
ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคสมทบ   

รุน/กลุม    62-ออก./1 จํานวน คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2132107 การเตรียมโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (0-2-1) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

2/2562 IE2132102 การทําแผนการฝกอบรมทางอุตสาหการ 2 (2-0-4) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

2/2562 IE2132103 ปฏิบัติทําแผนการฝกอบรมทางอุตสาหการ 1 (0-2-1) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

2/2562 IE2132210 วิศวกรรมคุณคา 2 (2-0-4) อ.ภูเบท อินทขันตี

2/2562 IE2132211 ปฏิบัติการเพิ่มมูลคา 1 (0-2-1) อ.ภูเบท อินทขันตี

2/2562 IE2132104 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.ตฤณ  ดิษฐลําพู

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 10 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคสมทบ   

รุน/กลุม    61-ออก./1 จํานวน 14 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2132105 หลักการออกแบบสื่อกราฟกทางการอบรม 2 (2-0-4) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

2/2562 IE2132106 ปฏิบัติการทําสื่อกราฟกทางการอบรม 1 (0-2-1) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

2/2562 IE2133213 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบการผลิต 3 (0-6-3) อ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล

2/2562 IE2133214 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (0-6-3)

2/2562 IE2132212 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (0-9-0)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 4 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    62-ปคก./1 จํานวน 23 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)

2/2562 IE2024103 คณิตศาสตรยานยนต 3 (3-0-6) อ.วิชชา อุปภัย พ. 08.00-11.00 น. B 304

2/2562 IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) อ.สุนารี  จุลพันธ พฤ. 08.00-12.00 น. B 402

2/2562 IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 3 (1-4-4) อ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล พฤ. 13.00-18.00 น. B 502

2/2562 GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6) อ.เกษสุนีย บํารุงจิตต อ. 08.00-11.00 น. B 402

2/2562 IE2024102 เทคโนโลยียานยนตพื้นฐาน 3 (1-4-4) อ.วิชชา อุปภัย อ. 12.00-17.00 น. B 304

2/2562 GE2500105 นันทนาการ 1 (0-2-1)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 19 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    61-ปคก./1 จํานวน 12 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2024203 เธอรโมไดนามิกส 1 3 (3-0-6) อ.อํานาจ เจนจิตศิริ จ. 13.00-16.00 น. B 305

2/2562 IE2024205 กลศาสตรของแข็ง 3 (3-0-6) อ.อดิศร จรัลวรกูลวงศ พ. 09.00-12.00 น. B 305

2/2562 IE2034101 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) อ.วันรักษ ศรีสังข พฤ. 13.00-16.00 น. B 304

2/2562 IE2061204 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ ศ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 IE2024206 กลศาสตรของไหล 3 (3-0-6) อ.อดิศร จรัลวรกูลวงศ อ. 09.00-12.00 น. B 306

2/2562 IE2025305 วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี  3 (3-0-6) อ.อดิศร จรัลวรกูลวงศ อ. 13.00-16.00 น. B 306

2/2562 GE2500105 นันทนาการ 1 (0-2-1)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 22 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    60-ปคก./1 จํานวน 9 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52-012-309 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3 (3-0-6) ผศ.รุงอรุณ พรเจริญ จ. 08.00-11.00 น. B 402

2/2562 52-012-310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 2 (1-2-3) อ.อดิศร จรัลวรกูลวงศ จ. 13.00-16.00 น. B 306

2/2562 52-223-204 พลศาสตรวิศวกรรม 3 (3-0-6) อ.วิชชา อุปภัย พ. 13.00-16.00 น. B 304

2/2562 52-012-308 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ ศ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 52-223-203 คอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบและออกแบบ 3 (2-2-5) อ.พิเศษ ศ. 13.00-17.00 น. B 306

2/2562  52-223-308 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3 (2-2-5) อ.ภควัต เกอะประสิทธิ์ อ. 08.00-12.00 น. Shop

2/2562 01002218 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 20 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    59-ปคก./1 จํานวน 13 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52-223-311 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (2-2-5) อ.อํานาจ เจนจิตศิริ จ. 08.00-12.00 น. B 305

2/2562 52-223-415 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 (3-0-6) อ.อํานาจ เจนจิตศิริ อ. 13.00-16.00 น. B 305

2/2562 52-222-412 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (1-6-2)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 9 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 4 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    62-ปอก./1 จํานวน 16 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)

2/2562 IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 3 (1-4-4) อ.ผกามาศ  ชูสิทธิ์ จ. 13.00-18.00 น. B 502

2/2562 IE2034102 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.ภูเบท  อินทขันตี พ. 13.00-16.00 น. B 305

2/2562 IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) อ.สุนารี  จุลพันธ พฤ. 08.00-12.00 น. B 402

2/2562 IE2034101 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) อ.วันรักษ ศรีสังข พฤ. 13.00-16.00 น. B 304

2/2562 GE2300104 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (3-0-6)

2/2562 GE2500105 นันทนาการ 1 (0-2-1)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 19 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    59-ปอก./1 จํานวน 15 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเปนครู 3 (3-0-6) อ.สุนารี  จุลพันธ พ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 52233422 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.ภูเบท  อินทขันตี พ. 13.00-16.00 น. B 305

2/2562 52233420 กฎหมายอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.ตฤณ ดิษฐลําภู พฤ. 13.00-16.00 น. B 303

2/2562 52012310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 2 (1-2-3) อ.ตฤณ ดิษฐลําภู ศ. 09.00-12.00 น. B 303

2/2562 52232410 สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (0-2-1) อ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ อ. 09.00-11.00 น. B 403

2/2562 52232413 โครงการอุตสาหกรรม 3 (1-6-2)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 15 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    58-ปอก./1 จํานวน 19 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6 (0-40-0) อ.ตฤณ ดิษฐลําภู

อ.ภูเบท อินทขันตี

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 6 หนวยกิต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562



ระดับปริญญาตรี 4 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    62-ปคพ./1 จํานวน 18 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)

2/2562 IE2044103 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 3 (2-2-5) อ.ศรัณย ฉัตรธัญญกิจ พ. 13.00-17.00 น. A 404

2/2562 IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) อ.สุนารี  จุลพันธ พฤ. 08.00-12.00 น. B 402

2/2562 IE2033102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3 (1-4-4) อ.วันรักษ ศรีสังข ศ. 08.00-13.00 น. Shop

2/2562 GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (3-0-6)

2/2562 IE2044104 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3 (3-0-6) ผศ.สุชาดา เกตุดี อ. 13.00-16.00 น. A 401

2/2562 GE2500105 นันทนาการ 1 (0-2-1)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 19 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    61-ปคพ./1 จํานวน 17 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2033103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) ผศ.ปราโมทย วีรานุกูล จ. 08.00-11.00 น. B 205

2/2562 IE2044207 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) อ.ขนิษฐา ดีสุบิน จ. 13.00-17.00 น. A 402

2/2562 IE2061204 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ ศ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 IE2045207 การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม 3 (2-2-5) อ.อัมภาภรณ พีรวณิชกุล อ. 08.00-12.00 น. A 603

2/2562 IE2044206 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน 3 (2-2-5) อ.ขนิษฐา ดีสุบิน อ. 13.00-17.00 น. A 402

2/2562 GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3 (3-0-6)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 18 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    60-ปคพ./1 จํานวน 20 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012309 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3 (3-0-6) ผศ.รุงอรุณ พรเจริญ จ. 08.00-11.00 น. B 402

2/2562 01002219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) อ.ประภาส วรรณยศ จ. 15.00-18.00 น. B 203

2/2562 52142307 กลวิธีการสอนชางเทคนิคคอมพิวเตอร 3 (1-4-4) อ.ขนิษฐา ดีสุบิน พ. 08.00-13.00 น. A 402

2/2562 52013305 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนและการฝกอบรม 2 (1-3-2) อ.ณัฐภณ สุเมธอธิคม พฤ. 08.00-12.00 น. B 204

2/2562 52143304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต 3 (2-2-5) อ.พรชัย เตชะธนเศรษฐ พฤ. 13.00-17.00 น. A 404

2/2562 01004108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)

2/2562 52143202 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) อ.ขนิษฐา ดีสุบิน อ. 08.00-12.00 น. A 402

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 20 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

หนวยกิต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    59-ปคพ./1 จํานวน 16 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ 2 (1-2-1) อ.ขนิษฐา ดีสุบิน พ. 14.00-17.00 น. B 405

2/2562 52143313 ความปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) อ.มนตรี บุญเรืองเศษ พฤ. 08.00-12.00 น. A 405

2/2562 52143312 ปญญาประดิษฐ 3 (2-2-5) ผศ.สุชาดา เกตุดี พฤ. 13.00-17.00 น. A 401

2/2562 52143309 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) อ.มนตรี บุญเรืองเศษ ศ. 09.00-12.00 น. A 405

2/2562 52142413 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 (0-2-1) อ.อัมภาภรณ พีรวณิชกุล อ. 13.00-15.00 น. A 405

2/2562 52142412 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 (1-6-2)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 15 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    58-ปคพ./1 จํานวน 20 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6 (0-40-0) อ.ศรัณย ฉัตรธัญญกิจ

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 6 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    60-ปอล./1 จํานวน 4 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสฯ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52-012-310 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3 (3-0-6) ผศ.รุงอรุณ พรเจริญ จ. 08.00-11.00 น. B 402

2/2562 01002219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

2/2562 52132307 กลวิธีการสอนชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกสฯ 3 (1-4-4) ผศ.รุงอรุณ พรเจริญ อ. 08.00-13.00 น. A 411

2/2562 52012311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับควา 3 (3-0-6) อ.สุนารี  จุลพันธ พ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 52133406 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6) อ.วารินี วีระสินธุ พ. 13.00-16.00 น. A 409

2/2562 52132413 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ 1 (0-2-1) อ.สุปญญา สิงกรณ พฤ. 09.00-11.00 น. B 405

2/2562 52133407 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 (0-3-0) อ.วารินี วีระสินธุ ศ. 09.00-12.00 น. A 409

2/2562 '52013407 การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 2 (2-0-4) อ.สุวัฒน  วิบูลยศิริรัตน อ. 14.00-16.00 น. B 402

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 19 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    59-ปอล./1 จํานวน 13 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสฯ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012207 การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 3 (2-2-5) อ.วรดานันท เหมนิธิ พ. 08.00-12.00 น. A 513

2/2562 52012101 จิตวิทยาสําหรับครู 3 (3-0-6) อ.สุนารี  จุลพันธ พ. 13.00-16.00 น. B 403

2/2562 52133409 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6) อ.วารินี วีระสินธุ พฤ. 09.00-12.00 น. A 411

2/2562 52133302 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 1 (0-3-0) อ.วรรณภา มโนสืบ พฤ. 13.00-16.00 น. A 409

2/2562 52012310 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (1-2-1) อ.ภาวนา ชูศิริ ศ. 09.00-12.00 น. A 413

2/2562 52133411 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6) ผศ.รุงอรุณ พรเจริญ อ. 14.00-17.00 น. A 413

2/2562 52133422 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) อ.วารินี วีระสินธุ อ. 09.00-12.00 น. A 411

2/2562 52132412 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 3 (1-6-2)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 21 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    58-ปอล./1 จํานวน 5 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสฯ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6 (0-40-0) อ.สุปญญา สิงกรณ

อ.วรรณภา  มโนสืบ

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 6 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี    ภาคปกติ   

รุน/กลุม    60-ปฟฟ.1 จํานวน 16 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52123308 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรเลอร 3 (2-2-5) อ.นิคม ดิษฐคลึ จ. 08.00-12.00 น. B 503

2/2562 52122310 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟา 3 (1-4-4) อ.นิคม ดิษฐคลึ จ. 13.00-18.00 น. B 503

2/2562 52123302 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) ผศ.นิธิพัฒน อิ๋วสกุล พ. 09.00-12.00 น. A 510

2/2562 52122413 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 3 (1-6-2) อ.นิธิพัฒน  อิ๋วสกุล พฤ. 09.00-17.00 น. A 510

2/2562 52012308 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ ศ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 52123310 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3 (2-2-5) อ.พิเศษ ศ. 13.00-17.00 น. A 503

2/2562 52013407 การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 2 (2-0-4) อ.สุวัฒน  วิบูลยศิริรัตน อ. 14.00-16.00 น. B 402

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 20 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่  2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    59-ปฟฟ./1 จํานวน 11 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเปนครู 3 (3-0-6) อ.สุนารี  จุลพันธ พ. 09.00-12.00 น. B 402

2/2562 52122413 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา 1 (0-2-1) ผศ.นิธิพัฒน อิ๋วสกุล พ. 13.00-15.00 น. A 510

2/2562 52123415 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) อ.ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคํา พฤ. 08.00-12.00 น. A 506

2/2562 52013407 การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 2 (2-0-4) อ.สุวัฒน  วิบูลยศิริรัตน อ. 14.00-16.00 น. B 402

2/2562 52122412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 3 (1-6-2)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่  2/2562



ระดับปริญญาตรี 5 ป   ภาคปกติ

รุน/กลุม    58-ปฟฟ./1 จํานวน 9 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52012513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6 (0-40-0) อ.กมลณิตย ภูสร

อ.นิคม ดิษฐคลึ

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 6 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่  2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    61-ตฟฟ./1 จํานวน 6 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2112106 เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 3 (3-0-6) อ.กมลณิตย ภูสร พ. 09.00-12.00 น. A 503

2/2562 IE2112107 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 2 (0-4-2) อ.กมลณิตย ภูสร พ. 13.00-17.00 น. A 503

2/2562 IE2113212 การอนุรักษการจัดการพลังงานไฟฟาและพลังงานทดแท  3 (3-0-6) อ.กมลณิตย ภูสร พฤ. 09.00-12.00 น. A 501

2/2562 IE2113102 นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6) อ.ศรัณย ฉัตรธัญญกิจ อ. 09.00-12.00 น. A 501

2/2562 IE2113211 การสงจายกําลังไฟฟา 3 (3-0-6) อ.พสิษฐ สุวรรณภิงคาร อ. 13.00-16.00 น. B 503

2/2562 IE2112112 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 3 (0-9-0)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 17 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    62-ตฟฟ./1 จํานวน 27 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2563 IE2112106 เครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 3 (3-0-6) อ.กมลณิตย ภูสร พ. 09.00-12.00 น. A 503

2/2562 IE2112107 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและการควบคุม 2 (0-4-2) อ.กมลณิตย ภูสร พ. 13.00-17.00 น. A 503

2/2562 GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)

2/2562 GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

2/2562  IE2131101 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 (3-0-6) อ.มนัส  บุญเทียรทอง ศ. 08.00-11.00 น. B 503

2/2562 IE2113209 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) อ.พิเศษ อ. 08.00-12.00 น. A 506

2/2562 IE2113210 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 2 (0-4-2) อ.พิเศษ อ. 13.00-17.00 น. A 506

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 19 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    62-ตอล./1 จํานวน 6 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสฯ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2152105 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3 (3-0-6) อ.อนุชา ไชยชาญ จ. 09.00-12.00 น. A 409

2/2562 IE2152106 ปฎิบัติการวงจรดิจิทัล 2 (0-4-2) อ.อนุชา ไชยชาญ จ. 13.00-17.00 น. A 409

2/2562 IE2131101 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 (3-0-6) อ.สุปญญา สิงกรณ พ. 13.00-16.00 น. A 413

2/2562 IE2153103 วงจรไฟฟา 3 (3-0-6) อ.ภาวนา ชูศิริ พฤ. 09.00-12.00 น. A 413

2/2562 GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)

2/2562 GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 17 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    61-ตอล./1 จํานวน 13 คน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสฯ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2153206 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6) อ.สุปญญา สิงกรณ พ. 09.00-12.00 น. A 413

2/2562 IE2153204 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) อ.วรรณภา มโนสืบ ศ. 09.00-12.00 น. B 404

2/2562 IE2152212 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกตทางวิ 2 (0-4-2) อ.วรรณภา มโนสืบ พฤ. 08.00-12.00 น. A 410

2/2562 IE2153208 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 3 (0-6-3) อ.อนุชา ไชยชาญ อ. 09.00-16.00 น. A 409

2/2562 IE2153207 การสื่อสารทางแสง 3 (3-0-6) ผศ.รุงอรุณ  พรเจริญ พ. 13.00-16.00 น. B 404

2/2562 IE2152213 โครงการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (0-9-0)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 17 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    61-ตคก./1 จํานวน 25 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2123218 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสประยุกต 3 (0-6-3) อ.ภควัต เกอะประสิทธิ์ จ. 08.00-15.00 น. Shop

2/2562 IE2123212 เครื่องมือและการควบคุมเบื้องตน 3 (0-6-3) อ.ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคํา พ. 09.00-15.00 น. A 305

2/2562 IE2123219 คอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบและออกแบบ 3 (0-6-3) อ.พิเศษ พฤ. 09.00-15.00 น. Shop

2/2562 IE2123104 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร 3 (0-6-3) อ.ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคํา อ. 09.00-16.00 น. A 305

2/2562 IE2122210 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (0-9-0)

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 15 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    62-ตคก./1 จํานวน 19 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3 (3-0-6)

2/2562 IE2123214 หุนยนตเบื้องตนและการประยุกตใชงาน 3 (3-0-6) อ.ศรัณย ฉัตรธัญญกิจ พ. 09.00-12.00 น. B 405

2/2562 IE2122105 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) ผศ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล พ. 13.00-16.00 น. B 402

2/2562 GE2600102 สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6)

2/2562 IE2035405 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.อํานาจ เจนจิตศิริ อ. 08.00-11.00 น. B 305

2/2562 IE2122103 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) อ.ภควัต เกอะประสิทธิ์ อ. 13.00-16.00 น. Shop

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 18 หนวยกิต

หนวยกิต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    62-ตอก./1 จํานวน 27 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2132105 หลักการออกแบบสื่อกราฟกทางการอบรม 2 (2-0-4) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ จ. 08.00-10.00 น. B 204

2/2562 IE2132106 ปฏิบัติการสื่อกราฟกทางการอบรม 1 (0-2-1) ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ จ. 10.00-12.00 น. B 204

2/2562 IE2132107 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 (0-2-1) ผศ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล พ. 09.00-12.00 น. B 306

2/2562 IE2133208 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) ผศ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล พ. 13.00-16.00 น. B 402

2/2562 GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)

2/2562 IE2132104 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) อ.ตฤณ ดิษฐลําภู อ. 09.00-12.00 น. B 303

2/2562 IE2131101 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 (3-0-6) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ อ. 13.00-16.00 น. B 403

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 16 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หนวยกิต



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคปกติ   

รุน/กลุม    61-ตอก./1 จํานวน 11 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 IE2133103 การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 2 (0-4-2) อ.ตฤณ ดิษฐลําภู พ. 13.00-16.00 น. B 303

2/2562 IE2132209 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (3-0-6) ผศ.กิตติพันธ บุญโตสิตระกูล พฤ. 08.00-11.00 น. B 306

2/2562 IE2133214 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (0-6-3) อ.พิเศษ ศ. 09.00-15.00 น. shop

2/2562 IE2133210 วิศวกรรมเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต 3 (3-0-6) ผศ.ดร.ปราโมทย วีรานุกูล อ. 09.00-12.00 น. B 205

2/2562 IE2133106 การวิเคราะหแบบทางวิศวกรรม 3 (3-0-6) อ.ปราโมทย  วีรานุกูล อ. 13.00-16.00 น. B 203

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 14 หนวยกิต

หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี  ตอเนื่อง  ภาคสมทบ   

รุน/กลุม    60-อคก./1 จํานวน 21 คน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม อาจารยผูสอน วัน เวลาเริ่มถึงสิ้นสุด หองเรียน

2/2562 52401101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) ผศ.อํานาจ เจนจิตศิริ

2/2562 52623207 พลศาสตรวิศวกรรม 3 (3-0-6) อ.วิชชา  อุปภัย

2/2562 52623208 กลศาสตรของแข็ง 2 3 (3-0-6) อ.ภควัต  เกอะประสิทธิ์

2/2562 52513221 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6) อ.กมลณิตย  ภูสร

 HR-  พบอาจารยที่ปรึกษา

                                                                                                               รวม 12 หนวยกิต

ตารางเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

หนวยกิต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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