
  

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.1.15A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.นฤภร ปาลวิวัฒน์วิไชย 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.นนท์ + อ.คัชรินทร ์

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) อ.มรกต ทองพรหม 

TEDIE901 ปฏิบัติงานเทคนิคพ้ืนฐาน 2(0-6-2) อ.พินิจ บุญเอี่ยม 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ว่าท่ี รต.นิพล โนนจุ้ย 

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.2.15A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุกัญญา ทับทิม 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปัณณวิช + อ.นนท์ 

TEDIE910 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 2(1-3-3) อ.พินิจ บุญเอี่ยม 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-3-3) อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 3(2-3-5) อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  ชื่นชมนาคจาด 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาค.อ.บ.อุตสาหการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.3.15A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDIE904 กลศาสตร์ของแข็ง 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู 

TEDIE905 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม 3(2-3-5) อ.พินิจ บุญเอี่ยม 

TEDIE906 การศึกษางาน 2(2-0-4) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE917 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 2(0-6-2) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

TEDIE918 ปฏิบัติงานโลหะแผ่นส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 2(0-6-2) อ.พินิจ บุญเอี่ยม 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปฏิกมล + อ.มรกต 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(2-0-4) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) อ.ประเทียบ พรหมสีนอง 

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.4.15A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDIE909 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE914 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ 3(1-6-4) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE915 ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 2(0-6-2) อ.วรกฤช ดอนค าเพ็ง 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(1-6-4) อ.แมน ฟักทอง 

TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 2(2-0-4) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

TEDIE933 วิศวกรรมการเชื่อม 3(2-3-5) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

TEDIE942 การผลิตชุดการสอน 3(2-3-5) อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  ชื่นชมนาคจาด 

 

 

 

 



 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.5.15A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(2-3-5) อ.แมน ฟักทอง 

30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 3(3-0-6) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

34013405 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(2-3-5) ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล 

34011405 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) อ.นิติกร หลีชัย 

34012404 ปฏิบัติงานอบชุบโลหะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 1(0-3-1) อ.นิติกร หลีชัย 

34014302 ปฏิบัติงานโลหะแผ่นส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 1(0-3-1) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

34013408 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) อ.นิติกร หลีชัย 

 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.3.12ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ต้องหทัย ทองงามข า 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.อรรถพล  

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุกัญญา ทับทิม 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(2-0-4) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญ 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-3-3) อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ดร.ประเทียบ พรหมสีนอง 

TEDIE915 ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 2(0-6-2) อ.วรกฤช ดอนค าเพ็ง 

TEDIE917 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 2(0-6-2) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

 



 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.4.12ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปัณณวิช + อ.นนท์ 

TEDIE909 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE914 โครงงานครุศาตร์อุตสาหการ 3(1-6-4) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(1-6-4) อ.แมน ฟักทอง 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 3(3-2-5) อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  ชื่นชมนาคจาด 

TEDIE942 การผลิตชุดการสอน 3(2-3-5) อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  ชื่นชมนาคจาด 

TEDIE906 การศึกษางาน 2(2-0-4) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE905 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม 3(2-3-5) อ.พินิจ บุญเอี่ยม 

TEDIE922 กรรมวิธีการผลิต 2(2-0-4) อ.นิติกร หลีชัย 

TEDIE904 กลศาสตร์ของแข็ง 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู 

GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.5.12ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDCC815 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0) อ.แมน ฟักทอง 

 


