 สหกจิศกึษา 6(640) 63122070102 อ. นวิตั ิกจิไพศาลสกลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1033 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5721301 การควบคมุคณุภาพ 3(3-0-6) 64122070101 อ. นวิตั ิกจิไพศาลสกลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1034 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5721302 กรรมวธิกีารผลติ 1(1-0-2) 64122070101 ผศ. เอกรัฐ อนิตะ๊วงศาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1035 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5721303 ปฏบิตักิารกรรมวธิกีารผลติ 2(0-4-2) 64122070101 อ. สมพร ตบิขดั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1036 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5721401 การศกึษางานอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 64122070101 อ. นวิตั ิกจิไพศาลสกลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1079 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741201 เทคนคิกอ่สรา้งอาคาร 1(1-0-2) 64122670101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1208 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741201 เทคนคิกอ่สรา้งอาคาร 1(1-0-2) 64162700102 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1080 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741202 ปฏบิตักิารเทคนคิกอ่สรา้งอาคาร 2(0-4-2) 64122670101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1209 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741202 ปฏบิตักิารเทคนคิกอ่สรา้งอาคาร 2(0-4-2) 64162700102 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1086 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741203 ปฏบิตังิานกอ่สรา้ง 2(0-4-2) 64122670101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1081 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741303 การเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์ 1(1-0-2) 64122670101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1082 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741304 ปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์2(0-4-2) 64122670101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1083 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5741501 กลศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 64122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
631 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742204 การสาํรวจ 1(1-0-2) 63122670101 ผศ. ศรายทุธ มาลยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
632 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742205 ปฏบิตักิารสํารวจ 2(0-4-2) 63122670101 ผศ. ศรายทุธ มาลยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1206 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742305 การเขยีนแบบ 3 มติดิว้ยคอมพวิเตอร์1(1-0-2) 64162700101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1207 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742306 ปฏบิตักิารเขยีนแบบ 3 มติดิว้ยคอมพวิเตอร์2(0-4-2) 64162700101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
636 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742309 การประมาณราคากอ่สรา้ง 1(1-0-2) 63122670101 รศ.ดร.สกลวรรณ หา่นจติสวุรรณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
637 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5742310 ปฏบิตักิารประมาณราคากอ่สรา้ง 2(0-4-2) 63122670101 รศ.ดร.สกลวรรณ หา่นจติสวุรรณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
638 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743103 วสัดกุอ่สรา้งอาคารและการทดสอบ1(1-0-2) 63122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
639 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743104 ปฏบิตักิารทดสอบวสัดกุอ่สรา้งอาคาร2(0-4-2) 63122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
264 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743209 การบรหิารงานกอ่สรา้ง 3(3-0-6) 62122670101 ผศ. ศรายทุธ มาลยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
802 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743209 การบรหิารงานกอ่สรา้ง 3(3-0-6) 63162700102 ผศ. ศรายทุธ มาลยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
267 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743311 การประมาณราคางานโยธา 1(1-0-2) 62122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
268 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743312 ปฏบิตักิารประมาณราคางานโยธา 2(0-4-2) 62122670101 ผศ.ดรปิญชาน ์ ตอ่กติตกิลุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
265 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743403 อปุกรณ์อาคารและการบรหิารจัดการงานระบบอาคาร3(3-0-6) 62122670101 ผศ. ศภุวฒุ ิผากา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1210 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743403 อปุกรณ์อาคารและการบรหิารจัดการงานระบบอาคาร3(3-0-6) 64162700102 ผศ. ศภุวฒุ ิผากา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
263 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743504 การออกแบบโครงสรา้งอาคาร 3(3-0-6) 62122670101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
806 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743507 วศิวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 63162700101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
517 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743603 วศิวกรรมการทาง 1(1-0-2) 62122670101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
518 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743604 ปฏบิตักิารวศิวกรรมการทาง 2(0-4-2) 62122670101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
266 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5743901 โครงการพเิศษทางเทคโนโลยโียธา3(0-6-3) 62122670101 รศ.ดร.สกลวรรณ หา่นจติสวุรรณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
805 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744208 การสาํรวจภาคสนาม 3(0-6-3) 63162700101 ผศ. ศรายทุธ มาลยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
800 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744210 การตรวจและควบคมุงานการกอ่สรา้ง1(1-0-2) 63162700101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
801 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744211 ปฏบิตักิารตรวจและควบคมุงานการกอ่สรา้ง2(0-4-2) 63162700101 รศ.ดร.สกลวรรณ หา่นจติสวุรรณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
803 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยโียธา2(90) 63162700101 ผศ. วฒันา  มกรโรจนฤ์ทธิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
228 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยโียธา5(450) 61122670101 อ. ธชนม ์กา้วสมบรูณเ์ทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
804 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5744902 สมัมนาการกอ่สรา้ง 3(3-0-6) 63162700101 รศ.ดร.สกลวรรณ หา่นจติสวุรรณ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก



657 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5751105 ปฏบิตักิารอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์นืฐาน2(0-4-2) 63122950101 ผศ. ดอนสนั ปงผาบ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
527 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752107 อเิล็กทรอนกิสกํ์าลงั 1(1-0-2) 62122950101 ผศ. ดอนสนั ปงผาบ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
528 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752108 ปฏบิตักิารอเิล็กทรอนกิสกํ์าลัง 2(0-4-2) 62122950101 ผศ. ดอนสนั ปงผาบ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
659 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752203 การผลติ สง่จา่ยและจําหน่ายทางไฟฟ้า2(2-0-4) 63122950101 อ. วรพล  คณติปัญญาเจรญิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
986 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752203 การผลติ สง่จา่ยและจําหน่ายทางไฟฟ้า2(2-0-4) 63162100102 อ. วรพล  คณติปัญญาเจรญิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
660 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752308 ระบบเครอืงทาํความเย็นและเครอืงปรับอากาศ1(1-0-2) 63122950101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
987 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752308 ระบบเครอืงทาํความเย็นและเครอืงปรับอากาศ1(1-0-2) 63162100102 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
661 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752309 ปฏบิตักิารระบบเครอืงทาํความเย็นและเครอืงปรับอากาศ2(0-4-2) 63122950101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
988 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5752309 ปฏบิตักิารระบบเครอืงทาํความเย็นและเครอืงปรับอากาศ2(0-4-2) 63162100102 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
519 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753306 วศิวกรรมสอ่งสวา่ง 1(1-0-2) 62122950101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
992 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753306 วศิวกรรมสอ่งสวา่ง 1(1-0-2) 63162100102 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
520 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753307 ปฏบิตักิารวศิวกรรมสอ่งสวา่ง 2(0-4-2) 62122950101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
993 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753307 ปฏบิตักิารวศิวกรรมสอ่งสวา่ง 2(0-4-2) 63162100102 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
524 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753408 ระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 62122950101 ผศ. ดอนสนั ปงผาบ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
996 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753408 ระบบอตัโนมัตใินอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 63162100102 ผศ. ดอนสนั ปงผาบ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
997 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753410 การเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต3์(2-2-5) 63162100101 อ. วรีชยั สวา่งทกุข์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
523 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5753901 โครงงานพเิศษเทคโนโลยไีฟฟ้า 11(0-2-1) 62122950101 อ. วรพล  คณติปัญญาเจรญิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
525 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754309 การซอ่มบํารุงบรภิัณฑไ์ฟฟ้า 1(1-0-2) 62122950101 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
984 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754309 การซอ่มบํารุงบรภิัณฑไ์ฟฟ้า 1(1-0-2) 63162100102 อ. สนัต ิ วงศใ์หญ่ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
526 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754310 ปฏบิตักิารการซอ่มบํารุงบรภัิณฑไ์ฟฟ้า2(0-4-2) 62122950101 อ. สมพร ตบิขดั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
985 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754310 ปฏบิตักิารการซอ่มบํารุงบรภัิณฑไ์ฟฟ้า2(0-4-2) 63162100102 อ. สมพร ตบิขดั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
662 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754402 เครอืงมอืวดัและการควบคมุทางอตุสาหกรรม1(1-0-2) 63122950101 อ. วราภรณ ์ทมุชาติ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
989 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754402 เครอืงมอืวดัและการควบคมุทางอตุสาหกรรม1(1-0-2) 63162100102 อ. วราภรณ ์ทมุชาติ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
663 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754403 ปฏบิตักิารเครอืงมอืวดัและการควบคมุทางอตุสาหกรรม2(0-4-2) 63122950101 อ. วราภรณ ์ทมุชาติ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
990 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754403 ปฏบิตักิารเครอืงมอืวดัและการควบคมุทางอตุสาหกรรม2(0-4-2) 63162100102 อ. วราภรณ ์ทมุชาติ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
991 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754404 ปฏบิตักิารการควบคมุมอเตอรไ์ฟฟ้า3(0-6-3) 63162100101 ผศ. ศภุวฒุ ิผากา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
521 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754405 ปฏบิตักิารนวิแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิสใ์นงานอตุสาหกรรม2(0-4-2) 62122950101 ผศ. ศภุวฒุ ิผากา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
994 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754405 ปฏบิตักิารนวิแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิสใ์นงานอตุสาหกรรม2(0-4-2) 63162100102 ผศ. ศภุวฒุ ิผากา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
522 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754407 ปฏบิตักิารพแีอลซใีนงานอตุสาหกรรม2(0-4-2) 62122950101 ผศ.วา่ทปีฐมพงศ ์พรมมาบญุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
995 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754407 ปฏบิตักิารพแีอลซใีนงานอตุสาหกรรม2(0-4-2) 63162100102 ผศ.วา่ทปีฐมพงศ ์พรมมาบญุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
998 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5754902 โครงงานพเิศษเทคโนโลยไีฟฟ้า 23(0-6-3) 63162100101 อ. วรพล  คณติปัญญาเจรญิเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1038 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791102 คณติศาสตรว์ศิวกรรม 2 3(3-0-6) 64122160101 ผศ. ณัฐสนิ ี ตงัศริไิพบลูย์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
601 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791104 สถติวิศิวกรรม 3(3-0-6) 63122160101 ผศ. มัตตกิา  บญุมา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1039 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791105 การจัดการทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 64122160101 อ. เมธาวตัน ์กาวลิเครอืเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1040 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791106 เขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-2-5) 64122160101 อ. วรีชยั สวา่งทกุข์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1041 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791108 การฝึกปฏบิตังิานดา้นวศิวกรรม 1(0-2-1) 64122160101 อ. สมพร ตบิขดั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
602 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791110 อเิล็กทรอนกิสส์าํหรับวศิวกรรมคอมพวิเตอร์3(2-2-5) 63122160101 ผศ. พงษ์สวสัด ิอํานาจกติกิรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1042 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 3(2-2-5) 64122160101 อ. เมธาวตัน ์กาวลิเครอืเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1043 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5791301 การออกแบบวงจรดจิทิลัและตรรกะ3(2-2-5) 64122160101 ผศ. พงษ์สวสัด ิอํานาจกติกิรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
603 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5792302 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 63122160101 อ. เมธาวตัน ์กาวลิเครอืเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก



604 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5792304 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 63122160101 อ. วรีชยั สวา่งทกุข์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
605 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5792402 ระบบปฏบิตักิาร 3(2-2-5) 63122160101 ผศ. นราธปิ วงษ์ปัน เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
534 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793312 การศกึษาเฉพาะทางดา้นระบบคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร์3(2-2-5) 62122160101 อ. วรีชยั สวา่งทกุข์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
531 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793404 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 62122160101 ผศ. ณัฐสนิ ี ตงัศริไิพบลูย์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
535 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793410 การศกึษาเฉพาะทางดา้นระบบซอฟตแ์วร์3(2-2-5) 62122160101 อ. เมธาวตัน ์กาวลิเครอืเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
532 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793602 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 62122160101 อ. วรีชยั สวา่งทกุข์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
536 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793603 การประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5) 62122160101 ผศ. นราธปิ วงษ์ปัน เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
533 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5793901 หัวขอ้โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์1(0-2-1) 62122160101 ผศ. ณัฐสนิ ี ตงัศริไิพบลูย์เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
530 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5794503 จนิตวศิวกรรม 1(1-0-2) 62122160101 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมก
1028 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม5811113 โปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลในระบบควบคมุ3(2-2-5) 64122060101 ผศ.วา่ทปีฐมพงศ ์พรมมาบญุเทคโนโลยอีตุสาหกรรมก


