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คําอธิบายรายวิชา  
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
438201  การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์           4 (4-0-8) 
 (Electronic Instrument and Measurements) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  หน่วยและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทางไฟฟ้า หลักการวัดกระแส แรงดัน ความต้านทาน อิมพิ
แดนซ์ กําลัง สนามแม่เหล็ก การวัดทางความถี่และทางเวลา ทรานสดิวเซอร์ ค่าความผิดพลาด ค่า
ความละเอียด สัญญาณรบกวนและการป้องกัน ความปลอดภัย เทคนิคการวัดเชิงดิจิตอล 
 
438202  ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์           1 (0-3-0) 
 (Instrument and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 201การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
438203  อิเล็กทรอนิกส์           4 (4-0-8) 
 (Electronics ) 
วิชาบังคับก่อน  :  105 102  ฟิสิกส์ 2 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  วงจรเชิงเส้นและไม่เป็น
เชิงส้น  การวิเคราะห์วงจรไบโพลาทรานซิสเตอร์  เฟทและออปแอมป์  วงจรจ่ายกําลัง  วงจร
ป้อนกลับเบ้ืองต้น ออสซิลเลเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์กําลังเบ้ืองต้น  
 
438204   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์           1 (0-3-0) 
 (Electronic Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิ บั ติการเกี่ ยวกับอุปกรณ์อิ เ ล็กทรอนิกส์ ต่างๆ วงจร พ้ืนฐาน วงจรจ่ ายกํ า ลั ง 
ออสซิลเลเตอร์ 
 
438205   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์           4 (4-0-8) 
 (Electronic Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน  : 438 203  อิเล็กทรอนิกส์ 
  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาลอก การเช่ือมต่อทางแสง  การใช้งาน
ทรานซิสเตอร์สําหรับวงจรฮิสเตอร์รีซิส  การพิจารณาเสถียรภาพของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ท้ังทางไฟฟ้า
และทางอุณหภูมิ  การจําลองการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การ
ออกแบบและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
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438206  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์   4 (4-0-8) 
 (Microprocessor and applications)  
วิชาบังคับก่อน : 423 307 การออกแบบทางดิจิตอล 
 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ส่วนประกอบของระบบ หน่วยความจํา การรับข้อมูล
เข้าและส่งออก การเช่ือมต่อ การขัดจังหวะ  ชุดคําส่ัง  การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน 
 
438207  ระบบและสัญญาณ           4 (4-0-8) 
 (Signal and System) 
วิชาบังคับก่อน : 429 200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
  วงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น วงจรท่ีไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปาชและการแปลงฟูริ
เยร์และการประยุกต์ในวงจรไฟฟ้า การหาฟังก์ชันก์ถ่ายโอนและการวิเคราะห์หาผลตอบสนอง การหา
อนุกรมฟูริเยร์และการประยุกต์ในไฟฟ้า วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรอง วงจรข่ายสองทางเข้าออก 
 
438208  สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
วิชาบังคับก่อน  : 429 204   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
 สนามไฟฟ้าสถิต   ตัวนําและไดอิเล็กตริก  ความจุไฟฟ้า  กระแสการพาและกระแสการนํา 
สนามแม่เหล็ก  ความเหน่ียวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนตามเวลา กฏของฟา
ราเดย์  และกระแสการกระจัด สมการของแมกซ์เวลล์  คล่ืนระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น 
อากาศว่าง ไดอิเล็กตริก  และตัวนํา   อิมพีแดนซ์ของคล่ืน  การสะท้อนของคล่ืนระนาบ  คล่ืนน่ิง  
อิมพีแดนซ์ของคล่ืนน่ิง  การหักเหของคล่ืน 
 
438210  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1         4 (4-0-8)  
 (Engineering Electronics I) 
วิชาบังคับก่อน  :  105102 ฟิสิกส์ 2 
 อะตอมและอิเล็กตรอน แถบพลังงานและพาหะประจุในสารกึ่งตัวนํา รอยต่อสารกึ่งตัวนํา 
ไดโอดรอยต่อพี-เอ็น การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไบโพลาร์ 
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ วงจรรวม 
 
438211  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์        1 (0-3-0) 
 (Electronic Circuit Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 
 ปฏิ บั ติการเกี่ ยวกับอุปกรณ์อิ เ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วงจร พ้ืนฐาน วงจรจ่ายกํา ลัง 
ออสซิลเลเตอร์ 
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438212  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2        4 (4-0-8) 
 (Engineering Electronics II) 
วิชาบังคับก่อน  : 438210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 
 ทบทวนคุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจําลอง
ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กใช้ทรานซิสเตอร์ผลตอบสนองความถี่ของ
วงจรขยายทรานซิสเตอร์ วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายกําลัง ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้ในวง
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
 
438301  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ์ 1 (0-3-0) 
 (Microprocessor Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 ปฏิบั ติการ เกี่ ยวกับ เรื่ อง ท่ี เ รียนในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์  เ ช่น การ โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี ชุดคําส่ัง การรับข้อมูลเข้าและส่งออก ตัวจับเวลา ตัวนับ การเช่ือมต่อแบบอนุกรม
และแบบขนาน การขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้งาน 
 
438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์   4 (4-0-8) 
 (Electronic Materials) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุไดอิเลคทริก ฉนวน วัสดุตัวนําไฟฟ้า วัสดุสารกึ่ง
ตัวนํา วัสดุแม่เหล็ก สภาพความไม่เป็นเชิงเส้นของวัสดุสารกึ่งตัวนํา การปลูกผลึก การโด๊ปรอยต่อพี-
เอ็นและการไบแอส ไบโพลาทรานซิสเตอร์  ไทรีสเตอร์ ไดโอดชนิดต่าง ๆ  
 
438303 ระบบควบคุมป้อนกลับ 4 (4-0-8) 
 (Feedback Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 438 207  ระบบและสัญญาณ 
 ระบบควบคุมเบ้ืองต้น  แผนผังบล็อก  แผนผังการเคล่ือนของสัญญาณ  การควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด  ทฤษฎีระบบสัญญาณป้อนกลับ  การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับในทางเวลา  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเข้าเส้น  การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้รูทโลคัส  
การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ  การชดเชยระบบควบคุม  การออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัตโนมัติ  
 
438304  วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล    4 (4-0-8) 
 (Analog and Digital Integrated Circuit) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนาและประยุกต์ทฤษฎีวงจรขั้นสูง  การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอก  เช่น ทํา
สวิทช์ รีซิสเตอร์ อุปกรณ์ไวงาน อุปกรณ์เชิงแสง และสร้างอุปกรณ์จ่ายกระแสชนิดต่าง ๆ การวาง
ตําแหน่งวงจรทางตรรกศาสตร์ เพ่ือสร้าง ลอจิก  หน่วยความจํา  หน่วยสนับสนุน  หน่วยแปลง การ
ประวิงของการส่งผ่าน การกระจายพลังงาน  การคอนฟิกกูเรช่ันของวงจร เช่น ฟลิปฟลอป โครงสร้าง
หน่วยความจํา ลอจิก อาเรย์  A/D และ D/A คอนเวอร์ชัน การออกแบบและจําลองวงจรรวมโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี   
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438305  ระบบสมองกลฝังตัว   4 (4-0-8) 
 (Embedded systems)  
วิชาบังคับก่อน : 438 206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบ้ืองต้น ภาพรวมของการพัฒนาระบบ การจัดโครงสร้าง
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือ
การพัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจีเอ การเขียนโปรแกรมระบบสมอง
กลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต์ ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
 
438306 วงจรไมโครเวฟ   4 (4-0-8) 
 (Microwave Circuit) 
วิชาบังคับก่อน  : 438 208 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต  ทฤษฎีวงจรไมโครเวฟ  เอส-พารามิเตอร์  การ
แมตช์อิมพีแดนซ์  สายส่งสัญญาณและท่อนําคล่ืนสําหรับไมโครเวฟ  การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ  
การวัดคล่ืนไมโครเวฟ  และการออกแบบระบบส่ือสารย่านไมโครเวฟ 
 
438307  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 4 (4-0-8) 
 (Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 203  อิเล็กทรอนิกส์   
 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไดโอดกําลัง SCR GTO 
ทรานซิสเตอร์กําลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต IGBT หม้อแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรท์ วงจรขยายกําลัง
แบบต่างๆ วงจรควบคุมกําลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ สัญญาณรบกวนและการ
ป้องกัน การระบายความร้อน 
 
438308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 (0-3-0) 
 (Advanced Electronic Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล  การใช้เครื่องมือวัดขั้นสูงท้ังใน
รูปแบบของเวลา  ความถี่  และเอส-พารามิเตอร์  การวัดสัญญาณของวงจรส่ือสารไร้สายย่าน
ไมโครเวฟ  การใช้งาน ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในระบบควบคุม 
 
438401  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 1 (0-3-0) 
 (Advanced Electronic Lab II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง ท่ีเรียนในวิชาระบบสมองกลฝังตัว การเ ช่ือมต่อระหว่าง
ไมโครโปรเซสเซอร์กับคอมพิวเตอร์  และอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
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438451 เทคนิคการกําจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4 (4-0-8) 
  (Noise Reduction Techniques in Electronic System)  
วิชาบังคับก่อน  :  438 203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการป้องกันสัญญาณรบกวน เทคนิคการ
ชิลด์ และกราวน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ท่ีมีผลต่อสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลด
สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
438452 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 4 (4-0-8) 
 (Biomedical Electronics)  
วิชาบังคับก่อน  :  438 203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 กายภาพวิทยาและสรีวิทยาของมนุษย์เบ้ืองต้น หลักการพ้ืนฐานของตัวตรวจจับสัญญาณใน
เครื่องมือแพทย์ แหล่งกําเนิดสัญญาณชีวภาพ อิเล็กโตรดสําหรับสัญญาณชีวภาพ สัญญาณชีวภาพ 
เสียง ความดัน ระบบการไหลของเลือดและระบบการหายใจ คล่ืนสมองและสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือ  
 
438453 การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 (4-0-8) 
 (Electronic Interfacing)  
วิชาบังคับก่อน  :  438 203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเภทและรูปแบบการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ทมาตรฐานต่างๆ เช่น อนุกรม ขนาน USB เป็นต้น เทคนิคการ
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์  
 
438454 เซลล์แสงอาทิตย์ 4 (4-0-8) 
 (Solar Cells)  
วิชาบังคับก่อน  :  438 302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เซลแสงอาทิตย์เบ้ืองต้น พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ คุณสมบัติของแสงกึ่งตัวนํา การ
เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลเน่ืองจากแสง ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสง
ของอะตอมของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติและการทํางานของเซลแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพการแปลง
พลังงานของเซลแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีมาตรฐานของเซลแสงอาทิตย์   
 
438455 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบ้ืองต้น 4 (4-0-8) 
 (Basic VLSI Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 306 วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล 
 การออกแบบวงจรรวมในระดับล่าง คุณสมบัติและขบวนการสร้างอุปกรณ์ไบโพลาร์และ
มอส การทํางานและการจําลองการทํางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบในลักษณะทาง
เรขาคณิต และตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรรวม  
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438456 กระบวนการผลิตวัสดุสารก่ึงตัวนํา 4 (4-0-8) 
 (Semiconductor Material Processing) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทฤษฏีและเทคโนโลยีในการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวนําในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมแผ่นเวเฟอร์ อุปกรณ์ในการปลูกผลึก การถ่ายทอด
ลวดลาย วิธี LPE VPE MBE เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค MEMs 
  
438457 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Hard Disk Drive and Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวกลางสําหรับเก็บข้อมูล หัวอ่านและสไล
เดอร์ ระบบทางกลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประมวลผล
สัญญาณข้อมูล และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต 
 
438481  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
438482  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  
438483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1 4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอนด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
438484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2 4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอนด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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438485  สัมมนา 3 (2-3-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิค
ต่างๆ   การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
  
438490 เตรียมสหกิจศึกษา  1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 
 
438491 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชา 438 490  เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
438492  สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 438 492  สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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438493  สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 438 493  สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
438494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9  หน่วยกิต 
 (Electronic Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 เป็นโครงงานหรือปัญหาพิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชาฯ  งานจะต้องสําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษาโดยจะต้องส่งรายงานและมีการสอบปากเปล่า  
ให้ผลประเมินเป็น  S/U  
 
438499  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 (0-8-4) 
 (Electronic Engineering Project) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน  โครงการจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและ
จะต้องมีการ สอบปากเปล่า 
 
521211 พ้ืนฐานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร        1 (1-0-2) 
 (Fundamental of Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบข่ายของงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีทันสมัยของเครื่องจักรกล
เกษตรและอาหาร เทคโนโลยีทันสมัยของการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรและอาหาร 
พลังงานสะอาดจากผลิตผลและของเสียทางการเกษตรและอาหาร ปัจจัยท่ีทําให้โลกร้อนและวิธีการ
แก้ไข การดูงาน 
 
521212  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Engineering Properties of Agricultural and Food Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการของการกําหนดรูปทรงและขนาด สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้า สมบัติเน้ือสัมผัส และสมบัติทางสีของวัสดุอาหาร ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
อาหารกับกระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร 
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521213  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  3 (3-0-6) 
 (Applied Mathematics for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครอบคลุมเรื่อง รากของ
สมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยโดยตรงให้กับสมการพีชคณิตเชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแบบประมาณ
ค่าของระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง วิธีหาค่าอินติเกรตและ
อนุพันธ์เชิงตัวเลข  วิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  วิธีการหาค่าไอเกนและการแก้ปัญหาเรื่อง
บาวน์ดารี และโปรแกรมคณิตศาสตร์ 
 
521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร การวัดและ
ควบคุมตัวแปรกระบวนการแปรรูป ไซโครเมตริก การแปรสภาพด้วยความร้อนและความเย็น 
เครื่องมือลดขนาด เครื่องมือผสม 
 
521231 เคมีและจุลชีววิทยาเบ้ืองต้นของอาหาร 3 (2-3-7) 
 (Introduction to Food Chemistry and Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 พ้ืนฐานเคมีอาหารครอบคลุมเรื่อง นํ้าและนํ้าแข็ง คาร์โบไฮเดรต นํ้ามันและไขมัน กรดอะมิ
โนและโปรตีน เอนไซม์ วิตามิน สารเติมแต่งทางอาหาร การเปล่ียนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบ
อาหารระหว่างกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร ประเภทของจุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติอาหารต่อชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร การเน่าเสียของอาหารอันเกิดจากจุลินทรีย์ ผลของการเน่าเสียของอาหาร ท่ีมีต่อ
สุขภาพมนุษย์  
 
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร    4 (4-0-8) 
 (Theory of Agricultural Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ช้ินส่วนของเครื่องจักรกล ข้อต่อเช่ือม การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว การกระจัด ความเร็ว 
และความเร่งของช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีในลักษณะต่าง ๆ กลไกและเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน การวิเคราะห์แรง
สถิตย์และแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกลเกษตร แรงส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึ้นในเครื่องจักรกลเกษตร ล้อตุน
กําลัง สมดุลของมวลท่ีเคล่ือนท่ีแบบหมุนและเคล่ือนท่ีแบบชักกลับไปกลับมา 
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521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 หลักการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลเกษตร สมบัติของวัสดุ การออกแบบช้ินส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและทฤษฏีความเสียหาย การวิเคราะห์ความเสียหายเน่ืองจาก
ความล้า เพลา แบริ่ง การยึดต่อช้ินงานเข้าด้วยกัน สปริง การส่งกําลังโดยสายพาน โซ่แบบลูกกล้ิง 
และเฟือง 
 
521313 การส่ันสะเทือนสําหรับงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Vibrations for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ธรรมชาติการส่ันสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ ผลการแปลงฟูเรียร์ ทฤษฎีการส่ันสะเทือนแบบ
อิสระและบังคับของระบบหน่ึงระดับขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนท่ีไม่สมดุล การ
ควงของเพลา เครื่องมือวัดการส่ันสะเทือน การลดและการดูดซับการส่ันสะเทือน ระบบส่ันสะเทือน
ของระบบต่อเน่ือง การประยุกต์ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์การส่ันสะเทือนใน
เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร ผลของการส่ันสะเทือนท่ีมีต่อวัสดุเกษตรและอาหาร 
 
521314 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Automatic Control in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์ แผนผังบล็อก
และแผนผังการไหลสัญญาณ การสนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ 
ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและวิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร 
 
521315  การถ่ายเทความร้อนและมวล 4 (4-0-8) 
 (Heat and Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 หลักการการถ่ายเทความร้อน สมการอนุพันธ์การถ่ายเทความร้อน กฎการนําความร้อนของ 
Fourier การนําความร้อนในสภาวะคงตัว และไม่คงตัว การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 
หลักการการถ่ายเทมวล สมการการถ่ายเทมวล กฎการแพร่โมเลกุลของ Fick การแพร่โมเลกุลใน
สภาวะคงตัว และไม่คงตัว การพามวล พ้ืนฐานการประยุกต์ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนและการ
ถ่ายเทมวลสําหรับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรและอาหาร 
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521316 การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น 4 (4-0-8) 
 (Freezing and Cold Storage) 
วิชาบังคับก่อน : 521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล  
 อุณหพลศาสตร์ของการทําความเย็น เอนโทรปี วัฎจักรคาร์โน  วัฎจักรการทําความเย็น  
ระบบการทําความเย็น การอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ๊ตไอนํ้า   องค์ประกอบของระบบทําความเย็น 
เครื่องอัดไอ เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ควบคุมสารทําความเย็น เครื่องทําระเหย หอคอยนํ้า การควบคุม
อัตโนมัติสําหรับระบบทําความเย็น ฉนวนความร้อน การคํานวณภาระความเย็น การออกแบบระบบ
ทําความเย็น หลักการเบ้ืองต้นสําหรับการแช่แข็ง  การประยุกต์การทําความเย็นทางอุตสาหกรรม
เกษตร  การเก็บรักษาด้วยความเย็น 
 
521317 ระบบต้นกําลังทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8)    
 (Power Systems in Agricultural and Food Engineering)      
วิชาบังคับก่อน : 521315  การถ่ายเทความร้อนและมวล 
 หลักการเปล่ียนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบความร้อนและการผลิตกําลัง 
โรงจักรกําลังไอนํ้า ระบบกังหันก๊าซ และระบบผสมร่วมระหว่างโรงจักรกําลังไอนํ้าและกังหันก๊าซ  
คุณสมบัติทางกายภาพของเช้ือเพลิงและการเผาไหม้ ส่วนประกอบพ้ืนฐานและการใช้งานหม้อต้มไอนํ้า 
หลักการออกแบบหม้อต้มไอนํ้า การใช้งานไอนํ้าและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร เศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตพลังงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
521318  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 1 (0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 หลักการศึกษาด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวัดความดัน อุณหภูมิ 
ความเครียด การทดสอบแรงดึง แรงบิด ความล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล 
การทดสอบการนําและการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน 
 
521319  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 (0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 521314  การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร และ 521318          

ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1  
 การทดสอบสมดุลมวลและการส่ันสะเทือน ฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐานเครื่องมือวัดและระบบการ
วัดประเภทต่างๆ ระบบเก็บวัดข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 
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521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับระบบทางการเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Internal Combustion Engine for Agricultural Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 กําลังท่ีใช้ในระบบการเกษตร  พ้ืนฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน เช้ือเพลิงและการเผา
ไหม้  ระบบการจุดระเบิด  วัฏจักรอากาศและเช้ือเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการกวาด
ล้างไอเสีย  การหล่อล่ืนและการหล่อเย็น  สมรรถนะและการทดสอบ  การแก้ไขข้อขัดข้องและการ
ซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ท่ีใช้ในการเกษตร  
 
521322 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ 4 (4-0-8) 
 (Integrated Bioproduct Structure Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 หลักการทางภูมิสถาปัตย์สําหรับโรงเรือนในฟาร์ม การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน วัสดุ
ก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้งานทางการเกษตร อาคารสําหรับสัตว์ เรือนกระจก  การ
ระบายอากาศในโรงเรือนเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณาการ การออกแบบไซโล 
 
521323  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 1 (0-3-3) 
 (Agricultural Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร และ   

521327 วิศวกรรมดินและนํ้าทางการเกษตร  
 สมบัติทางกายภาพ ความเร็วลอยตัว การลดขนาดและการคัดแยก การผสม การหา
ความช้ืนวัสดุเกษตร การเจาะสํารวจดิน การหาความช้ืนในดินและพิกัดอัตเตอเบิร์ก การทดสอบการ
ซึมผ่านของนํ้าในดิน การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบแรงเฉือนในดินแบบโดยตรง  
 
521324 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2 1 (0-3-3)      
 (Agricultural Engineering Laboratory II)      
วิชาบังคับก่อน : 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับระบบทางการเกษตร และ 

521323  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1 
 การถอดประกอบและตรวจวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ การทดสอบหากําลังของ
เครื่องยนต์ การฝึกปฏิบัติงานและการทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์
และเครื่องจักรกลเกษตร        
 
521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Tractor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม   
 ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ ระบบถ่ายทอดกําลัง ระบบไฟฟ้า 
ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิกส์ กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุดต่อพ่วง การทรงตัว ล้อและยาง 
เครื่องช่วยการฉุดลาก กลศาสตร์การขับเคล่ือนบนผิวดินและยานพาหนะนอกถนนเบ้ืองต้น ความ
ปลอดภัยในการใช้รถแทรกเตอร์และการซ่อมบํารุง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถแทรกเตอร์ 
หลักการออกแบบรถแทรกเตอร์ 
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521326 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร และ 521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล

เกษตร    
 สมบัติทางกลของดินและพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร หลักการ
ทํางาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรียมดิน 
เครื่องมือปลูก เครื่องมือดูแลบํารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว หลักการทดสอบเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตรเบ้ืองต้น 
 
521327 วิศวกรรมดินและน้ําทางการเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Soil and Water Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การกําเนิดดิน โครงสร้างดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรมเกษตร การซึมผ่าน
ของนํ้าในดิน พ้ืนฐานกลศาสตร์ของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการ
สํารวจทางวิศวกรรมเพ่ือการเกษตร หลักการชลประทาน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้าและพืช ความ
ต้องการใช้นํ้าของพืช ระบบการให้นํ้าแก่พืชแบบต่าง ๆ 
 
521331  หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 4 (4-0-8) 
 (Principles of Food Process Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการทํางานของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
เรื่องการบดลดขนาด การแยกอนุภาคทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว ฟลูอิ
ไดเซช่ัน การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การแปรรูปอาหารด้วยหลักการเอกซ์ทรูชัน 
หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีใช้ความร้อนและความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเช้ือ การแช่
เยือกแข็ง 
 
521332 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 4 (4-0-8) 
 (Principles of Food Process Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการทํางานของอุปกรณ์เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
เรื่อง การระเหย การกล่ัน การสกัดระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว 
การดูดซับและการแลกเปล่ียนไอออน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีไม่ใช้ความร้อนโดยตรง
ครอบคลุมเรื่อง การให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด โอห์มิค  
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521333   เทคโนโลยีการเผาไหม้สําหรับวิศวกรรมอาหาร                         4 (4-0-8) 
 (Combustion Technology for Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ทฤษฏีการเผาไหม้ สมบัติทางกายภาพของเช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงก๊าซ และ
เช้ือเพลิง    ชีวมวล หัวเผาไหม้เช้ือเพลิงเหลว และก๊าซ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผาไหม้ การนําความร้อนท่ี
ได้จากการเผาไหม้ไปใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเผาไหม้สําหรับหม้อ
ต้มไอนํ้า การควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาไหม้ 
 
521334  วิศวกรรมการบรรจุอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Food Packaging Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521212  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร และ  

525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์
เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการทํางานของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง  การวิเคราะห์
กลไกการทํางานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและการวิเคราะห์จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ 
ระบบกําหนดปริมาณการบรรจุ ระบบตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์   
 
521335  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 1 (0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 หลักการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้แปรรูปอาหารและการปรับค่าองค์ประกอบ
ของเครื่องจักรกลอาหาร  การวัดสมบัติทางกายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหาร
เหลว เน้ือสัมผัส การระเหย  การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย 
 
521336  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 1 (0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 521335 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
 การทําแห้ง การสกัดของเหลว การบดลดขนาดและการคัดแยกอนุภาคของแข็ง การฆ่าเช้ือ
ด้วยหม้อต้มฆ่าช้ือ  การกวนและการผสม การกล่ัน การกรองด้วยเมมเบรน 
 
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ทําเลท่ีต้ังโรงงาน การออกแบบ
แผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ แผนภาพการไหลของวัสดุอาหาร การปรับปรุงความสมดุลของเส้นทาง 
การจัดการระบบการผลิต การเคล่ือนย้ายวัสดุ เทคนิคในการจัดแผนผังโรงงานและการออกแบบ
โรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร 
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521338 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 3  (3-0-6) 
 (Engineering Quality Control in Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบระบบควบคุมคุณภาพ การใช้
แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
แผนชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ การควบคุมและตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการกําหนด
ขอบข่ายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความเช่ือถือได้และการทดสอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน หลักการและการประยุกต์
ระบบวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤต หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตในการประกันคุณภาพ
อาหาร 
  
521411  เทคนิควิจัยและกรณีศึกษา       1 (0-3-3) 
 (Research Technique and Case Study) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักวิจัยทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 
521441 การทําแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร                                      4 (4-0-8) 
 (Drying and Storage of Agricultural Products) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูป

อาหาร 1 
 ทฤษฎีการทําแห้ง  หลักการเคล่ือนท่ีของอากาศ การอบแห้งผลเกษตรด้วยลมร้อน การหา
ปริมาณความช้ืนวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนกับอุณหภูมิ ปริมาณความช้ืนสมดุล ชนิดของ
เครื่องอบแห้ง การออกแบบเครื่องทําแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 
  
521442  วิศวกรรมโรงสีข้าว 4 (4-0-8) 
 (Rice Mill Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร หรือ521331 หลักวิศวกรรมแปรรูป

อาหาร 1 
 การออกแบบระบบสีข้าว การออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบโรงสีข้าว การทําความสะอาด
และการสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออกจากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมันข้าวสาร การคัดขนาด
ข้าวสาร การบรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพข้าวสาร 
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521443 วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว 4 (4-0-8) 
 (Postharvest Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร หรือ  521331 หลักวิศวกรรมการแปรรูป 

อาหาร 1 
 บทบาทและความสําคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผล
ต่อความสดของผักและผลไม้ การออกแบบระบบระบายความร้อน การลดอุณหภูมิในการเก็บรักษา 
การควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงในโรงเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร สารเคลือบผิวท่ี
สามารถกินได้ การพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 
521444  วิทยาการการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช 4 (4-0-8) 
 (Cereal Grain Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไซโล วิทยากระแสของวัสดุท่ีจะบรรจุในไซโล แรงเค้นในไซโล 
พฤติกรรมของแรงเค้นกระทําต่อไซโล สําหรับการคํานวณโครงสร้าง ระบบลําเลียงสําหรับไซโล การ
เลือกท่ีต้ังสําหรับไซโล  เศรษฐศาสตร์สําหรับการเก็บผลิตภัณฑ์  
 
521445  การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเก่ียว 4 (4-0-8) 
 (Design of Harvesting Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดต่างๆ หลักการตัดต้นพืชและชนิดของ
ใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้นพืช การลําเลียงต้นพืช การนวด ระบบการทําความสะอาด
เมล็ดพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง  
 
521451 การใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural Electrification) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 การใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง ภาระและการเดินสายไฟ การออกแบบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม ไฟฟ้า
สําหรับกรรมวิธีการผลิตต่างๆ ในการเกษตร เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง ประปา และ 
มอเตอร์ เครื่องมือพิเศษสําหรับฟาร์มท่ีใช้ไฟฟ้า 
 
521452 เครื่องพ่นฝอยและพ่นฝุ่นสารเคมี 4 (4-0-8) 
 (Chemical Spraying and Dusting Equipment) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแมลงและวัชพืชในประเทศไทย เครื่องพ่นและหัว
พ่นสารเคมี การออกแบบและเลือกใช้ระบบ ทดสอบสมรรถนะ การใช้และปรับแต่งเครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดต่างๆ การล่องลอยของสารเคมี อิทธิพลของความส่ันสะเทือนและเสียงของเครื่องพ่นสารเคมี การ
พ่นสารเคมีโดยใช้เครื่องบิน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  
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521453 กายศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร              4 (4-0-8) 
 (Ergonomics in Agricultural Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แบบจําลองและการวิจัยหลักการทํางานของมนุษย์ร่วมกับเครื่องจักรกลและส่ิงแวดล้อม 
การวัดขนาดและการเคล่ือนไหวของร่างกาย การบังคับด้วยมือและเท้า การยกและการห้ิว การวางผัง
พ้ืนท่ีในการทํางาน การรับรู้การเห็น การได้ยิน กล่ิน รส และความรู้สึก ภาระและกระบวนการทาง
กายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิตใจ การลดอันตรายในการประกอบการเกษตรกรรม การ
ประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
 
521454 การจัดการต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร    4 (4-0-8) 
 (Power and Agricultural Machinery Management) 
วิชาบังคับก่อน : 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับระบบทางการเกษตร 
 สภาวะการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและระดับ
ของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร สมรรถนะของต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร การคํานวณเวลาและ
ตารางการทํางาน ระบบการหมุนเวียนการใช้เครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนป้องกันเครื่องจักรกล
เกษตร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าเส่ือมราคา จุดคุ้มทุนและระยะคืนทุน 
 
521455 กําลังของของไหล 4 (4-0-8) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กําลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์-นิวแมติก สัญลักษณ์และการ
ออกแบบวงจรของระบบท้ังสอง การประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ในงานทางวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร  การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบท้ังสอง   
 
521456 การออกแบบระบบชลประทาน 4 (4-0-8) 
 (Irrigation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและนํ้าทางการเกษตร 
 การออกแบบการให้นํ้าแก่พืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การให้นํ้าทางผิวดิน ใต้ดิน และ
ระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของป๊ัมนํ้า 
 
521457  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมการเกษตร       4 (4-0-8) 
 (Agricultural Environment Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 สัตว์และส่ิงแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร ความช้ืนและผลท่ีมีต่อสัตว์ การ
ถ่ายเทความร้อนและไอนํ้าผ่านอาคาร การระบายอากาศในอาคาร ระบบการทําฟาร์มแบบผสมผสาน
ของเสียจากสัตว์และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชสําหรับพัฒนาชนบท 
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521458 พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร                                                      4 (4-0-8) 
 (Alternative Energy for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 การใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ ลม นํ้า ไม้ แก๊สชีวภาพและวัสดุเหลือจากการเกษตร 
การคํานวณความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับแสงอาทิตย์ บ่อนํ้าร้อนแสงอาทิตย์ เซล
แสงอาทิตย์ การผลิตถ่านและเตาประเภทต่างๆ เครื่องมือวัดแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เทอร์ไบน์
ขนาดเล็ก บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
 
521459 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 (2-3-7) 
 (Agricultural Machinery Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์
ชนิดต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง  การดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ  ท่ีต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์  
เครื่องมือเตรียมดิน  เครื่องมือปลูก  เครื่องมือดูแลบํารุงรักษา  เครื่องมือเก็บเกี่ยวและผลกระทบของ
การใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์ 
 
521461 การวิเคราะห์ในวิศวกรรมอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Food Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปอาหาร สมการเชิง
อนุพันธ์ การใช้ลาปลาสทรานฟอร์มสําหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการในการแปรรูป
อาหาร 
 
521462 วิทยากระแสทางอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Food Rheology)  
วิชาบังคับก่อน : 521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 
 หลักการเรื่องวิทยากระแสของอาหาร พ้ืนฐานการสร้างสมการคณิตศาสตร์อธิบายสมบัติ
ทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สมบัติทางวิทยากระแสและกรรมวิธีการทดสอบ 
การจําแนกประเภทของอาหารจากสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร ความสําคัญของวิทยากระแส
ของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้นรูปหรือการเปล่ียนรูปทรงของอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปล่ียนแปลงสมบัติทางวิทยากระแสของอาหารต่อปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีอาหาร 
 
521463 การระเหยน้ําในอาหารเหลว 4 (4-0-8) 
 (Evaporation of Fluid Food) 
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2  
 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการระเหย จุดเดือดท่ีสูงขึ้น การถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างการระเหย ดุลมวลสารและพลังงานในเครื่องระเหยหน่วยเดียวและหลายหน่วย การออกแบบ
ระบบการระเหย การปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหย เครื่องระเหยนํ้าในอาหาร 
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521464  วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม 4 (4-0-8) 
 (Dairy Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2 
 การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม การออกแบบเครื่องเหว่ียง
แยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮโมจิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ความร้อนแบบ พาส
เจอร์ไรซ์ สเตอร์ไรซ์ และยูเอชที ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือผลิตเนย ไอศกรีม นมเปรี้ยว 
การล้างทําความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์นม 
 
521465 การจัดการโรงงานอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Food Plant Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดองค์กรและการดําเนินงานในอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ แนวทางพ้ืนฐานของการ
จัดองค์กรในการปฏิบัติงานและปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะและทฤษฎีของการจัดการและการแบ่ง
หน้าท่ีการจัดการ การจัดการการผลิตอาหารโดยเน้นคุณค่าเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลและเทคนิค
ของการจัดการ 
  
521466 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural and Food Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างต้นทุนและหลักการบัญชี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์
การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเส่ือมราคาและภาษีเงินได้ การวิเคราะห์ความ
เส่ียงด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
521471  การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (3-3-9) 
 (Specific Programming in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฟังก์ชันและคําส่ังของตัวแปลโปรแกรมเชิง
วัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพ่ือใช้ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521472 วิธีไฟไนต์อิเลเมนท์เบ้ืองต้นสําหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (3-3-9)     
 (Introduction to Finite Element Method for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร และ 521315  การถ่ายเทความร้อน

และมวล 
 วิธีทางไฟไนต์อิเลเมนท์เบ้ืองต้น เมทริกซ์ การสร้างสมการอนุพันธ์ของไฟไนต์อิเลเมนท์จาก
วิธีการโดยตรง วิธีการแปรผัน วิธีการถ่วงนํ้าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณภายในสําหรับไฟ
ไนต์อิเลเมนท์ในหน่ึงและสองมิติ การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ไฟไนต์อิเลเมนท์สําหรับปัญหาการถ่ายเท
ความร้อน การวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์ความเค้นในงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
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521473 การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Measurement and Instrumentation in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 
         คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร หลักการวัดทางวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร อุปกรณ์การวัดทางการเกษตรและอาหาร เซนเซอร์ การออกแบบทรานซ์ดิวเซอร์สําหรับการ
วัดแรงต่างๆ ในภาคสนาม การวัดทางความร้อน ชนิดต่างๆ ไพโรมิเมตตรีแบบแผ่รังสี ทรานซ์ดิวเซอร์
และวงจรกําหนดทางไกล การวัดความดันมานอมิเตอร์และไมโครมานอมิเตอร์ เครื่องวัดความดัน โดย
ใช้ไฟฟ้าและทรานซ์ดิวเซอร์แบบนิวแมติค การวัดการไหล เครื่องมือวัดความเร็ว เครื่องมือวัด ปริ
มาตรการไหล เครื่องมือวัดความร้อนการไหล เครื่องมือสําหรับควบคุมคุณภาพนํ้า ไอนํ้า และไอนํ้า
อิ่มตัว 
 
521474  เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Fluid Machinery in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 การจําแนกและลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเป่า และเครื่องอัดในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร การคํานวณสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบระบบท่อ
สําหรับการจ่ายของไหลในท่อ การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของเครื่องจักรกลของ
ไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521475  การออกแบบเครื่องมือลําเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Agricultural and Food Materials Handling Equipments Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
 หลักการและเทคนิคการลําเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร การออกแบบเครื่องมือลําเลียงแบบ
สายพาน โซ่ เกลียว กระพ้อ นิวแมติค ลูกกล้ิง และรางเขย่า  
 
521476  การจัดการของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Waste Management in Agriculture and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปัญหาของเสียและภาวะมลพิษจากการผลิตทางการเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์ของ
เสีย วิธีบําบัดขจัดของเสีย การบําบัดของเสียท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของนํ้าเสียจากการเกษตรและ
โรงงานอาหาร แหล่งท่ีมาของส่ิงมีพิษ ขีดจํากัดความเป็นพิษของนํ้าเสียท่ียอมรับ เทคนิคในการ
ตรวจวัดนํ้าเสีย วิธีกําจัดนํ้าเสียขั้นแรกและขั้นท่ีสอง การควบคุมภาวะความเป็นพิษของแหล่งนํ้า 
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521477 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสําหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (3-3-9)  
 (Computer - Aided Design for Agricultural and Food Engineering)          
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ 521312 การออกแบบเครื่องจักรกล

เกษตร 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ งานเช่ือม งานโลหะแผ่นพับและแม่พิมพ์ ช้ินงานพ้ืนผิว 
แบบประกอบและแบบแยกช้ินของเครื่องจักรกล เทคนิคการนําเสนอด้วยภาพเคล่ือนไหวและการให้
แสงเงาบนพ้ืนผิว การประยุกต์ใช้งานในการออกแบบเครื่องจักรทางการเกษตรและอาหาร 
  
521481 หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4 (4-0-8) 
 (Selected Topics in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521482 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร             4 (2-6-10) 
 (Special Problem in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน  
 
521483 โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร                  4 (0-12-12) 
 (Agricultural and Food Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานท่ีน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521490 เตรียมสหกิจศึกษา               1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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521491 สหกิจศึกษา 1                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
521492 สหกิจศึกษา 2                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  521491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
521493 สหกิจศึกษา 3                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 521492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
521494 โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาทดแทนสหกิจศึกษา                             9 หน่วยกิต 
 (Agricultural and Food Engineering Study Project) 
วิชาบังคับก่อน :  ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทํา
การวิจัย นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยโครงงานน้ันต้อง
เป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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522201 บริหารวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทนํา การจัดการ การตลาด มนุษยสัมพันธ์ มูลค่าเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงิน 
การพยากรณ์ยอดขาย การควบคุมคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ การจัดงบ
ลงทุน และ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
522202 ความรู้เบ้ืองต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Transportation and Logistics System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและองค์ประกอบของการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การวางแผนและประเภท
ระบบขนส่ง ปัญหาและความท้ายทายในการพัฒนาและจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ แนะนํา
เน้ือหารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
 
522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 (4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ลูกค้าและความต้องการซ้ือ การจัดซ้ือและการผลิต 
เทคโลโลยีระบบสารสนเทศ การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบขนส่งและการจัดการขนส่ง การจัดเก็บ
คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์และการขนย้ายวัสดุ การออกแบบโครงข่ายและการกําหนดตําแหน่ง 
การเงินและการวัดประเมินผล ความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 
 
522212 การบริหารจัดการธุรกิจ 4 (4-0-8) 
 (Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและหลักการจัดการ ลักษณะของการจัดการธุรกิจ บทบาทของกลุ่มบุคคลและรัฐบาล
ท่ีมีต่อธุรกิจ รูปแบบและปัจจัยในการพิจารณาเพ่ือประกอบธุรกิจ การกําหนดแนวทาง เป้าหมาย กล
ยุทธ์ และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ ลักษณะและวิธีการจัดการด้านการผลิต การตลาด งาน
บุคคล การเงิน และการสร้างความสัมพันธ์สําหรับลูกค้า คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกิจ 
 
522241 การสํารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) 
 (Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทนํา การวัดค่า ระยะราบ มุมราบ การทําระดับ การทํารูปตัด เส้นช้ันความสูง แผนท่ีภูมิ
ประเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Statistics Methods in Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การประยุกต์หลักสถิติเพ่ือใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมขนส่ง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่ม
ตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์
สมการเชิงเส้น 

 
522243 วิศวกรรมขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบ้ืองต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 องค์ประกอบของระบบการขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ขนส่ง และศึกษาภาพรวมเบ้ืองต้นของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมขนส่งในแขนงต่าง ๆ โดยครอบคลุม
เน้ือหาด้าน การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับการใช้ท่ีดินและ
การพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์และออกแบบด้านจราจร การ
ออกแบบเส้นทางเบ้ืองต้น ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การประเมินโครงการ ความปลอดภัยทางถนน 
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ การพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืนองค์ประกอบของระบบ
การขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการขนส่ง และศึกษาภาพรวมเบ้ืองต้นของ
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมขนส่งในแขนงต่าง ๆ โดยครอบคลุมเน้ือหาด้าน การวางแผนและออกแบบ
ระบบขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับการใช้ท่ีดินและการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ความ
ต้องการเดินทาง การวิเคราะห์และออกแบบด้านจราจร การออกแบบเส้นทางเบ้ืองต้น ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม การประเมินโครงการ ความปลอดภัยทางถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
การพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืน 
 
522301 ปัญหาเฉพาะเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Transportation and Logistics) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบจาก
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชา และจะต้องมีการนําเสนอโครงงาน 
 
522311 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Operations Research in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง 
 ความน่าจะเป็น แบบจําลองการตัดสินใจ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น โปรแกรมเชิง
เส้น แบบจําลองการขนส่งและการมอบหมายงาน แบบจําลองการควบคุมสินค้า ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ การจัดการโครงการ ทฤษฎีเกม 
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522312 การขนส่งและกระจายสินค้า 4 (4-0-8) 
 (Transportation and Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการ
ขนส่งและการกระจายสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าใน
รูปแบบต่าง ๆ กลยุทธ์ในการจัดตารางเวลาและกําหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า 
นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 
522313 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 4 (4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์ หรือ 522211 การ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความหมาย ประเภทของสินค้าคงคลัง การวางแผนและควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การ
คํานวณจุดส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม บทบาทหน้าท่ีของคลังสินค้า การบริหารและ
จัดการคลังสินค้า งานเอกสาร การตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล การคํานวณกําลังคน และการ
ประเมินประสิทธิภาพการทํางานในคลังสินค้า 
 
522314 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 4 (4-0-8) 
 (Global Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความสําคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ บทบาทความสําคัญของเขต
การค้าเสรี ปัจจัยท่ีสําคัญและประโยชน์ของการทํา Global sourcing การวางสถานท่ีต้ังเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับ Global (Global facility location) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 
522315 วิศวกรรมความปลอดภัย 4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบ้ืองต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ความหมายของอุบัติเหตุ ความเส่ียง และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะงานและ
ความผิดพลาดของมนุษย์ มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทํางาน การประเมินความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง การ
ออกแบบระบบการทํางานเพ่ือความปลอดภัย 
 

522316 ระบบขนถ่ายวัสดุ 4 (4-0-8) 
 (Material Handling) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบ้ืองต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ลักษณะและข้อจํากัดของสินค้า จุดเช่ือมต่อโลจิสติกส์ประเภทต่าง ๆ เครื่องมือและระบบ
การยกขนท่ีแหล่งผลิตและจุดเช่ือมต่อ ลักษณะของระบบการขนส่ง ค่าใช้จ่าย เวลา และข้อจํากัดของ
ระบบการขนส่ง 
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522317 กฎหมายการขนส่ง และพิธีศุลกากร 4 (4-0-8) 
 (Legal Aspects for Transportation and Customs) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบ้ืองต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการทางบก ทางนํ้า และทาง
อากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้ส่ังซ้ือ ผู้รับขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยใน
ความชํารุด บกพร่อง สูญหายของสินค้า และพัสดุภัณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติและพิธีการนําหรือขนส่ง
สินค้าผ่านแดน ข้อตกลง อนุสัญญา และสนธิสัญญา การขนส่งระหว่างประเทศ 

 
522318 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Information System for Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบท่ีใช้
สนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ในระดับผู้บริหาร การคํานวณและการสับเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 

 
522319 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Strategic Management for Logistics and Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 กระบวนการและเทคนิคในการจัดทําและรักษาไว้ซ่ึงนโยบายทางธุรกิจ และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริหารเม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการการกําหนดกล
ยุทธ์การบริหารในภาวะวิกฤติ 
 
522331 การวางแผนและออกแบบการทาง 4 (4-0-8) 
 (Highway Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 ระบบและหน้าท่ีของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะของผู้ใช้ถนน ยวดยาน 
การจราจร และถนน ความจุของถนน การออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่าง
ระดับ การออกแบบสภาพข้างทาง การจําแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบายนํ้า การก่อสร้าง การ
บํารุงรักษาและปรับปรุงทางหลวง ระบบความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 
522332 ปฏิบัติการการวางแผนและออกแบบการทาง 1 (0-3-3) 
 (Highway Planning and Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 วิธีการสํารวจเส้นทาง การสํารวจเพ่ือก่อสร้างเส้นทาง การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง 
วิธีการทดสอบวัสดุท่ีใช้ในงานทาง ได้แก่ ดิน มวลรวม คอนกรีต และแอสฟัลท์  การออกแบบวัสดุ
สําหรับผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต 
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522333 การออกแบบผิวทาง 4 (4-0-8) 
 (Pavement Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522331 การวางแผนและออกแบบการทาง 
 ศึกษาพฤติกรรมการรับนํ้าหนักของพ้ืนทางต่อการจราจรประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการกระจาย
แรง ลักษณะของโครงสร้างพ้ืนทางและพฤติกรรมในการรับแรง การพิจารณาปริมาณการจราจรอายุ
การใช้งาน การเลือกวัสดุก่อสร้าง ปัญหาการก่อสร้างและบํารุงรักษาทาง เงื่อนไขการออกแบบและ
การกําหนดตัวแปรในการออกแบบ วิธีการออกแบบพ้ืนทางต่าง ๆ 
 
522341 วิศวกรรมจราจร 4 (3-3-9) 
 (Traffic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง 
 องค์ประกอบของการจราจร วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจราจร ความ
ปลอดภัย คุณสมบัติพ้ืนฐานและทฤษฎีการไหลของการจราจร ปริมาณและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวช้ีวัดคุณภาพของการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร  การออกแบบการควบคุมทางแยก 

 
522342 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง 4 (4-0-8) 
 (Travel Demand Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง 
 การคาดคะเนความต้องการการเดินทางท้ังเมืองและเฉพาะท่ี รูปแบบการเดินทางแบบรวม
และแบบแยก แบบจําลองการเดินทางแบบส่ีขั้น ประกอบด้วย การเกิดการเดินทาง การกระจายการ
เดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
 
522343 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Transport Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 522201 บริหารวิศวกรรม 
 ทฤษฏีของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค พฤติกรรมของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความเหมาะสมของนโยบายด้านการขนส่ง การพิจารณาความต้องการใน
การเดินทาง ราคา คุณภาพชีวิต การนําวิธีทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ด้านการขนส่ง 
 
522344 ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Environment and Energy in Transportation System) 
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง 
 เช้ือเพลิงท่ีใช้ในภาคขนส่ง เทคโนโลยีเช้ือเพลิงในอนาคต การประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์โมเดลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงและคุณภาพของ
อากาศ บทบาทของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ มลพิษส่ิงแวดล้อมจากยานพาหนะ มาตรฐานคุณภาพอากาศและการตรวจวัด และ
เทคโนโลยีการลดมลพิษจากภาคขนส่ง 
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522345 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Geographic Information System in Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : 522241 การสํารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ทฤษฎีและการประยุกต์การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในวิศวกรรมขนส่ง และการวาง
แผนการขนส่งท่ัวไป การฝึกในห้องปฏิบัติการ จะเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่อโครงการขนส่ง
ต่าง ๆ 
 
522346 เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) 
 (Advanced Technologies in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง และ 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจวัดในงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบ
ขนส่งอัจฉริยะกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ การประเมินผลกระทบของระบบขนส่งอัจฉริยะ 
บทบาทของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคอีคอมเมิร์ซ การบริหารคลังสินค้าและขนส่งด้วยระบบ
ไอที ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 
522347 การวิเคราะห์นโยบายและการบริหารการขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Transportation Administration and Policy Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 การจัดองค์กรด้านนโยบาย กระบวนการนโยบายขนส่ง องค์กร การวางแผน การวิเคราะห์ 
และการดําเนินงานนโยบาย การประเมินตนเองด้วยการวิเคราะห์สว๊อต 

 
522348 การจัดการท่าอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Airport Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522331 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ระบบท่าอากาศยานและบทบาทหน้าท่ีของท่าอากาศยาน องค์ประกอบของท่าอากาศยาน 
เขตการบินและนอกเขตการบิน น่านฟ้าและการควบคุมการบิน ความเป็นเจ้าของท่าอากาศยานในเชิง
พาณิชย์และในเชิงเอกชน แนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
ธุรกิจท่าอากาศยาน กฏระเบียบข้อบังคับของท่าอากาศยาน ความม่ันคงและปลอดภัยในท่าอากาศ
ยาน ผลกระทบของท่าอากาศยานต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

 
522349 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน 4 (4-0-8) 
 (Transit System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 ความรู้เบ้ืองต้นในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ การวางแผน การ
ออกแบบและการดําเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ การดําเนินงานของสถานีต่าง ๆ ในระบบขนส่ง 
การเช่ือมประสานกับระหว่างระบบขนส่ง 
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522350 ระบบการขนส่งผสมผสาน 4 (4-0-8) 
 (Intermodal Transportation System) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบระบบการขนส่งแบบสานต่อ การวางแผนปัจจัยการขนส่ง
สินค้า เทคโนโลยีระบบการขนส่งแบบสานต่อ และการดําเนินงานของสถานีต่าง ๆ นโยบายการขนส่ง
แบบสานต่อ การวางแผนและการดําเนินการ 
 
522351 ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Urban Development, Land Use and Transportation Interaction) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 ประวัติความเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบโตของเมือง วิธีการวางผังเมืองและ
ภูมิภาค การวางแผนเบ้ืองต้นด้านการใช้ท่ีดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผล
กระทบของระบบขนส่งต่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงแวดล้อม บทบาทของ
หน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาท่ีดินและการขนส่ง 
 
522352 ความรู้เรื่องท่าเรือ 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Port) 
วิชาบังคับก่อน : 522212 การจัดการธุรกิจ 
 การท่าเรือและรูปแบบการบริหารท่าเรือ การจัดการท่าเรือ การบริการนอกท่า  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานขณะเรืออยู่ในท่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในท่าเรือ การกําหนดราคาค่าภาระท่าเรือ
และค่าธรรมเนียมความแออัด การพัฒนาท่าเรือ 
 
522401 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Transportation Engineering and Logistics Project) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการศึกษา
วิจัยในหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังจากสถานประกอบการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ให้สําเร็จภายในหน่ึง
ภาคการศึกษา ต้องมีการนําเสนอผลงานและสงรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
522411 การจําลองปัญหาโลจิสติกส์ 4 (4-0-8) 
 (Simulation for Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 แนวคิดของการสร้างแบบจําลองสถานการณ์ แบบจําลองสถานการณ์เบ้ืองต้นท่ีใช้ตัวแปร
สุ่มท่ีมีการกระจายแบบไม่ต่อเน่ืองสําหรับจําลองการผลิตและโลจิสติกส์ท่ีซับซ้อน การตระหนักถึง
ปัญหา การต้ังปัญหา การสร้างแบบจําลองสถานการณ์ การประยุกต์และการอธิบายผล 9 หน่วยกิต 
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522490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 
และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
522491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 

 
522492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 522491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 

 
522493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 522492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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522494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering and Logistics Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทํา
การวิจัย นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยโครงงานน้ันต้อง
เป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การกําหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึก
ปฏิบัติการโปรแกรม 
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ 
การเรียงลําดับและการค้นหา โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
 
523211 ระบบฐานข้อมูล 4 (3-2-8) 
 (Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การสร้างตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลด้วยรายการ
เปล่ียนแปลง ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
 
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 4 (4-0-8) 
 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบ้ืองต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีในการเรียงลําดับ
และค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์ คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี 
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523232  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 4 (3-2-8) 
 (Object–Oriented Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด โพลีมอร์
ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การจัดการข้อผิดพลาด 
 
523251 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 4 (4-0-8) 
 (Programming Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวทางการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม การแปลภาษา 
การเรียกซํ้าและโครงสร้างต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมในภาษารุ่นใหม่ หลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ การเขียนโปรแกรมท่ีขับเคล่ือนโดยเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน ขั้นตอนวิธี
และการแก้ปัญหา การใช้เอพีไอ 
 
523271 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 
 (Electronics for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่ายกระแส อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและตระกูลของวงจรตรรกะ การเช่ือมต่อตระกูลของ
วงจรตรรกะกับบัสมาตรฐาน ไดโอดและวงจรไดโอด ออปแอมป์ มอสทรานซิสเตอร์และการไบแอส 
ตระกูลวงจรตรรกะมอส การสร้างตัวแบบวงจรและการจําลอง พารามิเตอร์และประเด็นในการ
ออกแบบ วงจรแปลงข้อมูล ส่วนประกอบของหน่วยเก็บ การออกแบบวงจรขยาย องค์ประกอบของ
วงจรรวม 
 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1 (0-3-0) 
 (Electronic Laboratory for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523271 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับรายวิชา 523271 อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 4 (4-0-8) 
 (Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีเบ้ืองต้นของวงจรสวิทชิง คณิตศาสตร์แบบบูล ตารางความจริง การลดรูปสมการ
แบบบูลโดยใช้แผนท่ีแบบคาร์นอและวิธีควินแม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป 
ส่วนประกอบของหน่วยความจํา วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบระบบดิจิทัล การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียล การออกแบบส่วนจําเพาะของวงจรคอมบิเนชัน การสร้างตัว
แบบและการจําลอง การออกแบบเพ่ือรองรับการทดสอบ ตัวแบบของความผิดพร่องและการทดสอบ 
การทวนสอบเชิงรูปนัย 
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523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 1 (0-3-0) 
 (Digital System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับวิชา 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 
 (Computer Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต เทคนิคการพิสูจน์ รีเคอร์ชัน หลักการ
นับเบ้ืองต้น กราฟและต้นไม้ 
 
523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 
 (Computer Architecture and Organization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ การคํานวณทางเลขคณิตสําหรับคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมของระบบหน่วยความจํา การเช่ือมต่อและการติดต่อส่ือสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การ
ออกแบบระบบโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ แบบจําลองของระบบแบบกระจาย 
 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4) 
 (Computer Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความน่าจะเป็นแบบดิสครีต ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง 
การประมาณค่า การถดถอยสหสัมพันธ์ การคาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบ
สมมุติฐาน 
 
523311 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 4 (4-0-8) 
 (Advanced Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523211 ระบบฐานข้อมูล 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างของหน่วยเก็บและแฟ้มข้อมูล การจัดทําดัชนี การ
ประมวลผลข้อคําถามและการหาวิธีท่ีเหมาะท่ีสุด รายการเปล่ียนแปลง การควบคุมภาวะพร้อมกัน 
ระบบการกู้ข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลอนุมาน 
 
523312 การค้นพบความรู้และการทําเหมืองข้อมูล 4 (4-0-8) 
 (Knowledge Discovery and Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ วิธีการทางสถิติในกระบวนการ
ค้นพบความรู้ เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การประเมินค่าความรู้ การประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูล 
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523313 เว็บแอพพลิเคชัน 4 (3-2-8) 
 (Web Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การแสดงข้อมูลบนเว็บด้วยภาษา HTML และ CSS สคริปต์แสดงข้อมูลแบบสถิตและแบบ
พลวัต ภาษาสอบถามข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สําหรับเว็บแอพพลิเคชัน การเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูลและประมวลผล การทําปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4 (3-2-8) 
 (System Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ระบบด้ังเดิม การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิจ การ
ออกแบบต้นแบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจําลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผังกรณีใช้
งานเชิงธุรกิจและเชิงระบบ แผนผังส่ือสาร แผนผังลําดับ แผนผังคลาสระดับวิเคราะห์และระดับ
ออกแบบ แผนผังการนําไปใช้ การออกแบบระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์
และออกแบบ 
 
523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 4 (3-2-8) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้ังเดิม การพัฒนาประเภทอาไจล์ วิธีการรวบรวมความ
ต้องการเชิงซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาข้อกําหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
วัดขนาดซอฟต์แวร์ วิธีการประมาณความพยายามในการพัฒนา การวางแผนและการบริหารโครงการ
และคณะผู้พัฒนา การจัดการความเปล่ียนแปลงเชิงซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจทานและ
ทวนสอบซอฟต์แวร์เทียบกับเอกสารข้อกําหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ การ
บํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีทนต่อความผิดพร่อง เครื่องมือช่วยงานและ
สภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
523333 การเขียนโปรแกรมท่ีขับเคล่ือนโดยเหตุการณ์ 4 (3-2-8) 
 (Event-Driven Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 หลักการเขียนโปรแกรมท่ีขับเคล่ือนโดยเหตุการณ์ การใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทาง
ภาษาเชิงฟังก์ชันเบ้ืองต้นและเชิงวัตถุท่ีใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่งและรับวัตถุเหตุการณ์ การ
ส่ือสารข้ามเครื่องโดยใช้การรับส่งเหตุการณ์ รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมท่ีใช้จัดการและแพร่เหตุการณ์ 
การใช้แนวทางการเขียนโปรแกรมท่ีขับเคล่ือนโดยเหตุการณ์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
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523334 วิธีเชิงประกาศ 4 (4-0-8)  
 (Declarative Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดของวิธีเชิงประกาศ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศด้วยฟังก์ชัน การนิยามฟังก์ชัน
อันดับสูง วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศด้วยตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์อันดับหน่ึง ยูนิฟิเคชัน
และเรโซลูชัน เทคนิคการพิสูจน์และการย้อนรอย 
 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะคํานวณได้ 4 (4-0-8) 
 (Formal Methods and Computability) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาฟอร์มอลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์มอล ปัญหาการตัดสินใจท่ีมีคําตอบและ
ไม่มีคําตอบ ปัญหาในงานคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการคํานวณเบ้ืองต้น ขั้นตอนวิธีสําหรับการคํานวณ 
ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 
 
523352 คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 4 (4-0-8) 
 (Computer and Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการส่ือสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ การบีบอัดและการกระจาย
สัญญาณ ตัวกลางท่ีใช้ในการส่ือสาร การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เช่ือมต่อเครือข่าย โพรโทคอลในระบบเครือข่ายส่ือสาร ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีและข่ายงานบริเวณ
กว้าง การประมวลผลแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การประมวลแบบไร้สายและแบบเคล่ือนท่ี การ
ประเมินประสิทธิภาพ 
 
523353  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  4 (3-2-8) 
 (Computer Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
 โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการ
และกระบวนการในการทํางานในแต่ละขั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดช้ัน การจัดการเครือข่าย 
ความม่ันคงและบูรณภาพข้อมูล และการทําปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523354  ระบบปฏิบัติการ 4 (3-2-8)  
 (Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ หลักการออกแบบ ภาวะพร้อมกัน  การ
จัดการโพรเซสและเทร็ด การทํางานประสานกันและการติดต่อส่ือสารกันของโพรเซส การจัด
กําหนดการและการเลือกจ่ายงาน ความม่ันคงและการป้องกัน การจัดการหน่วยความจํา การจัดการ
หน่วยความจําเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ การทําปฏิบัติการในห้องทดลอง 
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523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4 (3-3-9) 
 (Microprocessors) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสต่างๆ อินพุตพอร์ต 
เอาต์พุตพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและ
ภาษาระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเช่ือมต่อเพ่ือการควบคุมระบบภายนอกผ่าน
ทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและพอร์ตอื่นๆ ระบบหน่วยความจําหลัก หน่วยความจําสํารอง ระบบ
ไฟล์ข้อมูล 
 
523372 ระบบฝังตัว 4 (3-3-9)  
 (Embedded Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ภาพรวมของระบบฝังตัว การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ การเช่ือมต่อกับ
ภายนอก ความปลอดภัยและเสถียรภาพ หลักการออกแบบ เครื่องมือท่ีใช้และวิธีการออกแบบ การทํา
ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523373 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 4 (3-3-9) 
 (Micro Robot Development) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 การประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจรดิจิทัล วงจรซีเควนเชียลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาและวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบ
ระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ เช่น PAL, CPLD 
และ FPGA ขั้นตอนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาเอชดีแอลสําหรับช่วยใน
การออกแบบ การทําปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523411 ปัญญาประดิษฐ์ในงานประยุกต์ 4 (4-0-8) 
 (Artificial Intelligence in Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์และการแทนความรู้ วิธีการค้นหาและฮิวริสติก 
การค้นหาท่ีชาญฉลาด การคิดหาเหตุผล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 
523412 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 4 (4-0-8) 
 (Expert Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมของระบบผู้เช่ียวชาญ การแสวงหาความรู้ การสร้างฐานความรู้ กลไกการ
ทํางานของเครื่องอนุมาน ความไม่แน่นอน การพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญ 
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523413 ชีวการแพทย์สารสนเทศ 4 (4-0-8) 
 (Biomedical Informatics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ในงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ การตัดสินใจ
ในทางคลินิก การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจ การปฏิบัติการกับระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
งานด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้และปัญญาประดิษฐ์ในงานชีวการแพทย์ 
 
523414 เครือข่ายประสาทเทียม 4 (4-0-8) 
 (Artificial Neural Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานเครือข่ายประสาทเทียม แบบจําลองนิวรอนและสถาปัตยกรรมเครือข่าย การเรียนรู้
ของเพอร์เซ็พตรอน การเรียนรู้แบบเฮ็บเบียน การเรียนรู้แบบวิโดร์-ฮอฟฟ์ การเรียนรู้แบบแพร่กลับ 
การเรียนรู้แบบแข่งขัน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก เครือข่ายของฟังก์ชันฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์
เกื้อหนุน 
 
523431 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะด้วยเง่ือนไขบังคับ 4 (4-0-8) 
 (Constraint Logic Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีของการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ ตรรกศาสตร์อันดับหน่ึง โมเดล เรโซลูชัน ข้อความ
ช้ีเฉพาะและโปรแกรม เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรล็อก การย้อนรอย การลดขนาดเซิร์ชท
รีของโปรแกรม ปัญหาการทําให้พอใจตามเงื่อนไขบังคับและการหาค่าเหมาะท่ีสุด การแพร่กระจาย
เงื่อนไขบังคับและการค้นหา การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะด้วยเงื่อนไขบังคับในงานประยุกต์ด้านการ
จัดตาราง การวางแผน และโลจิสติกส์ 
 
523432 วิธีเชิงฟังก์ชันในงานจีโนมิกส์ 4 (4-0-8) 
 (Functional Methods in Genomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน  นิพจน์และค่าของนิพจน์ ฟังก์ชันและ
การนิยาม รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน การนิยามอย่างง่าย การนิยามโดยวิเคราะห์กรณี การนิยาม
โดยการจับคู่แบบรูป และการนิยามเฉพาะท่ี ระบบแบบชนิด โครงสร้างรายการ ฟังก์ชันอันดับสูง การ
เรียกซํ้าและการอุปนัย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างของดีเอ็นเอ สายดีเอ็น
เอ วิธีการวิเคราะห์สายดีเอ็นเอ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเพ่ือวิเคราะห์สายดีเอ็นเอ 
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523433 การเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ 4 (3-2-8) 
 (Aspect-Oriented Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ ความเกี่ยวพันเชิงซอฟต์แวร์ การแยกความเกี่ยวพัน
เชิงซอฟต์แวร์ ความเกี่ยวพันในภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ความเกี่ยวพันเชิงตัดขวาง แนวคิดรวบยอด
สําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ จุดร่วม การตัดจุด การแนะนํา การประกาศข้ามชนิด และ
แบบจําลองจุดร่วม ภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ โครงสร้างในภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ การประกาศ
ลักษณะ นิพจน์ตัดจุด นิพจน์แนะนํา การประกาศเมธอดและฟิลด์ข้ามชนิด กลไกการสาน การสานเชิง
สถิตย์และเชิงพลวัต การจับคู่จุดร่วมโดยนิพจน์ตัดจุด 
 
523434 การสร้างคอมไพเลอร์และภาษาโปรแกรม 4 (3-2-8) 
 (Compiler and Programming Language Implementation) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 การสร้างคอมไพเลอร์ การออกแบบภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์คํา การวิเคราะห์
ไวยากรณ์  การวิเคราะห์ความหมาย การตรวจสอบชนิดข้อมูล การสร้างรหัส การออกแบบรหัสไบต์ 
การออกแบบและสร้างตัวแปลรหัสไบต์ 
 
523435 กระบวนการซอฟต์แวร ์ 4 (4-0-8) 
 (Software Process) 
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ กรอบงานกระบวนการ กิจกรรมของกรอบงาน
กระบวนการ แบบจําลองกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานไอเอสโอ ไอทิล และซีเอ็ม
เอ็มไอ 
 
523451 คอมพิวเตอร์กราฟิก 4 (4-0-8) 
 (Computer Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบกราฟิก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การหาทางเดินของจุด
จากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเคล่ือนท่ี การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการกําหนด
กรอบหน้าต่าง ขั้นตอนวิธีการตัด การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การ
ประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 
523452 การประมวลผลภาพดิจิทัล 4 (4-0-8) 
 (Digital Image Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรองข้อมูลภาพ การซ่อมแซม
ข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การประมวลผลภาพเชิงสัญฐานวิทยา การหาขอบและเส้น การแบ่ง
พ้ืนท่ีภาพ การแทนภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพ การรู้จําวัตถุ 
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523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 
 (Computer Vision) 
วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และ 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน

วิธี 
 แนะนําระบบการมองเห็น  การประมวลผลเพ่ือเตรียมภาพ การลดสัญญาณรบกวน การ
ตรวจหาขอบภาพ การแยกองค์ประกอบภาพตามขอบและตามบริเวณ การแบ่งแยกประเภทแบบผ่อน
ปรน การแปลงฮาฟ การแปลงฮาฟลําดับสูง การรู้จํารูปทรง การซ้อนทับภาพ การมองเห็นแบบสอง
มุมมองโดยการคํานวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิงแสง การเคล่ือนไหวและการไหลของแสง การ
สร้างแบบจําลองการมองเห็นในทางปฏิบัติ 
 

523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 (3-2-8) 
 (Computer Network Programming) 
วิชาบังคับก่อน :  523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 523231 โครงสร้างข้อมูลและ

ขั้นตอนวิธี 
 พ้ืนฐานเครือข่าย แบบจําลองโอเอสไอ/อินเทอร์เน็ต โพรเซสสําหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ 
ระบบแบบกระจาย ลําดับช้ันการส่งผ่านข้อมูล ซ็อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/
ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตเบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเช่ือมต่อและแบบไร้การเช่ือมต่อ การ
กําหนดเลขท่ีอยู่และการค้นคืนสารสนเทศ ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์แบบกระแสและแบบเดทาแกรม การ
ออกแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็กซ์ไอโอ การบล็อก การมัลติคาสท์ การจัดลําดับไอโอ การ
เข้าถึงช้ันส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย 
 
523455  ความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ 4 (3-2-8) 
 (Computer Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของระบบ การสํารองข้อมูล กลเม็ดการเข้ารหัสลับ กลเม็ด
การพิสูจน์ตัวจริง เครือข่ายส่วนตัวเสมือนตัวป้องกันการบุกรุก ลายเซ็นดิจิทัล การรักษาความ
ปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บ เอ็ฟทีพีและเทลเน็ต ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต ประตูลับ 
การทําปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523456  การพัฒนาโอเพนซอร์ส 4 (4-0-8) 
 (Open Source Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของโอเพนซอร์ส การติดต้ังและการอัพเดทโปรแกรม การคอมไพล์
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนเชลล์ ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมระบบ การทํางานของเอ็กซ์
วินโดวส์ การทําดิสทริบิวชันใหม่ 
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523457  การดูแลรักษาโอเพนซอร์สเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง         4 (3-2-8) 
 (Advanced Open Source Server Administration) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การติดต้ังเซิร์ฟเวอร์ การคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ การรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์  การ
ดูแลระบบจากทางไกล เครื่องมือเฝ้าระวัง การสํารองและการกู้คืนระบบ   
 
523458 การจําลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8) 
 (Computer Simulation) 
วิชาบังคับก่อน :  523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 103102 แคลคูลัส 2 
 การจําลองด้วยวิธีมอนติคาร์โล การจําลองเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ืองและเทคนิคการทําให้เกิดผล 
ทฤษฎีแถวคอย สถานะสมดุลและคงตัว การวิเคราะห์ไอ/โอ เลขสุ่ม การวัดเอาต์พุต ความแม่นของ
การจําลอง การจําลองแบบตามรอยและตามการดําเนินการ การจําลองระบบคอมพิวเตอร์ การจําลอง
ระบบต่อเน่ือง การรวมการจําลองแบบต่อเน่ืองและแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง 
 
523459 การจําลองสถานการณ์โต้ตอบแบบทันกาล 4 (3-2-8) 
 (Real-Time Interactive Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและสร้างการจําลองสถานการณ์ชนิดทันกาลท้ังในเชิงสองมิติและสามมิติ การ
จําลองสถานการณ์เหมือนจริง การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การโต้ตอบแบบทันกาล การ
จําลองสถานการณ์อิงเรื่องราว การพัฒนาสภาวะแวดล้อมประเภทผู้ใช้เด่ียวและหลายผู้ใช้ข้าม
เครือข่าย การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
 
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 4 (4-0-8) 
 (Algorithm Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 ความรู้ พ้ืนฐานขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบรีเคอร์ชัน คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงสุด ตํ่าสุดและเฉล่ียของขั้นตอนวิธี การวิเคราะ
ขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานในการค้นหาและเรียงลําดับข้อมูล ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟและต้นไม้ ขั้นตอนวิธี
แบบกรีดี แบบแบ่งแยกและเอาชนะ และกําหนดการพลวัต 
 
523471 วิธีหาค่าเหมาะท่ีสุด  4 (4-0-8) 
 (Optimization Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบพลวัต กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด วิธีเกร
เดียนต์ วิธีของนิวตัน กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะท่ีสุดไม่ต่อเน่ือง 



291 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

523472 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4 (4-0-8) 
 (Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การวิเคราะห์จํานวนและค่าผิดพลาด รากของสมการ ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การ
ปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การออกแบบและ
การทําให้เกิดผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
 
523473 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  4 (3-3-9) 
 (Micro Robot Development) 
วิชาบังคับก่อน : 523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
 หลักการทํางานและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ การวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เพ่ืองานวิจัยและอุตสาหกรรม เช่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี หุ่นยนต์
ช่วยงานวิจัย การสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาออกแบบภายใต้กรอบหัวข้อท่ี
อาจารย์ต้ังไว้ เพ่ือให้ได้รูปแบบหุ่นยนต์ท่ีหลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 
  
523490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 
และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
523491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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523492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  523491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
523493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 523492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
523494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 9 หน่วยกิต 
 (Computer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การปฏิบัติโครงงานหรือปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน งานจะต้องสําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ประเมินผล
จากรายงานและการสอบปากเปล่า โดยให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 4 (0-8-8) 
 (Computer Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาต้องนําเสนอและส่งรายงานเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
 
523496 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 4 (0-8-8) 
 (Computer Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาต้องนําเสนอและส่งรายงานเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
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523497 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่างๆ ของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 
523498 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่างๆ ของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
   
523499 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิธีวิจัย 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Research Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญของการวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แหล่งของเอกสารงานวิจัยและ
วิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย รายงานเชิงเทคนิค บทความเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย 
บทความวิจัยนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า การทบทวน การอ้างอิง 
และการอ้างในบริบท วิธีการและตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดประชุม
วิชาการขนาดเล็กเพ่ือนําเสนองานวิจัย ซักถามผู้นําเสนอ และประเมินรูปแบบการนําเสนอ 
 
524201 หลักวิศวกรรมเคมี                                                             4 (4-0-8) 
 (Principles of Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 102202  เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี  หน่วยและมิติ การ
คํานวณอัตราส่วนของสมการเคมีและการดุลสมการเคมี (Stoichiometry)  การทําสมดุลมวลและ
สมดุลพลังงานสําหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสําหรับระบบท่ีมีกระบวนการเดียวหรือ
หลายกระบวนการต่อเน่ืองกัน การคํานวณระบบท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง การใช้ข้อมูลทางกายภาพ ทางเคมี 
สมดุลวัฏภาคและทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการคํานวณ 
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524202  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี 4 (4-0-8) 
 (Chemical Process Industries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกรเคมี ลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมเคมี  การจัดทําแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม
เคมี  ความปลอดภัยในการทํางานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเคมีรวมถึงวิธีการ
บําบัดของเสีย  การปรับสภาพนํ้าในอุตสาหกรรม  กรรมวิธีและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมเคมี  โดยเน้นถึงแหล่งวัตถุดิบ  แหล่งพลังงาน  กระบวนการผลิต  การใช้อุปกรณ์เฉพาะ
หน่วยต่าง ๆ  มีการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
524203  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเคมี 4 (3-3-9) 
 (Applied Mathematics and Numerical Methods for Chemical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 และ 523101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและคําตอบเชิง
วิเคราะห์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง: 
Bernoulli and Ricatti Equations สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง : homogeneous and 
nonhomogeneous linear equations and nonlinear equations การแปลงลาปลาซ พิกัดเชิง
โค้ง บทนําสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเคมี บทนําการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณเชิงตัวเลข การหาคําตอบเชิงตัวเลขสําหรับสมการพีชคณิตและสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 
524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 102102 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 นิยาม  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติทางเทอร์โม
ไดนามิกส์  งาน  พลังงาน  ความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิและ
สมการสถานะ กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปล่ียนแปลงพลังงาน  กฎข้อท่ีสองของ
เทอร์โมไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  กฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์ 
หลักการถ่ายเทความร้อนเบ้ืองต้น  การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การ
ประยุกต์ใช้กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ี 2 กับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีรวมถึงก๊าซจริง อาทิ 
liquefaction และ natural gas processing 
 
524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา  1 4 (4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี และ103105  แคลคูลัส  3 
 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเฟสเดียว  ปฏิกิริยาเด่ียวและปฏิกิริยาหลายช้ัน  การออกแบบ 
ปฏิกรณ์เคมีแบบกะ  แบบกึ่งกะและแบบต่อเน่ือง  ระบบท่ีมีอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี  ระบบสภาวะ
คงท่ีและไม่คงท่ี  การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง 
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524312 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2 4 (4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 
 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ ปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
การเส่ือมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบปฏิกรณ์เคมีหลายเฟสแบบกะและแบบต่อเน่ือง
สําหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ุ ระบบเบดบรรจุท่ีมีความดันคงท่ีและไม่คงท่ี ระบบเบดบรรจุท่ีมี
อุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี  
 
524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
  คุณสมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสารละลาย 
และการประยุกต์ใช้   สมดุลระหว่างไอกับของเหลว  สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
 
524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  1 4 (4-0-8) 
 (Transport Phenomena I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105  แคลคูลัส  3   
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหาความเร็วและอัตราการไหลในระบบ
สภาวะคงท่ีสําหรับการไหลแบบราบเรียบ ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  การนําความร้อนในพิกัดคาเต
เชียน  พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม  ท้ังในสภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี  กระบวนการท่ีมีท้ังการ
ถ่ายเทโมเมนตัมและความร้อน การแก้สมการในระบบต่าง ๆ ครีบระบายความร้อน 
 
524322 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน  2 4 (4-0-8) 
 (Transport Phenomena II) 
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 
  การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี  ในพิกัดคาเตเชียน  
ทรงกระบอกและทรงกลม  ระบบการถ่ายเทมวลท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี  การแพร่ของก๊าซ  การแพร่ของ
สารผ่านเยื่อแผ่นสังเคราะห์  ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทมวล การแก้สมการในระบบต่าง ๆ 
 
524331 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ  1 4 (4-0-8) 
 (Process Equipment Design and Operation I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี  
 คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต ปรากฏการณ์การไหลของของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบป่ันป่
การกระจายขนาดอนุภาค  การประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมสําหรับการออกแบบอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  ระบบฟลูอิไดเซชัน  การกวนและการผสม  การ
แยกอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซโดยใช้เครื่องดักจับประเภทต่าง ๆ  เช่น ไซโคลน  หรือ สครับเบอร์  
เป็นต้น 
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524332 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ  2 4 (4-0-8) 
 (Process Equipment Design and Operation II) 
วิชาบังคับก่อน :  524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 
 กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนโดยการนําความร้อน  การพาความร้อน 
และการแผ่รังสีความร้อน  หลักการทํางานและการคํานวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการถ่ายเทความร้อน ตัวอย่างเช่น  เช่น  เครื่องแลกเปล่ียนความร้อน  เครื่องควบแน่น  
เครื่องต้มระเหย  เครื่องตกผลึกสาร  เครื่องอบแห้ง  เครื่องลดความช้ืนและหอทํานํ้าเย็น เป็นต้น 
 
524341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 4 (4-0-8) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3  และ  524311  วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 
 แบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบวิศวกรรมเคมี  เทคนิคของการแก้สมการและพลศาสตร์
ของระบบเหล่าน้ี  บทนําของการควบคุมอัตโนมัติ ชนิดของตัวรับรู้และวาล์วในการควบคุม
กระบวนการและการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ มโนทัศน์ของการควบคุม
แบบป้อนกลับ  การวิเคราะห์เสถียรภาพ  การตอบสนองเชิงความถี่และการออกแบบระบบควบคุม  
แนะนําลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่าง ๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
 
524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 1 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล  เช่น  เครื่องมือวัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ  
การเสียดทานในท่อ  ป๊ัมหอยโข่ง  การตกตะกอน  การกรองสาร  การผสมและการกวน  เครื่องวัด
ความหนืด  การไหลผ่านเบดบรรจุและฟลูอิไดเซชัน  การวัดการกระจายขนาดอนุภาค  และ
กระบวนการบดย่อยวัสดุ 
 
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  2 1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1  และ 524381  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  1 และ

เรียนควบคู่กับ 524332 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการทํางานของการถ่ายเทความร้อน  เช่น  เครื่องแลกเปล่ียนความร้อน  
เครื่องทดสอบการนําและการพาความร้อน  กระบวนการเดือดของของเหลว  การถ่ายเทความร้อน
ในเบดบรรจุและฟลูอิไดซ์เบด  ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเน่ือง  เป็นต้น ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับ
พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม อาทิ การควบคุมอัตราการไหล  การควบคุมอุณหภูมิ  การ
ควบคุมระดับของเหลว   
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524431 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ  3 4 (4-0-8) 
 (Process Equipment Design and Operation III) 
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  2 
 การถ่ายเทมวลโดยกลไกการแพร่  (diffusion) และการพา  (convection)  ซ่ึงรวมถึง  
ทฤษฎีการแพร่ของมวลในก๊าซและของเหลว  การถ่ายเทมวลสําหรับการไหลแบบป่ันป่วนและการ
ถ่ายเทมวลข้ามวัฏภาค  หลักการคํานวณออกแบบระบบสัมผัสแบบ  cascade และแบบ  
differential (packed columns using structured or random packing) สําหรับกระบวนการ
แยกสารและทําให้บริสุทธ์ิ  หลักการทํางานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายเทมวลโดยใช้วิธีรูปภาพและสมการ  หลักการทํางานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีมีการ
ถ่ายเทมวลและความร้อนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  เช่น  หอกล่ันลําดับส่วน  หอดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดสาร  
เป็นต้น 
 
524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : 524332 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 การพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการออกแบบกระบวนการในขั้นพ้ืนฐาน  การพิจารณาเงื่อนไขท่ี
ใช้ในการออกแบบท่ัวไป  การทําสมดุลย์มวลและสมดุลย์พลังงาน  การออกแบบกระบวนการผลิต  
การเลือกสถานท่ีต้ังโรงงาน  การเลือกใช้วัสดุในการสร้างหน่วยการผลิต  การวางผังโรงงาน  มโนทัศน์
ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
 
524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 ทบทวนเน้ือหาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การแปรผลบัญชีต้นทุนและบัญชี
การเงินสําหรับอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคาอุปกรณ์วิศวกรรมเคมีและการประมาณมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ
เลือกกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี การประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบ้ืองต้น กรณีศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามท่ี
ผู้สอนกําหนด 
 
524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 หลักเบ้ืองต้นของการป้องกันความเสียหาย อันตรายต่างๆ สาเหตุและการป้องกันการเกิดไฟ
ไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต  Inherent Safer Design  การประเมินความ
เส่ียงโดยวิธีต่างๆ เช่น Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis    เป็นต้น  การ
บริหารจัดการความเส่ียง  การประเมินความเส่ียงในโรงงานตัวอย่าง การเยี่ยมชมโรงงาน 
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524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  3 1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 และ 524382  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  และ

เรียนควบคู่กับ 524431 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 3 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการทํางานของการถ่ายเทมวลสาร  เช่น  หอกล่ันลําดับส่วน  หอ
ดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว  เครื่องอบแห้งแบบถาด  หอทํานํ้าเย็น  กระบวนการ
แลกประจุและ การวัดการแพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก 
 
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 
 (Chemical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางวิศวกรรมเคมี ท่ีอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษาทํา  โดยนักศึกษาต้องทํารายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว 
 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี 1 (0-2-6) 
 (Chemical Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมเคมีตามท่ีได้รับมอบหมาย นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม 
 
524490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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524491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
524492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  524491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
524493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 524492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
524494  การศึกษาปัญหาพิเศษ 9 หน่วยกิต 
 (Special Problems) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษทางวิศวกรมเคมี โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอปัญหาพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยปัญหาพิเศษน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
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524531 การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต 4 (4-0-8) 
 (Process Vessel and Piping System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 524331 การทํางานและการออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 1  
 ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนาของผนังถัง (shell)  
สําหรับถังทรงกระบอกและก้นเรียบ  การเลือกรูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) สําหรับถังทรงกระบอก  
การออกแบบถังต้ังทรงสูง  การออกแบบแท่นรับถังต้ัง  การออกแบบถังนอนและแท่นรับ  การ
ออกแบบและหลักการทํางานของหน้าแปลนและประเก็น  ท่อและข้อต่อ อุปกรณ์ในการห้อยและยึด
ท่อ  การเลือกอุปกรณ์ช่วยในการขยายตัวของท่อและจุดยึดท่อ  การออกแบบระบบท่อ 
 
524532 การจําลองกระบวนการ 3(2-2-6) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรมเคมี อาทิ สมการสภาวะ และสมดุลไอ-
ของเหลว แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจําลองกระบวนการ 
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การวิเคราะห์กระบวนการด้วย
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบหรือปรับปรุง
กระบวนการ โครงงานการจําลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
524541 เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต 3 (3-0-6) 
 (Process Control Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต  ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการวัดคุม  การวัด
ตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิต  การศึกษาเครื่องมือวัดคุมทางกล  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  กรรมวิธี
การวัดและการแปลงสัญญาณท่ีได้จากการวัด ตัวควบคุมและเครื่องวัดคุมชนิดและแบบต่าง ๆ 
 
524551 การจัดการโครงการ 3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดต้ังโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ  ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  การทํานาย
การตลาด  การประเมินราคาและสภาวะทางการเงิน  เทคนิคการบริหารและการจัดการในการ
ออกแบบ  การทํางาน  การวางแผนงาน  และการกําหนดเวลาโครงการ 
 
524552 การบริหารระบบคุณภาพ 3 (3-0-6) 
 (Quality System Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การควบคุมคุณภาพและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
 ISO 9000  การจัดทําเอกสารตามมาตรฐาน  ISO 9000  การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด 
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524561  การควบคุมมลภาวะและการบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Industrial Pollution Control and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม แหล่ง
และลักษณะของมลภาวะจากอุตสาหกรรม  การควบคุมและการบําบัดมลภาวะทางอากาศ นํ้าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการกําจัดของเสียและของเสียอันตราย การลด
ปริมาณของเสียและการนํากลับมาใช้ใหม่ กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 
และ ISO18000  
 
524562 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 4 (4-0-8) 
 (Petroleum and Petrochemical Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี  เทคโนโลยีการกล่ันนํ้ามันปิโตรเลียม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ สมบัติของสารป้อน และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี  และการ
นําผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
 
524563 ปฏิบัติการทดสอบทางเชื้อเพลิง 1 (0-3-0) 
 (Fuel Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของนํ้ามันเช้ือเพลิงปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน  
ASTM  ตัวอย่างหัวข้อทดลอง  เช่น  ค่าความร้อน (heating value)  ความถ่วงจําเพาะ (specific 
gravity)  จุดวาบไฟ (flash point)  จุดไหลเท (pour point)  ปริมาณเถ้า  (ash content)  ความ
หนืด  (viscosity)  ดัชนีซีเทน  (cetane index)  ความดันไอ (vapor pressure)  การกัดกร่อนแผ่น
ทองแดง (copper corrosion strip)  ค่าการกล่ัน (distillation range)  และปริมาณกากถ่าน 
(carbon residue)  เป็นต้น 
 
524564 เทคโนโลยีถ่านหิน 4 (4-0-8) 
 (Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการนําถ่านหินไปใช้งาน เช่น กําเนิดธรรมชาติ 
การจําแนก ชนิด สมบัติและการวิเคราะห์ถ่านหิน เป็นต้น การเตรียมถ่านหินก่อนนําไปใช้งาน เช่น 
การลดขนาดและการแยกสารอนินทรีย์ออกจากถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การแยกด้วยตัวกลางความ
หนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และการลอยแร่(flotation) เป็นต้น  การผลิตพลังงาน
ความร้อนจากถ่านหินโดยกระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่าง ๆ  การแปร
รูปถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิเคชัน (gasification)   และในรูป
ของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน (liquefaction)   ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้
ถ่านหินโดยกระบวนการต่าง ๆ การควบคุมและบําบัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการเหล่าน้ี 
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524565 การผุกร่อนและการป้องกัน 4 (4-0-8) 
 (Corrosion and Its Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ประเภทของการผุกร่อน  การป้องกันการผุกร่อนแบบคะโทดิกและอะโนดิก  การเคลือบผิว
ด้วยโลหะและสารอนินทรีย์  การป้องกันการผุกร่อนโดยทําให้เกิดพาสซีพฟิล์มโลหะและโลหะผสม  
สารยับยั้ง   การทดสอบการผุกร่อน 
 
524571 วิศวกรรมชีวเคมี 4 (4-0-8) 
 (Biochemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์ใช้สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน  การถ่ายเทมวล  การถ่ายเทพลังงาน และการ
ถ่ายเทโมเมนตัม  จลนพลศาสตร์ทางเคมีของเอนไซม์  และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ  
การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การออกแบบ  การ
ควบคุมและการขยายขนาดของถังชีวปฏิกรณ์  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการทาง
ชีวภาพ  ข้อบังคับและมาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
524572 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 (4-0-8) 
 (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบ  การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการเฉพาะหน่วยท่ีใช้ในการแยก
และการทําให้บริสุทธ์ิในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  อาทิ  เยื่อแผ่น  โครมาโตกราฟฟ่ี  การเหว่ียง
แยก  การทําให้เซลแตกและการสกัด  การควบคุมกระบวนการเฉพาะหน่วย  การจัดการกับของเสียท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อกําหนดท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ์ 
 
524573 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 1 (0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ  524571 วิศวกรรมชีวเคมี  หรือ  524572 กระบวนการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเคมี  อาทิ  การหมัก  เอนไซม์  การเล้ียงเน้ือเยื่อและ
กระบวนการแยกท่ีใช้ในวิศวกรรมชีวเคมี 
 
524581 วิศวกรรมพอลิเมอร์                                                                      3 (3-0-6) 
 (Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และการ
วิเคราะห์พอลิเมอร์ การทํางานของอุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย 
อิลาสโตเมอร์และพอลิเมอร์ผสม  
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524582 เทคโนโลยีอนุภาค  4 (4-0-8) 
 (Particle Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของการประยุกต์ใข้เทคโนโลยีอนุภาคในอุตสาหกรรม การหาคุณลักษณะของ
อนุภาค: การกระจายขนาด รูปร่าง ความสามารถในการไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสําหรับ
กระบวนการวัสดุอนุภาค: การทําให้ขนาดใหญ่ขึ้นและการลดขนาด การแยกของแข็ง-ของเหลวและ
การแยกของแข็ง-ก๊าซ การผสม การเก็บรักษา การเคล่ือนท่ีด้วยลม ฟูลอิไดเซชัน เทคโนโลยีอนุภาคนา
โน: การผลิต คุณสมบัติและพฤติกรรม อันตรายของการติดไฟและการระเบิดของอนุภาค การควบคุม
ฝุ่นในอุตสาหกรรมและความเส่ียงต่อสุขภาพ 
 
524591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อพิเศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน  การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทางวิศวกรรมเคมี 
 
524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ 3 (1-6-3) 
 (Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง  ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดย
หัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบจากสาขาวิชาก่อน 
 
524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี 3 (2-3-6) 
 (Instrumental Methods in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์เพ่ืองานในห้องปฏิบัติการด้าน
การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ และด้านความปลอดภัย ทฤษฎีและหลักการทํางานของ
เครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกายภาพ  เคมีและวิศวกรรมเคมี  หลักการ
วิเคราะห์ท่ีสําคัญ ได้แก่ หลักการทางสเปกโทรสโคปี วิธีการเชิงแสงทางเคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟฟ่ี 
การวิเคราะห์เชิงความร้อนและทางจุลทรรศนศาสตร์ เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ การกําหนดมิติและการเผ่ือในงานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  
การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
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525200 พ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 (1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 คุณสมบั ติ พ้ืนฐานของ ผู้ ศึกษา ด้าน วิศวกรรมเครื่ อ งกล ภาพรวมของหลัก สูตร
วิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล การเขียนรายงาน และการนําเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภาพรวมของการประกอบอาชีพด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข  3 (2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน :  103105 แคลคูลัส 3 
 การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 
ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์  พ้ืนฐานทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยแก้สมการคณิตศาสตร์
เชิงวิศวกรรม 
 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 (4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน :  105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  
ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปล่ียนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบ้ืองต้น  การ
วิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน :  530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพ้ืนฐานของพลศาสตร์ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการ
เคล่ือนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคล่ือนท่ีในระนาบ 
 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน :  103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบ
ปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูลลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มี
การอัดตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง การวัดความเร็วและ
อัตราการไหล ป๊ัมและกังหัน 
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525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีของระบบ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์  
ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซต้นกําลัง วัฏจักรไอต้นกําลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นกําลัง วัฏจักรการทํา
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาปเบ้ืองต้น 
 
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
วิชาบังคับก่อน :  525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม  เรขาบรรยายและวิวช่วย  ภาพคล่ี  แบบงานแสดง
รายละเอียดของช้ินงาน  แบบงานภาพประกอบ  การเขียนแบบรอยเช่ือม  การเขียนแบบการยึดต่อ
ด้วยสลักเกลียว  การเขียนแบบท่อ  การเขียนแบบไฟฟ้า  การเขียนแบบโยธา  การใช้คอมพิวเตอร์
เขียนแบบ 2 มิติ  และ 3 มิติ 
 
525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
 (Seminar in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525200 พ้ืนฐานวิศวกรรรมเครื่องกล 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  การนําเสนอด้วยโปสเตอร์  
การพูดต่อหน้าสาธารณชน  และการเขียนรายงาน 
 
525301 การเขียนแบบทางกล                         2 (1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน :  525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 
 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การ
กําหนดมิติ พิกัดเผ่ือ การเผ่ือ การกําหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเช่ือม 
การเขียนแบบเฟืองและช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ลูกเบ้ียว แบบงานท่อ การเขียนภาพประกอบ
ของช้ินส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
 
525302 การวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาด
จากการวัดและการปรับเทียบ  การใช้สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์
แสดงผล  เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  แรง  ความดัน  อัตราการไหลและ
ความเร็ว  อุณหภูมิ 
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525303 กลศาสตร์ของไหล 2 4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 สมการนาเวียร์-สโตคส์  สมการศักย์  ช้ันชิดผิวและการหาคําตอบแบบปริพันธ์และแบบ
อนุพันธ์  ความป่ันป่วนและผลกระทบต่อช้ันชิดผิว  การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่าน
วัตถุทรงเพรียวและวัตถุทรงตัน  แรงยกและแรงฉุด การไหลออกจากหัวฉีดและการไหลในคล่ืนด้าน
ท้ายวัตถุ  ช้ันชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความร้อน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยคํานวณด้านการ
ไหล   การบานตัวแบบอัดตัวได้เบ้ืองต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คล่ืนช็อคต้ังและช็อคเอียง การไหลผ่านผิว
วัตถุโค้ง 
 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 (4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความ
เค้น ความเครียด และการเสียรูปช้ินงานภายใต้ภาระกรรม ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบช้ินส่วน
เครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรม การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล เพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา 
สกรูส่งกําลัง สลักเกลียว โครงงานการออกแบบ 
 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน :  525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวนําถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกระจัด ความเร็วและความเร่งใน
เครื่องจักรกล การสังเคราะห์ช้ินส่วนกลไก การวิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นใน
กลไก การถ่วงสมดุลของมวลและมวลเคล่ือนท่ีกลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง 
 
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525301 การเขียนแบบทางกล  และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 ความจําเป็นและหลักการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม ทบทวนกล
ศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยสําคัญในกระบวนการออกแบบช้ินงาน เช่น คุณสมบัติของ
วัสดุ ความเค้น ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย การจับยึดและ
ภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อน  การใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปแก้ปัญหา
ซับซ้อน ได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคล่ือนไหวของกลไกของ
ช้ินส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีน่าสนใจ 
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525307 การส่ันทางกล  4 (4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน :  525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การส่ันโดยการหมุน การเคล่ือนท่ีแบบอิสระ การส่ันแบบ
บังคับรูปแบบต่าง ๆ การส่ันแบบหน่วง  การส่ันพ้อง ระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและ
พิกัดปกติ  การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบต่อเน่ือง การหาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการ
ส่ัน  วิธีการลดและควบคุมการส่ันแบบต่าง ๆ 
 
525308 การถ่ายเทความร้อน  4 (4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน  การนําความร้อนในวัสดุเน้ือสมํ่าเสมอและเน้ือ
ไม่สมํ่าเสมอ   การพาความร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบ
บังคับ  ผลกระทบของความป่ันป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเท
ความร้อน  การแผ่รังสีความร้อน  การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน  อุปกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อนและการเพ่ิมอัตราการถ่ายเทความร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการ
ควบแน่น 
 
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 (4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน :  525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล  เช่น  แบริงและการหล่อล่ืน เฟืองฟันตรง เฟืองพันเฉียง 
เฟืองดอกจอก  เฟืองตัวหนอน สปริง  การวิเคราะห์รอยต่อด้วยการเช่ือม  เบรกและคลัทช์  อุปกรณ์
เครื่องจักรกลอื่น ๆ เช่น สายพาน โซ่ ซีลและซีลทางกล รหัสและมาตรฐานของช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
 

525310 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 (4-0-8) 
 (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน :  525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
 ความรู้ขั้นพ้ืนฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรอากาศ-เช้ือเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์
จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เช้ือเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเช้ือเพลิง ระบบการจุดระเบิด 
การหล่อล่ืนและนํ้ามันหล่อล่ืน การเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต์  เช้ือเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การ
ทดสอบเครื่องยนต์ 
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525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 (4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  525307 การส่ันทางกล 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ 
เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจําลองปริภูมิสเตท ระบบ
ควบคุมแบบปัจจุบันเบ้ืองต้น 
 
525312 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 4 (4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน :  525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 และ 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการทําความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการทําความเย็น  ระบบการทําความเย็น
แบบต่าง ๆ  เช่น  การอัดไอ  การดูดซึม  การระเหย  องค์ประกอบของระบบทําความเย็น  สารทํา
ความเย็น  การคํานวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารทําความเย็น  ไซโครเมตรีและ
กระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน  ระบบปรับ
อากาศ  การออกแบบระบบการระบายอากาศ  การออกแบบระบบท่อนํ้าเย็น    การประยุกต์การทํา
ความเย็นทางอุตสาหกรรม  การควบคุมสําหรับระบบทําความเย็น 
 
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง 4 (4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525308 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปล่ียนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพพลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วัฏ
จักรพ้ืนฐานและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ เช้ือเพลิงและการสันดาป  การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อยของ
โรงจักรไอนํ้า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักร
พลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังนํ้า โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรง
จักร  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 , 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 พ้ืนฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดัน 
อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุ  เช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบ
ทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลในท่อ 
เป็นต้น 
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525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
 (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์สําหรับระบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบ
อัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอลิกส์และระบบ
ไฟฟ้า 
 
525402 การออกแบบระบบความร้อน 4 (4-0-8) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน :  525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีทํางานได้  การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์  การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข  การจําลองอุปกรณ์ความร้อน การจําลองระบบ
ความร้อน การต้ังปัญหาเพ่ือการออกแบบระบบให้ดีท่ีสุดท้ังแบบท่ีมีและไม่มีเงื่อนไขจํากัด  การหา
สภาพท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์  การใช้ระบบโปรแกรมเชิง
เส้น เป็นต้น 
 
525440  ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล  1 (0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 และ 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การวัดวิเคราะห์ค่า  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ด้านความร้อนและของไหล  เช่น การวัดค่าความร้อนของเช้ือเพลิง การวัดแรงท่ีของไหลกระทําต่อ
แผ่นกั้น การวัดปริมาณการไหลในท่อ  เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  เช่น เครื่องยนต์ 
เครื่องสูบ กังหัน เซลล์แสงอาทิตย์  แผงรับรังสีอาทิตย์  เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ และเครื่อง
แลกเปล่ียนความร้อน  เป็นต้น 
 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ  1 (0-3-3) 
 (Automation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การส่ันทางกล 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบลอจิก การส่ันแบบอิสระ การส่ัน
แบบบังคับ  การทดสอบสมดุลของเพลา  การลดและควบคุมการส่ัน การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัว
ควบคุมแบบ PID การควบคุมความเร็ว 
 
525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวิศวกรรม 1 (0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  ฟังก์ชันและคําส่ังของโปรแกรม  การเขียน
รูปพ้ืนฐานในสองและสามมิติ  การเขียนแบบโดยการวางหลายช้ัน  การประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบ
โครงสร้าง  การเขียนแบบเชิงกล  การเขียนแบบไฟฟ้า 
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525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
 (MATLAB for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 แนะนําการใช้โปรแกรมแมทแลบเบ้ืองต้น  การดําเนินการแมทริกซ์  ฟังก์ชันของแมทแลบ  
การเขียนเอ็มไฟล์  การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นท่ีเกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกล การ
ประมาณค่าช่วงและการปรับเส้นโค้ง  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ภาพ
กราฟฟิกส์  คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์  การเขียนโปรแกรมท่ีติดต่อกับผู้ใช้โดยกราฟฟิกส์ด้วยแมทแลบ  
กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว 2 (1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน :  525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะนําการใช้โปรแกรมแลปวิว  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยแลปวิว การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ท่ีทํางานด้วยแลปวิว  การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  การนํา
ข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์   พ้ืนฐานการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  การปรุงแต่งสัญญาณอนาล็อกและ
ดิจิตอล การแสดงผลการวัดและควบคุมด้วยแลปวิว 
 
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ 4 (4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฎจักรกังหันก๊าซพ้ืนฐานและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ องค์ประกอบเครื่องยนต์และ
หลักการทํางาน  หลักการและวิธีการออกแบบเครื่องอัด  ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้
ประสิทธิภาพสูง วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง การประยุกต์ใช้
เครื่องยนต์ในภาคพ้ืนดิน  อากาศ และนํ้า การบํารุงรักษาเครื่องยนต์ 
 
525455 การสันดาป 4 (4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับก่อน :  525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการสันดาปและอัตราส่วนอากาศ  การ
เผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  การเผาไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิ
เนติกเคมีของการเผาไหม้เช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลวไฟ การเผาไหม้แบบป่ันป่วน 
การจําลองด้วยระบบห้องเผาไหม้ “ผสมดี” สมบัติของเช้ือเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ  หลักการและ
วิธีการออกแบบระบบเผาไหม้เช้ือเพลิงแข็ง  เหลว และก๊าซให้ได้ประสิทธิภาพสูง  มลภาวะจากการ
เผาไหม้และหนทางแก้ไข 
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525456 เครื่องจักรของไหล 4 (4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 นิยามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพ้ืนฐานและความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของ
ไหล ป๊ัมชัก ป๊ัมเหว่ียง และป๊ัมแนวแกน  พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและ
แนวแกน ป๊ัมไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและการควบคุม เครื่องจักร
นิวแมนิกส์ 
 
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหน่ึง  สองมิติ  และสามมิติ  ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหาในเรื่องความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความ
ร้อนและกลศาสตร์ของไหลแบบต่อเน่ือง 
 
525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุ่นเบ้ืองต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Theory of Elasticity) 
วิชาบังคับก่อน :  530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 แนะนําการใช้เทนเซอร์ ความเค้น ความเครียด พฤติกรรมของวัสดุ พฤติกรรมของวัสดุ
ในช่วงการยืดหยุ่นเชิงเส้น  กฎของฮุกสําหรับวัสดุแบบต่าง ๆ  การยืดหยุ่นเน่ืองจากความร้อน  การ
โก่งตัวของคาน  การบิดของเพลา  ปัญหาการยืดหยุ่นในสองมิติ 
 
525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองต้น 2 (1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน :  525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปรัชญาของการคํานวณพลศาสตร์ของไหล สมการศักย์ สมการความร้อน สมการคล่ืน และ
สมการของเบอร์เกอร์ ทบทวนสมการนาเวียร์-สโตกส์และสมการช้ันชิดผิว ขั้นตอนวิธีสําหรับแก้สมการ
ศักย์ สมการความร้อน สมการคล่ืน สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์-สโตกส์ และสมการช้ันชิดผิว ช้ัน
ตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ ความแม่น เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ใน
การคํานวณด้วยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบต่างๆ เงื่อนไขขอบสําหรับปัญหาเอลลิปติก พาราโบลิก และ
ไฮเปอร์โบลิก การพัฒนารหัสโปรแกรมสําหรับแก้ปัญหาอย่างง่าย การใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปแก้ปัญหา
การไหลท่ีซับซ้อนหลายมิติ 
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525460 ของไหลกับความร้อน 4 (4-0-8) 
 (Fluid and Heat) 
วิชาบังคับก่อน :  530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 กระบวนการและวัฏจักรเชิงความร้อน กฎข้อท่ีหน่ึงและข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  
สมการควบคุมการไหลและความร้อนแบบปริพันธ์  การถ่ายเทความร้อนแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์
ปัญหาการไหลและความร้อน ตัวแปรไร้มิติและความเสมือน การไหลในท่อท้ังท่ีมีและไม่มีความร้อน
เกี่ยวข้อง  การถ่ายเทความร้อนโดยใช้ของไหลเป็นสารทํางาน หลักการของเครื่องสูบ, เครื่องเป่าของ
ไหลและการเลือกใช้  
 (หมายเหตุ: สําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
525471 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในแขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
525472 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในแขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering II) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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525475 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน :  525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525476 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน :  525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมั
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
 
525491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ  
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
525492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  525491 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ  
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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525493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน :  525492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ 
 สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น                                                            4 (4-0-8) 
 (Introduction to Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 วิชาพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่ายงาน การจําแนกประเภทเซรามิก  
และ กระบวนการ ศัพท์เฉพาะทางเซรามิก  วัตถุดิบ  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตและ สมบัติท่ี
สําคัญของวัสดุ  การคํานวณพ้ืนฐานและทฤษฎีเบ้ืองต้นเซรามิกเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังอุสาหกรรม
เซรามิกพ้ืนฐานและขั้นสูง 
 
526202 วัตถุดิบเซรามิก                                                                         4 (4-0-8) 
 (Ceramic Raw Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเซรามิกประเภทต่าง ๆ ท้ังในอุตสาหกรรมเซรามิกพ้ืนฐานและขั้นสูง  
แหล่งกําเนิดแร่และกระบวนการแต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพ้ืนฐานของวัตถุดิบ
และคุณสมบัติท่ีสําคัญท้ังทางเคมีและกายภาค การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและ
การนําไปใช้งาน 
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526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก                                                             1 (0-3-0) 
 (Ceramic Raw Materials Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพ้ืนฐานในการเตรียมวัตถุดิบ การบดย่อย คัดขนาด การวัด  
วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติสําคัญของวัตถุดิบเซรามิกท้ังก่อนและหลังเผา 
 
526204 แผนภูมิเซรามิก                                                                         4 (4-0-8) 
 (Phase Diagrams of Ceramics ) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น หรือเรียนควบคู่              
 วิชาพ้ืนฐานทางแผนภูมิของระบบสารสประกอบต่างๆทางเซรามิก ประกอบด้วย 
องค์ประกอบเดียว สองชนิด และสามชนิดสําหรับประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบ
ออกไซด์ท่ีน่าสนใจทางเซรามิก 
 
526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก                                                           4 (4-0-8) 
 (Ceramic Powder Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 
 ผงและการจําแนกประเภทตามทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
และกรรมวิธีต่างๆในการผลิตผงเซรามิกก่อนการขึ้นรูป ได้แก่ การบดย่อย การแยกคัดขนาด การ
คํานวณสูตรส่วนผสม กระบวนการผสมวัตถุดิบและการประเมินประสิทธิภาพการผสม  ระบบการ
เตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิกและการควบคุม รวมถึง
วิธีการวัดสมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ 
 
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก                                                    4 (4-0-8) 
 (Ceramic Fabrication Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการขึ้นรูปใน
อุตสาหกรรมเซรามิก ท้ังกระบวนการพ้ืนฐานและช้ันสูง ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดย
อาศัยความเหนียว  การอัดแห้ง การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบแผ่นบางและแบบพิเศษ รวมถึงตัวแปร
และการวัด ควบคุมในกระบวนการ สาเหตุของตําหนิและการแก้ไข 
 
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก                                                       1 (0-3-0) 
 (Ceramic Fabrication Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพ้ืนฐานในการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
หล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ 
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526208 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางเซรามิก                                                     4 (4-0-8) 
 (Ceramic Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 
 ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การเกิดพันธะ ความไม่สมบูรณ์ใน
โครงสร้างผลึกท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การนําไฟฟ้าและสมบัติ
เชิงกล รวมไปถึงกระบวนการเผาผนึกท้ังแบบสภาวะของแข็งและแบบท่ีเกิดของเหลว โดยเน้นท่ีกลไก
ในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและโครงสร้างจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติ 
 
526209 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น                                              2 (2-0-4) 
 (Introduction to Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานวิชาเศรษฐศาสตร์สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เน้ือหาของรายวิชา
ประกอบ ด้วยแนวความคิดพ้ืนฐานของค่าเงินท่ีเปล่ียนไปตามเวลา ค่าเส่ือมราคา ราคาการวัดความ
คุ้มค่าของการลงทุนและการเปรียบเทียบทางเลือกของการลงทุน การประเมินภาษีเงินได้และค่าเส่ือม
ราคา การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ความไว
ของโครงการของภาครัฐและเอกชน 
 
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ                                                      4 (4-0-8) 
 (Material Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระบบและส่ิงแวดล้อมทางอุณหพลศาสตร์ กฎของอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์และความสัมพันธ์ของสมบัติ สมดุล เคมีไฟฟ้า สารละลาย แผนภูมิสมดุลของวัฎภาค อุณหพล
ศาสตร์เชิงสถิติ 
 
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก                                                       2 (2-0-4) 
 (Glaze Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น และ 526 204 แผนภูมิเซรามิก 
 เคลือบเซรามิกและการจําแนกประเภทของเคลือบเซรามิกในอุตสาหกรรม วัตถุดิบ 
ส่วนผสมและการคํานวณสูตรชนิดต่าง ๆ การเตรียมนํ้าเคลือบ การปรับคุณสมบัติของเคลือบ สีท่ีใช้ใน
เคลือบ การตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา 
 
526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก                                                    1 (0-3-0) 
 (Glaze Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีการทําผิวเคลือบเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการการเตรียมเคลือบเซรามิกประเภทต่าง ๆ ได้แก่  เคลือบไฟตํ่า เคลือบไฟสูง  
เคลือบฟริต เคลือบผลึก รวมถึงกระบวนการพิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
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526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก                                        3 (3-0-6) 
 (Drying and Firing Technology in Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น และ 526204 แผนภูมิเซรามิก 
 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผาทางเซรามิก ชนิดของห้องอบ การ
วัดและควบคุมความช้ืน การใช้ตารางความช้ืน กราฟควบคุมการอบแห้ง พ้ืนฐานการคํานวณเวลาการ
อบและผลของโครงสร้างเน้ือส่วนผสมต่อการอบแห้ง ชนิดของเตาเผา เทคนิคพ้ืนฐานในการควบคุม
ปฏิกิริยาระหว่างเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการควบคุมการเผาของผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทต่างๆ  
ความปลอดภัย และมลภาวะจากกระบวนการเผา  รวมท้ังตําหนิจากการอบแห้ง การเผาและแนว
ทางการแก้ใข 
 
526304 เตาเผาเซรามิก                                                                       4 (4-0-8) 
 (Kilns and Furnaces) 
วิชาบังคับก่อน : 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆในอุตสาหกรรม หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบเตาเผา การ
คํานวณประมาณขนาดห้องเผา โครงสร้างเตาและชนิดของวัสดุทนไฟ  การคํานวณการสูญเสียความ
ร้อนจากเตาและ สมดุลของพลังงาน เช้ือเพลิงและค่าความร้อน  สมการการเผาไหม้และการวิเคราะห์
การเผาไหม้  ชนิดและสมบัติสําคัญของหัวเผา   การคํานวณออกแบบสําหรับเตาไฟฟ้า 
 
526305 เทคโนโลยีแก้ว 1                                                                     3 (3-0-6) 
 (Glass Technology I)  
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 
 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้วประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการเตรียม
วัตถุดิบ การคํานวณและออกแบบส่วนผสม เตาหลอมแก้ว ส่วนประกอบสําคัญและการควบคุม    
ขั้นตอนการผลิตท่ีสําคัญและการควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติพ้ืนฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์แก้ว
ประเภทต่าง ๆ มาตรฐานการวัดวิเคราะห์และการใช้งาน 
 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก                                                  4 (4-0-8) 
 (Ceramic Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 เทคนิคในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิกด้วยเครื่องมือขั้นสูง
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในงานวิจัยและพัฒนาทางเซรามิก ได้แก่ การวิเคราะห์จุลโครงสร้าง
โดยกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์ฟลูออเรสเซนส์ การ
วิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกช่ัน การวิเคราะห์เชิงความร้อนโดย ดีทีเอ ทีจีเอ รวมท้ังทฤษฎี
หลักการออกแบบของอุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละเทคนิค 
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526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก                                     1 (0-3-0) 
  (Ceramic Characterization Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการวัดลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก 
 
526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก                                              4 (4-0-8) 
  (Ceramic Engineering Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางเซรามิก 
 สมบัติสําคัญในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ คํานวณ
เกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ในการใช้งาน 
 
526309  ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก                                           1 (0-3-0) 

(Ceramic Measurement and Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ของวัสดุเซรามิกตามมาตรฐาน สมบัติ
ท่ีทดสอบ ได้แก่ สมบัติทางแม่เหล็ก ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
 
526400   เทคโนโลยีแก้ว 2                                                                      2 (2-0-4) 

 (Glass Technology II) 
วิชาบังคับก่อน : 526305 เทคโนโลยีแก้ว 1  

กระบวนการผลิต ส่วนผสมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แก้ว นอกเหนือจากเน้ือหาในวิชา 
526305 เทคโนโลยีแก้ว 1    
 
526401  ปฏิบัติการแก้ว                                                                          1 (0-3-0) 

(Glass Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526305 เทคโนโลยีแก้ว 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหลอมแก้ว และการวัดคุณสมบัติของแก้ว การคํานวณและการ
เตรียมส่วนผสมการหลอมและการควบคุม ในการผลิตแก้วชนิดต่าง ๆ  
  
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก                                                      1 (0-1-2) 

(Ceramic Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น : 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก : 526207 

ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก: 526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก : 526307 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 

 การนําเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการวิจัยและการพัฒนาท่ีน่าสนใจ
ทางเซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทางวิชาการ 
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526404  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู                                                   3 (3-0-6) 
(Refractories and Abrasives Technologies) 

วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก 
 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู  ครอบคลุมถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุม
การผลิต การคํานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้างจุลภาคและการควบคุม สมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ   หลักการ การเลือกและ 
ออกแบบใช้งานของวัสดุทนไฟ ในอุตสาหกรรมโลหะ ซีเมนต์ และ เซรามิก  การพัฒนาในอนาคตของ
วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 
 
526405   เครื่องดินเผาขาว                                                                      3 (3-0-6) 
   (Whiteware) 
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก และ 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดินเผาขาว ประเภทของผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมการผลิต การ
คํานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อคุณสมบัติ ตัวแปรและ       
การควบคุม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มาตรฐานสากลในการทดสอบคุณสมบัติ การ
พัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
 
526406   เทคโนโลยีดิน                                                                          3 (3-0-6) 
   (Clay Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก 

ประเภทของแร่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานของซิลิเกต คุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่าง ๆ ท้ังก่อน
และหลังเผา กระบวนการทําเหมืองและแต่งดิน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน การควบคุม
คุณภาพและคุณสมบัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน 
 
526407   วัสดุเชิงประกอบเซรามิก                                                             3 (3-0-6) 
  (Ceramic Composite Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 

เทคโนโลยีการผลิต ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบวัสดุเชิงประกอบระหว่าง
เซรามิก โลหะ พอลิเมอร์ และอื่น ๆ การเลือกและควบคุมคุณสมบัติเพ่ือประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม 
วิธีการทดสอบ คุณสมบัติตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การพัฒนาของวัสดุเชิงประกอบใน
อนาคต 
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526408   เซรามิกสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส์                                                   3 (3-0-6) 
  (Electronic Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางเซรามิก 

ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารท่ีใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่าการนําไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์-
วิงค์ ศึกษาสารและสมบัติของไดอิเล็กทริก ฉนวนเซรามิก เฟอร์โรอิเล็กตริก วาริสเตอร์ เซลล์เช้ือเพลิง 
และเซ็นเซอร์ท่ีใช้กับแก๊ส 

 
526409  เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม                                                          4 (4-0-8) 
  (Cement and Gypsum Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์  คลอบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต 
การคํานวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์
ประเภทต่างๆ   พ้ืนฐานของคอนกรีตเทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ   

  
526410   วัสดุนาโน                                                                             3 (3-0-6) 
  (Nanomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ท่อระดับนาโน เส้นใยนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน 
โครงสร้างจุลภาคระดับนาโน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง ความร้อน 
และสมบัติเชิงกล การใช้งานด้านต่าง ๆ การพัฒนานาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนในอนาคต 

 
526411  เซรามิกเชิงโครงสร้าง                                                                  3 (3-0-6) 
  (Structural Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน  :  526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก เซรามิกประเภทออกไซด์และท่ีไม่ใช่
ออกไซด์ กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต การควบคุม สมบัติพ้ืนฐาน การใช้งานและการเลือกใช้
วัสดุ โครงสร้างจุลภาค และส่วนประกอบทางเคมี การแคลไซน์ โครงสร้างของออกไซด์ ซิลิเกตและ
แก้ว การเปล่ียนแปลงเฟส และปฏิกิริยาท่ีสถานะของแข็ง การเผาและการเกิดแก้วของเซรามิกประ
เภทต่าง ๆ ในทางวิศวกรรม  
 
526412  สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหักของวัสดุเซรามิก                          4 (4-0-8) 
  (Mechanical Properties and Fracture Mechanics of Ceramic Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 

พ้ืนฐานด้านทฤษฎีและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงกลของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความ  
ยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และการแตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพ่ือการเลือกและออกแบบใช้
งานวัสดุเซรามิกในเชิงวิศวกรรม   
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526413  วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกเบ้ืองต้น                                               3 (3-0-6) 
  (Introduction to Piezoelectric Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับไพอิโซอิเล็กทริก ประวัติ สมบัติ โครงสร้างของวัสดุเซรามิกท่ีมีสมบัติ  
ไพอิโซอิเล็กทริก กระบวนการผลิตและการนําวัสดุเซรามิกท่ีมีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกไปใช้งาน 
 
526414  ปัญหาเฉพาะเรื่อง                                                                    3 (2-3-0) 
  (Sspecial  Problems) 
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 

 ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมเซรามิก 
 
526415   วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกและอุปกรณ์เบ้ืองต้น                                       4 (4-0-8) 
   (Introduction to Ferroelectric Materials and Devices) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุไดอิเล็กทริก สมบัติ โดเมนและการเกิดโพลาไลเซช่ัน สมบัติสําคัญของ
วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก การนําเอาวัสดุไปใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ   
 
526416  การควบคุมคุณภาพ                                                                    4 (4-0-8) 
  (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 หลักการจัดการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางด้าน
สถิติในระบบควบคุมคุณภาพ การศึกษาสมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลิต การออกแบบ
วิธีการควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เพ่ือการตรวจสอบแผนภูมิควบคุม วิธีใช้แผนการสุ่ม
ตัวอย่างจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความเช่ือถือได้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ 
ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ  การจัดการระบบประกันคุณภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 
และ TIS18000 
 
526417  การวางแผนการผลิตและการควบคุม                                                4 (4-0-8) 
  (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533021 การจัดการอุตสาหกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 ระบบการผลิตและขั้นตอนการวางแผนการผลิต เทคนิคการพยากรณ์การผลิต การควบคุม
วัสดุคงคลัง การวางแผนและการจัดตารางการผลิตรวม การวิเคราะห์การลงทุนในระบบการผลิต การ
วางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการประกอบและจัดสมดุลของสายการผลิต การจัดลําดับงานและ
ตารางการผลิต หลักการวางแผนและควบคุมโครงการ การจําลองแบบปัญหาและกรณีศึกษา 
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526418  การออกแบบโรงงานทางอุตสาหกรรม                                              4 (4-0-8) 
   (Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน :  526417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม หรือเรียนควบคู่ 

หลักการออกแบบและวางผังโรงงาน ข้อมูลเบ้ืองต้นและการวิเคราะห์สําหรับการออกแบบ
วางแผนผังโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ การไหลของวัสดุและการขนถ่าย ปัญหาในการวางผังโรงงาน 
หลักการเลือกท่ีต้ังโรงงานและการหาเน้ือท่ีท่ีต้องการ ความสัมพันธ์ของผังโรงงานและผลิตภัณฑ์ ชนิด
ของผังโรงงานและส่วนประกอบท่ีสําคัญ การบริหารโครงการวางผังโรงงาน ปัจจัยเกี่ยวกับความ
สะดวก ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม กรณีศึกษาในการออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรม 
 
526419   การออกแบบการทดลองเชิงสถิติสําหรับวิศวกรรมเซรามิก                      4 (4-0-8) 
  (Statistical  Experimental  Design for Ceramic  Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 

เป็นวิชาว่าด้วยการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง สําหรับนักศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐาน
เรื่องสถิติศาสตร์  โดยจะทบทวนและขยายความรู้เรื่อง ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ก่อน ต่อจากน้ันจะกล่าวถึงวิธีการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ความรู้เรื่อง
สถิติศาสตร์แบบต่างๆ เช่น แฟคทอเรียล, แฟคทอเรียลบางส่วนและกราฟพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง  โดยจะ
สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์การทดลองด้วย   
 
526420  วัสดุชีวภาพ                                                                         3 (3-0-6) 
     (Biomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบ้ืองต้น 

รายวิชาน้ีให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในระบบชีวภาพและงานในทางการแพทย์ ชนิด
และประเภทของวัสดุเซรามิกท่ีใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบัน ข้อจํากัดและสมบัติท่ีต้องการของวัสดุ 
การผลิตวัสดุชีวภาพจากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมท้ังวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้มีความ
เช่ือถือได้ในการใช้วัสดุเซรามิกในร่างกายและทางการแพทย์ 
 
526490  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                     1 (1-0-3) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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526491   สหกิจศึกษา 1                                                                        8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
526492  สหกิจศึกษา 2                                                              8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  526491 สหกิจศึกษา 1  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
 526493 สหกิจศึกษา 3                                                                          8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
526494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก 9 หน่วยกิต 
            (Industrial Project in Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเซรามิก โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
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526498   โครงงานวิศวกรรมเซรามิก                                                           3 (3-0-6) 
(Ceramic Engineering Project) 

วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ค้นคว้า ทดลองและศึกษาวิจัยโครงการท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรม
เซรามิก 
 
527301 หลักการระบบส่ือสาร  4 (4-0-8) 
 (Principles of Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527204  สัญญาณและระบบ  

การมอดูเลตเชิงแอนะลอก AM, DSB, SSB, VSB, FM และ PM กระบวนการสุ่มและ
สัญญาณรบกวนในระบบส่ือสาร การส่งสัญญาณดิจิตอลแถบฐานและการวิเคราะห์สเปกตรัมกําลัง 
ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไตซ์ พัลส์โค้ดมอดูเลชัน เดลต้ามอดูเลชันและการ
มัลติเพล็กซ์เชิงเวลา การมอดูเลตเชิงดิจิตอล ASK PSK FSK และ QAM ทฤษฎีสารสนเทศและการ
เข้ารหัสแหล่งกําเนิด 
  
527302   วิศวกรรมสายอากาศ  4 (4-0-8) 
 (Antenna Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

การกระจายคล่ืนในช้ันบรรยากาศต่างๆ นิยามและทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักของปัญหาการแผ่
พลังงาน แหล่งกําเนิดแบบไอโซทรอปิก แบบรูปการแผ่ของสนามและกําลัง  สภาพเจาะจงทิศทางและ
อัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซช่ันของคล่ืน การแผ่พลังงานจากองค์ประกอบ
กระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศชนิดเส้นลวด สายอากาศแถวลําดับเชิงเส้น 
สายอากาศยากิอุดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตริป การ
จําลองแบบและการวัดสายอากาศ 

 
527303  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 4 (4-0-8) 
 (Data Communications and Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527301 หลักการระบบส่ือสาร 
 บทนําการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบช้ัน โปรโตคอลการ
ส่ือสารข้อมูล แบบจําลองการหน่วงเวลาในเครือข่ายข้อมูล การส่ือสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การ
ควบคุมการส่งข้อมูล การกําหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล 
 
527304  การส่ือสารระบบดิจิตอล  4 (4-0-8) 
  (Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน :  527301  หลักการระบบส่ือสาร 
 สัญญาณสุ่ม และความหนาแน่นสเปกตรัมกําลังงาน ทฤษฎีการตรวจจับ การเข้ารหัส
แหล่งกําเนิด การส่ือสัญญาณเบสแบนด์ แมทช์ฟิลเตอร์ ปริภูมิสัญญาณ การรบกวนระหว่างสัญลักษณ์ 
อีควอไลเซอร์เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบนด์พาส ประสิทธิภาพแถบความถี่ เทคนิคสเปกตรัมแถบ
กว้าง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 



325 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

527305  วิศวกรรมไมโครเวฟ  4 (4-0-8) 
 (Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :   527205 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่งสัญญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์
ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่อนําคล่ืน วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองสําหรับไมโครเวฟ การ
วิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ ตัวแบ่งกําลัง  คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการประยุกต์ใช้งานย่าน
ไมโครเวฟ 
 
527306  การส่ือสารด้วยสายใยแสง 4 (4-0-8) 
 (Optical Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527301  หลักการระบบส่ือสาร 
 ตัวนําคล่ืนชนิดไดอิเลคตริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย เคเบิลใยแสงชนิด
ต่างๆ งบประมาณการเช่ือมโยงและการตรวจสอบ  พารามิเตอร์ของการส่งผ่านทางแสง หลักการของ
เลเซอร์ เทคนิคการมอดูเลตเลเซอร์โดยป้อนด้วยสัญญาณแถบฐาน  ไอเอฟ หรืออาร์เอฟ  การตรวจวัด
ทางแสง เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ทางแสงเช่น  ตัวแบ่งและ
ตัวรวมกําลังทางแสง ตัวเช่ือมต่อ  เลนส์ กระบวนการผลิตเส้นใยแสง 
 
527307  วิชาการโทรศัพท์ดิจิตอล 4 (4-0-8) 
 (Digital telephony) 
วิชาบังคับก่อน :   527301 หลักการระบบส่ือสาร 
 บทนําวิชาการโทรศัพท์ดิจิตอล หลักการและโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์หลักมูล หลักการ
และโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไอพี การแปลงเสียงเป็นเชิงเลข การส่งผ่านและการมัลติเพลกซ์
ดิจิตอล การสวิตซ์ดิจิตอล ระบบการสัญญาณ การพยากรณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิก 
 
527308  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1 (0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบ้ืองต้น การใช้งานและความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของสายส่ง การวัดและวิเคราะห์แบบรูปการแผ่พลังงานสายอากาศ
ชนิดต่างๆ  ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล  เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม  เอส
เอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น 
 
527401  ระบบส่ือสารไร้สาย 4 (4-0-8) 
 (Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน :   527301 หลักการระบบส่ือสาร 
 บทนําระบบส่ือสารไร้สาย การแพร่กระจายคล่ืน การสูญเสียเชิงวิถี สัญญาณเฟด 
ช่องสัญญาณในระบบส่ือสารไร้สาย แบบจําลองช่องสัญญาณ สัญญาณแทรกสอด เทคนิคการลด
สัญญาณแทรกสอด การเข้าถึงหลายทาง ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ระบบส่ือสารไร้สายในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น WiFi, WiMAX, LTE, 4G เป็นต้น 
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527402  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1 (0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การใช้งานอุปกรณ์วัดขั้นสูง เช่น การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ท่ีสําคัญ
ของเครื่องวิทยุส่ือสาร การวัดและการใช้งานอุปกรณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ การใช้งานอุปกรณ์ส่ือสาร
ข้อมูลเครือข่าย เช่น เราเตอร์ สวิตช์ การทดลองเครือข่ายประเภทต่างๆ เช่น เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 
เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เครือข่ายวงกว้าง 
 
527411 อุปกรณ์วัดทางโทรคมนาคม 4 (4-0-8) 
 (Telecommunication Instrumentations) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การวัดปริมาณพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม  ความคลาดเคล่ือน  ความละเอียด  
ความไว  การวัดแรงดัน  การวัดกระแส  การวัดความต้นทาน  การวัดความถี่และเฟส  การวัดกําลัง  
การวัดสเปกตรัม  การวัดความเข้มสนามไฟฟ้า  การวัดคุณสมบัติทางแม่เหล็กและได อิเล็กตริกของ
สสาร 
 
527412  การออกแบบวงจรคล่ืนความถ่ีวิทยุ 4 (4-0-8) 
 (R.F. Circuit Designs) 
วิชาบังคับก่อน : 527301  หลักการระบบส่ือสาร 
 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ  เช่น วงจรขยาย วงจรกรองความถี่ วงจรกําเนิดความถี่ 
วงจรเฟสล็อกลูป วงจรมอดูเลตสัญญาณ การวัดทดสอบวงจรย่านความถี่วิทยุ นักศึกษาจะได้ทํา
โครงงานท่ีเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีได้เรียน เช่น ออกแบบและสร้างวงจรขยายความถี่วิทยุ วงจรกําเนิดความถี่
วิทยุ ฯลฯ 
 
527413  การส่ือสารดาวเทียม 4 (4-0-8) 
 (Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน  :  527301  หลักการระบบส่ือสาร 
 องค์ประกอบของการส่ือสารดาวเทียม วงโคจรและคําจํากัดความของดาวเทียมส่ือสาร 
สถานีภาคพ้ืนดิน การวิเคราะห์การเช่ือมต่อกับดาวเทียม การติดต่อด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการ
แบ่งความถี่ (เอฟดีเอ็มเอ) การติดต่อส่ือสารด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่งเวลา (ทีดีเอ็มเอ) การ
แบ่งสรรการติดต่อตามความต้องการท่ีมีเข้ามาและการแปลงสัญญาณคําพูดเป็นระบบดิจิตอล การ
ติดต่อส่งข้อมูลให้กับดาวเทียมแบบเป็นแพ็กเกต การมอดูเลตแบบดิจิตอล ซิงโครไนส์เวลาสําหรับคล่ืน
พาหะและสัญลักษณ์  เครือข่ายปลายทางชนิดอะเพอเจอร์ท่ีเล็กมาก (วีแสท) เครือข่ายดาวเทียมชนิด
เคล่ือนท่ี ระบบสายอากาศของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) 
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527414  หลักการระบบเรดาร์ 4 (4-0-8) 
 (Principle of RADAR Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องทราบเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบระบบเรดาร์ ทฤษฎีการดีเทกต์สัญญาณ การติดตาม การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล การ
ออกแบบลักษณะของรูปคล่ืนท่ีใช้งาน การแผ่คล่ืนในระบบเรดาร์ ช้ันบรรยากาศท่ีมีผลต่อระบบเรดาร์ 
เรดาร์แบบต่าง ๆ  และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 
527415  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1 4 (4-0-8) 
 (Digital Signal Processing I) 
วิชาบังคับก่อน :  527204  สัญญาณและระบบ 
 สัญญาณและระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟูริเยร์แบบดิสครีทไทม์  ขบวนการสุ่ม
สัญญาณ  และปรากฎการณ์เคลือบแฝง  การแปลงแซด  การแปลงดิสครีทฟูริเยร์และการแปลงฟาส์ท
ฟูริเยร์  การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลา  การสร้างระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง  การออกแบบ
ดิจิตอลฟิลเตอร์ 
 
527416  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 2 4 (4-0-8) 
 (Digital Signal Processing II) 
วิชาบังคับก่อน :  527415 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1 
 ทบทวนหลักการพ้ืนฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  การลดและกําจัดสัญญาณ
สะท้อน  การบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณเสียงท่ีใช้งานในระบบโทรคมนาคม  การเพ่ิมพูนความ
ชัดเจนของสัญญาณเสียงและการลดสัญญาณรบกวน  ตัวกรองแบบอะแดปตีฟ  การมอดูเลทแบบซิก
มา-เดลตา 
 
527417  ไมโครโปรเซสเซอร์สําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  4 (4-0-8) 
 (Microprocessor Based Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน :  438206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์  และ 527415 การประมวลผล

สัญญาณเชิงเลข 1 
 ระบบจํานวน  โครงสร้างการประมวลผลและอัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพ  ฮาร์ดแวร์ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์สําหรับงานประมวลผลสัญญาณ  การพัฒนาซอร์ฟแวร์  และการประยุกต์ใช้ในงาน
โทรคมนาคม 
 
527418  เครือข่ายโทรคมนาคม 4 (4-0-8) 
 (Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527303 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 
 สถาปัตยกรรม และมาตรฐานเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น มาตรฐานตระกูล IEEE 802 
เครือข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันและอนาคต เครือข่ายแบบมีสาย เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายแกน
หลัก เครือข่ายเข้าถึง สมรรถนะของเครือข่ายประเภทต่างๆ การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
เครือข่าย  
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527419 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ 4 (4-0-8) 
 (Radio and Television Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  527301  หลักการระบบส่ือสาร 
 ความถี่กระจายเสียงและภาพภาคพ้ืนดินและดาวเทียม  การเปล่ียนสัญญาณภาพเป็น
สัญญาณไฟฟ้า มาตรฐานของระบบสัญญาณภาพ การมอดูเลตสัญญาณภาพ การสังเคราะห์ความถี่ 
ระบบของเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ระบบเอเอ็มสเตอริโอ ระบบ
ดิจิตอลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี  ระบบการบันทึกและเรียกดูภาพวิดิโอ รวมท้ังระบบสถานีกระจาย
สัญญาณ 
 
527420  การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  4 (4-0-8) 
 (Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน :   527205 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทบทวนสมการคล่ืน คล่ืนระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น อากาศว่าง ไดอิเล็กตริกและ
ตัวนํา อิมพีแดนซ์ของคล่ืน การสะท้อนของคล่ืนระนาบ คล่ืนน่ิง อิมพีแดนซ์ของคล่ืนน่ิง การหักเหของ
คล่ืน การแพร่กระจายคล่ืนดิน การแพร่กระจายคล่ืนฟ้า และการแพร่กระจายคล่ืนอวกาศท่ีอยู่ในช้ัน
บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคล่ืนแบบกระจัดกระจายในช้ันโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอด
สัญญาณไมโครเวฟ การส่ือสารผ่านดาวเทียมและในอวกาศ เรดาร์ การแพร่กระจายคล่ืนผ่านตัวกลาง
ท่ีเป็นนํ้าทะเล ท่อบรรยากาศ และตัวกลางท่ีมีการหักเหไม่คงตัว ฟาสต์เฟดด้ิงแถบความถี่แคบ
และฟาสต์เฟดด้ิงแถบความถี่กว้าง การแพร่กระจายคล่ืนเซลลูลาร์ 
 
527421 ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  4 (4-0-8) 
 (Mobile Telephone Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  527301 หลักการระบบส่ือสาร 
 ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  สัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรกสอด  การส่งข้อมูลและ
สัญญาณ  การส่งต่อและการเสียการติดต่อ  การเข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง  การใช้ความถี่ ซํ้า 
สถาปัตยกรรมของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณใน
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 

527422 วงจรข่ายส่ือสารและสายส่งสัญญาณ  4 (4-0-8) 
 (Communication Networks and Transmission Lines) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1 พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเร
โซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเรโซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคล่ืน  การแปลง
อิมพีแดนซ์และการแมตช์วงจร การนําเอาทฤษฎีวงจรมาใช้กับสายส่งสัญญาณ สายโทรศัพท์ การใช้
สายส่งสัญญาณเพ่ือแมตช์อิมพีแดนซ์ 
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527440  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1  4 (4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรม
โทรคมนาคม. 
 
527441  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2   4 (4-0-8) 
 (Advanced Topic in Telecommunication Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
 
527442  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1   4 (2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอนด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527443  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2   4 (2-4-4) 
 (Special Problem in Telecommunication Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527444  สัมมนา 4 (0-8-4 ) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิค
ต่างๆ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
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527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
527491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  527491 สหกิจศึกษา 1  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ิมเติมจากสหกิจศึกษา 1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึง
เป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และ
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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527493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 527492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ิมเติมจากสหกิจศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึง
เป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และ
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
527494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม 9  หน่วยกิต 
 (Telecommunication Engineering Study Project) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการ
วิจัย นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการ
พัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527499  โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 (0-8-4) 
 (Telecommunication Engineering Project) 
เง่ือนไข  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยต้องส่ง
เอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปากเปล่า 
 
528201  หลักเบ้ืองต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 (2-0-4) 
 (Elementary Principles in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ความนําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลักการในการคํานวณเชิงวิศวกรรม กระบวนการ
ขึ้นรูปและตัวแปรในการขึ้นรูป หลักการเกี่ยวกับสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การควบคุมนํ้าหนัก
โมเลกุลและการตรวจสอบนํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
 
528202  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูล
อิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์สําหรับ
ปฏิกิริยาแบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ และปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์  
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528203  ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์ 1 (0-3-0) 
 (Polymerization and Characterization Laboratory) 

 วิชาบังคับร่วม : 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบ้ืองต้น 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมพอลิเมอร์และการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ 
 
528204  อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์ของวัสดุ          4 (4-0-8) 
 (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ท่ีประยุกต์ใช้กับวัสดุและกระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดียว 
พฤติกรรมของสารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลศาสตร์ของกระบวนการ
ต่างๆ คือ การแพร่ การเกิดนิวเคลียส  การแยกเฟส การทําให้เป็นของแข็ง และปฏิกิริยาเคมี 
 
528205  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1 3 (3-0-6) 
 (Physical Properties of Polymers I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงรูปและโครงร่างของสายโซ่พอลิเมอร์ นํ้าหนัก
โมเลกุลและขนาดโมเลกุล สภาวะอสัณฐานและทฤษฎีการเกิดทรานสิชันแก้ว สภาวะผลึกและกึ่งผลึก 
แบบจําลองโครงสร้างผลึก จลนพลศาสตร์การเกิดผลึก อุณหพลศาสตร์การหลอมเหลว สารละลายพอ
ลิเมอร์ กระบวนการละลาย พารามิเตอร์การละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสม การหานํ้าหนัก
โมเลกุลพอลิเมอร์ เฟสไดอะแกรม กลไกการแยกเฟส  

528206  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2 3 (3-0-6) 
 (Physical Properties of Polymers II) 
วิชาบังคับก่อน : 528205 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1 
 สมบัติหยุ่นหนืด การคืบและการผ่อนคลายความเครียด พฤติกรรมพลวัติ ผลของระยะเวลา 
และความถี่ต่อกระบวนการผ่อนคลาย  time-temperature superposition แบบจําลองเชิงกล โครง
ร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง 
พฤติกรรมเชิงกล การเสียรูป การครากและการราน การล้มเหลว การเกิดรอยร้าว และการแตกหัก 
ความล้า สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า และ แสง 

528207  ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์  1 (0-3-0) 
 (Polymer Testing Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528206 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2 

การทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางกล และ สมบัติทางไฟฟ้า 
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528301  เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 2 (2-0-4) 
 (Instrumentation and Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  หลักการเบ้ืองต้นของระบบเครื่องมือสําหรับการวัดเซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานทางวิศวกรรม ระบบ
การควบคุมและการปรับต้ังตัวแปรระบบการควบคุม ระบบควบคุมแบบ ปีแอลซี การปรับต้ังค่าการ
ควบคุมในระบบการควบคุมแบบใช้อากาศและแบบใช้นํ้ามันไฮดรอลิก  
 
528302  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 1 (0-3-0) 
 (Instrumentation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528301 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม  
  ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ 
 
528303  กระแสวิทยาของพอลิเมอร์และกระบวนการขึ้นรูปเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Polymer Rheology and Processes) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยกระแสของพอลิเมอร์หลอม การทดสอบวิทยกระแสและการใช้
กระแสวิทยาในการควบคุมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีพ้ืนฐานในเรื่องการถ่ายเทความร้อน
และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสมและคอมปาวน์ดิง  เทคนิคการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การเป่า การอัด การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง  การขึ้นรูปแบบ
หล่อหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
 
528304  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 3 (3-0-6) 
 (Polymer Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องอัดรีด การวิเคราะห์กระบวนการ
ขึ้นรูปแบบอัดรีด ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสกรู  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหัวอัดรีด หัวอัดรีด
ฟิล์มและชีท หัวอัดรีดฟิล์มแบบเป่า หัวอัดรีดโพรไฟล์ การขึ้นรูปแบบอัดรีดร่วม  ตัวกําหนดขนาด และ
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่  
 
528305  ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 1 (0-3-0) 
 (Polymer Processing Laboratory I) 
วิชาบังคับร่วม : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1  
 การคอมปาวด์พอลิเมอร์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ การศึกษา
สมบัติทางวิทยกระแสของพอลิเมอร์โดยใช้แคปิลารีรีโอมิเตอร์ การทดลองเกี่ยวกับการขึ้นรูปแบบอัด
รีดโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูเด่ียว การขึ้นรูปแผ่นชีท การคอมปาวด์ยางโดยใช้เครื่องผสมแบบสอง
ลูกกล้ิง การศึกษาลักษณะการคงรูปของยางด้วยเครื่องมูพวิงดายด์รีโอมิเตอร์ การทดสอบสมบัติทาง
กลของยางคอมปาวด์ และการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า  
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528306  วัสดุพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
            วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดพิเศษ สารตัวเติม สารเติมแต่ง
และวัสดุเสริมแรง การทดสอบสมบัติทางกล ความร้อน ไฟฟ้า แสง เคมี การติดไฟ และ การกั้นการ
แพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต ยางและเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นา
โน)คอมโพสิท พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ผลึกเหลว เดนดริ
เมอร์ บล็อกโคพอลิเมอร์ การนําไปใช้ประโยชน์ (ขั้นสูง) 
 
528307  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 3 (3-0-6) 
 (Polymer Processing II) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วยฉีด หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่ง
กําลังและระบบควบคุม  พ้ืนฐานการออกแบบแม่พิมพ์  การศึกษาลักษณะตัวแปรท่ีใช้ในการขึ้นรูป 
ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของช้ินงานท่ีได้จากการฉีด 
ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของช้ินงานท่ีได้จากการฉีด เทคนิคพิเศษในกระบวนการขึ้น
รูปแบบฉีดแบบต่าง ๆ วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ินงานท่ีได้จากการฉีด การอภิปรายความรู้ใหม่
ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาในโรงงานฉีดขึ้นรูป 
 
528308 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 1 (0-3-0) 
 (Polymer Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับร่วม : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 
  การใช้เครื่องฉีดและการต้ังค่าตัวแปรต่างๆ ในเครื่องฉีด การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของ
ช้ินงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของช้ินงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด
โดยใช้พ้ืนฐานการออกแบบแม่พิมพ์ และตัวแปรในการขึ้นรูปแบบฉีด การศึกษาลักษณะโครงสร้างทาง
สัณฐานวิทยาของช้ินงานฉีด การเป่าขวด  การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มม่ิง 
 
528309  การออกแบบหัวรีด  3 (2-3-4) 
 (Die Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์1 และ 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 สมการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการไหลผ่านช่องแคบ การออกแบบหัวรีดทรงกลม การออกแบบหัว
รีดแบน การออกแบบหัวรีดแบบท่อกลวง การออกแบบหัวรีดเคลือบ การออกแบบหัวรีดหน้าตัดไม่
เสมอ และ ปฏิบัติการการออกแบบหัวรีด 
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528401  การออกแบบแม่พิมพ์ 4 (3-3-6) 
 (Mold Design) 
วิชาบังคับก่อน : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 และ 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  
 เครื่องจักร วัตถุดิบ และ การออกแบบแม่พิมพ์ หลักการเชิงเศรษฐศาสตร์ และ วิศวกรรม 
การออกแบบแม่พิมพ์ องค์ประกอบแม่พิมพ์ และ ช้ินส่วนมาตรฐาน การออกแบบทางว่ิง การออกแบบ
ประตูทางเข้า ระบบหล่อเย็น และ การออกแบบ การหดตัวของพอลิเมอร์ และ การออกแบบแม่พิมพ์ 
ระบบการปลดช้ินงาน และ การบํารุงรักษาแม่พิมพ์ 
 
528402  หลักการเบ้ืองต้นในการเลือกสรรวัสดุและการออกแบบ   3 (3-0-6) 
 (Basic Principles for Material Selection and Design) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการออกแบบ หลักเบ้ืองต้นของการเลือกสรรวัสดุ เครื่องมือในการออกแบบ แผนภูมิ
การเลือกสรรวัสดุ  ดัชนีวัสดุ ปัจจัยรูปร่าง  การขึ้นรูป  การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก  แหล่งข้อมูล 
กรณีศึกษา 
 
528403  วิศวกรรมความปลอดภัย               4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันเชิงส่ิงแวดล้อม อันตรายจาก
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การ
ประทุ และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจากความร้อนและการ
ทํางานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน สาระสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 
 
528404  โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4 (0-8-0) 
 (Polymer Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

นักศึกษาทําโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
 
528421  วัสดุเส้นใยเสริมแรง 3 (3-0-6) 
 (Fibber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 บทนําเรื่องชนิดเส้นใยเสริมแรง และ สารยึดติด กระบวนการขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์เชิง
ประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาคของพอลิเมอร์เชิงประกอบวัสดุเสริมแรงเส้นใย 
โครงสร้างการซ้อนทับผ้าเสริมแรง และ การออกแบบ การทดสอบแบบไม่ทําลายช้ินงาน 
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528422  วัสดุเคลือบผิว 3 (3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการเบ้ืองต้นและวัสดุเคลือบผิวแบบต่าง ๆ  องค์ประกอบของวัสดุเคลือบผิว  สารยึด
พอลิเมอร์ ตัวทําละลาย/ตัวกลาง สารให้สี สารเติมแต่ง วัสดุเคลือบผิวแบบใช้นํ้าและแบบใช้ตัวทํา
ละลาย สมบัติการไหล เทคนิคการผสมและการทําให้กระจาย กลไกการยึดติด สับสเตรทและการ
เตรียมผิวหน้า  เทคนิคการเคลือบผิวหน้าและการเกิดฟิล์ม  การทดสอบวัสดุเคลือบผิว การทัศนศึกษา
ในภาคอุตสาหกรรม 
 
528423  เทคโนโลยีส่ิงทอ  3 (3-0-6) 
 (Textile Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับส่ิงทอ การจําแนกชนิดของเส้นใย โครงสร้างโมเลกุลและโครงสร้าง
ทางกายภาพของเส้นใย สมบัติทางกายภาพของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใยด้วยวิธีการป่ันหลอม 
แห้ง และเปียก กระบวนการป่ันด้าย การทอ  การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบส่ิงทอ การค้นคว้า ทํา
รายงาน และนําเสนองานวิจัยด้านส่ิงทอ รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 
 
528424  การตรวจสอบพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
 (Polymer Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบ้ืองต้นของการแยกและการสกัด การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดย
เทคนิคสเปคโตรสโคปี (UV, IR, NMR, และ spectroscopy) โครมาโตกราฟี (SEC and HPLC) ไมโค
รสโคปี (OM, SEM, และ TEM) และทางความร้อน (DSC และ TGA) 
 
528425  สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
 (Polymer Additives and Modification) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักท่ัวไปในการดัดแปรพอลิเมอร์  สมบัติของสารเติมแต่งชนิดต่างๆ พฤติกรรมทาง
กายภาพของสารเติมแต่ง การผสมพอลิเมอร์กับสารเติมแต่ง  ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเติม
แต่งกับสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม  
 
528426  เทคโนโลยียาง  3 (3-0-6) 
 (Rubber Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีและสารเติมแต่งท่ีใช้ในการผสมยาง ระบบการวัล
คาไนซ์ยาง การผสมและการขึ้นรูป ยางผสมและยางเทอร์โมพลาสติก การทดสอบเชิงฟิสิกส์ของยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง การค้นคว้า ทํารายงาน และนําเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
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528427  พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ  3 (3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของพอลิเมอร์ผสม การส่งเสริม
ความเข้ากันได้และการผสมแบบเกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพ่ิมความเหนียวของพอลิเมอร์ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับพอลิเมอร์ เชิงประกอบ กระบวนการขึ้นรูปของพอลิเมอร์เชิงประกอบ  สมบัติและ
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์เชิงประกอบ พอลิเมอร์เชิงประกอบท่ีมีการเสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า 
ทํารายงาน และนําเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ 
 
528428  การจัดการขยะพลาสติก 3 (3-0-6) 
 (Plastic Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ท่ีมาของขยะพลาสติก (การผลิต การใช้งาน และ การกําจัด) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
แนวทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (การย่อยสลายทางชีวภาพ การรีไซคลิง การเผา ฯลฯ) 
กระบวนการแยกขยะพลาสติก กระบวนการรีไซคลิงขยะพลาสติก สารเคมีและพลังงานจากขยะ
พลาสติก ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการขยะพลาสติก ข้อกําหนดและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะพลาสติก การค้นคว้า ทํารายงาน และนําเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการจัดการขยะ
พลาสติก การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
 
528429  วัสดุพอลิเมอร์ทางชีวภาพ 3 (3-0-6) 
 (Polymeric Biomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางชีวภาพ สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ  ปฏิกิริยาการ
ตอบสนองและความเข้ากันได้ในทางชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) วิธีการทดสอบ
ความเข้ากันได้  การเส่ือมสภาพของวัสดุในสภาวะชีวภาพ การนําพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในทาง
ชีวภาพ เช่น ในระบบส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า ทํา
รายงาน และนําเสนองานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศนศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
 
528430  สารยึดติดและสารผนึก 3 (3-0-6) 
 (Adhesives and Sealants) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทฤษฎีและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการยึดติด  ประเภทและองค์ประกอบของสารยึดติด  การ
ทดสอบสารยึดติดและการยึดติด  ชนิดและลักษณะของสารผนึก  การทดสอบสารผนึกและ
ประสิทธิภาพการใช้งาน  การใช้ประโยชน์ของสารยึดติดและสารผนึก  การทัศนศึกษาใน
ภาคอุตสาหกรรม 
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528431  การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
 (Basic Plastic Product Design) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

บทนําเกี่ยวกับพอลิเมอร์เปรียบเทียบกับวัสดุด้ังเดิม กรอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จากวัสดุพอลิเมอร์ อิทธิพลของวัสดุพอลิเมอร์และวิธีการขึ้นรูปต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบโดยอิงสมบัติของผลิตภัณฑ์ ลักษณะจําเพาะท่ีต้องการของการออกแบบพอลิเมอร์ เทคนิค
การผลิตอย่างรวดเร็ว การต่อประกอบช้ินส่วนพอลิเมอร์ การควบคุมคุณภาพในการขึ้นรูปพลาสติก 
การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงการ 
 
528441 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Polymer Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 
528490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
528491 สหกิจศึกษา 1   8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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528492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  528491 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
528493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 528492 สหกิจศึกษา 2  

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
528494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 9 หน่วยกิต 
 (Polymer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรมพอลิเมอร์ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 
529201  วงจรไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
   (Electric Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและเมช วงจรสมมูลเทเวนินและนอร์ตัน การ
ตอบสนองช่ัวครู่ดีซี    การตอบสนองสถานะอยู่ตัวต่อสัญญาณรูปคล่ืนซายน์  อิมพีแดนซ์ แอดมิต
แตนซ์ วงจรกระแสสลับ   แผนภาพเฟสเซอร์ กําลังเชิงซ้อน  วงจรสามเฟส 
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529202  การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 3 (3-0-6) 
   (Circuit Analysis and Filters) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   และ  529201 วงจรไฟฟ้า 
 การประยุกต์การแปลงลาปลาซในการวิเคราะห์วงจร การประยุกต์เทคนิคของฟูริเยร์  วงจร
ท่ีมีการคู่ควบทางแม่เหล็ก  วงจรข่ายสองทางเข้าออก  การตอบสนองโดเมนความถี่   เรโซแนนซ์ใน
วงจร   ตัวกรองชนิดพาสซีฟ 
 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ 1 (0-3-0) 
  (Circuits & Devices Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน เพ่ือเสริมความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาวงจรไฟฟ้า     อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม          4 (4-0-8) 
   (Engineering Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า   
 สมบัติของสารกึ่งตัวนําเบ้ืองต้น  รอยต่อ p-n ของสารกึ่งตัวนํา  คุณลักษณะทางไฟฟ้าของ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําไดโอด  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด  คุณลักษณะทางไฟฟ้าของ
ทรานซิสเตอร์ BJT และตระกูล FET  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายสัญญาณด้วย BJT และ 
FET ชนิดต่างๆ ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานวงจรขยายกําลังเบ้ืองต้น  แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า 
  
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         1 (0-3-0) 
   (Engineering Electronics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   และ 529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์  
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์    เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาอิเล็ก ทรอนิกส์วิศวกรรม 
 
529206   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า          4 (4-0-8) 
 (Electromagnetic Fields) 
วิชาบังคับก่อน :  529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สนามไฟฟ้าสถิต   ตัวนําและไดอิเล็กตริก  ความจุไฟฟ้า  กระแสการพาและกระแสการนํา    
สนาม แม่เหล็กสถิต  ความเหน่ียวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้า   สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนตามเวลา   
สมการของแมกซ์เวลล์ 
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529207  ดิจิตอลลอจิก 3 (2-3-7) 
  (Digital Logic) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ระบบเลขฐาน  รหัสต่างๆ  พีชคณิตบูลีน  การออกแบบวงจรผสม  เทคนิคการลดฟังก์ชัน
ไอซี  ตระกูลทีทีแอล  อินพุตด้วยสวิตช์ การแสดงผลด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิด
ซิงโครนัสซีเควนเชียล  แผนภาพ สถานะของวงจร  การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซีเควน
เชียล  
 
529208  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  4 (4-0-8) 
   (Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  ไดโอดกําลัง   ไธริสเตอร์  ไบโพลาร์กําลัง  
มอสเฟตกําลัง  ไอจีบีที     คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก      แกนหม้อแปลงกําลัง        แกนเฟอไรต์
และแกนผงเหล็ก  วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี  วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซีเป็นเอซี   
และวงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี        
 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
   (Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  และ  529201 วงจรไฟฟ้า 
 วงจรแม่เหล็ก   หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลง
เฟสเดียวและสามเฟส  หลักการเครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง    โครงสร้าง
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ   เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลแบบเหน่ียวนําสามเฟสและเฟส
เดียว การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
529210 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรไฟฟ้า                                      2 (1-3-5) 
   (Numerical Method for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน การหารากของสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นด้วยการคํานวณเชิงตัวเลข   การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง   อนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาค่าไอเกนและเวกเตอร์
ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C 
และ Java. เป็นต้น 
 
 
 



342 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 4 (4-0-8) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพ้ืนฐาน   แรงดัน  กระแสและกําลัง  หม้อแปลง   
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น   เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์และการใช้งาน  แนวคิดของระบบสามเฟส   
วิธีการส่งกําลังไฟฟ้า    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพ้ืนฐานเบ้ืองต้น 
(หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน        1 (0-3-0) 
   (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกับเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้า  วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เพ่ือ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า          4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 
 ความรู้พ้ืนฐานโดยท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ   วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า    อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีต่างๆ  และระบบควบคุม 
(หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
   (Fundamental of Electrical Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า  สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าสําหรับ
จุดมุ่งหมายพิเศษ  เซอร์โวมอเตอร์  เครื่องจักรกลไฟฟ้าสําหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลไฟฟ้าสําหรับ
ระบบราง 
(หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า          1 (0-3-0) 
 (Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎี
ของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 
(หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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529295  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน    1 (0-3-0) 
  (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529293  เครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน  
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ใน
รายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
(หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529296  การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
   (Electro-Mechanical Energy Conversion) 
วิชาบังคับก่อน :  529201 วงจรไฟฟ้า 1 
 แม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า    โครงสร้างและลักษณะ
สมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง      ปฏิกริยาอาร์เมจอร์   การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง  
โครงสร้างและลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ    มอเตอร์เหน่ียวนําชนิด 3 เฟส  สนามแม่เหล็กหมุน   การเกิดแรงบิด      วงจรสมมูล
และการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวนําชนิด 3 เฟส  โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบ
ซิงโครนัส       ผลของการปรับกระแสสนามของมอเตอร์แบบซิงโครนัส  มอเตอร์เหน่ียวนําเฟสเดียว  
วิธีการเริ่มเดินเครื่องและการใช้งานของมอเตอร์เหน่ียวนําเฟสเดียว    หม้อแปลงและโครงสร้างหม้อ
แปลง    วงจรสมมูลและลักษณะสมบัติของหม้อแปลง  การต่อหม้อแปลงต่างๆ 
 (หมายเหตุ : สําหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า         4 (4-0-8) 
   (Electrical Instruments and Measurements) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   และ  529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า   คุณลักษณะและการแยกประเภทของเครื่องมือวัด   
การวิเคราะห์การวัด   อุปกรณ์วัดแอนะล็อกและดิจิตอลท่ีใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี 
กระแสไฟฟ้าดีซี และกระแสไฟฟ้าเอซี   การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน   การวัดความ
ต้านทาน ความเหน่ียวนํา และความจุไฟฟ้า   การวัดความถี่ คาบ และช่วงเวลา   สัญญาณรบกวน   
ทรานส์ดิวเซอร์ 
 
529301  ระบบควบคุม         4 (4-0-8) 
 (Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ 527204 สัญญาณและระบบ 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด   ฟังก์ชันถ่าย
โอน   กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่  โลกัสราก แผนภาพโบด  แผนภาพไนควิสต์  เสถียรภาพของระบบ     
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529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์  3 (2-3-7) 
   (Microcontrollers) 
วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิตอลลอจิก 
 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์  ส่วนประกอบของระบบ  หน่วยความจํา  การรับ
ข้อมูลเข้าและส่งออก   การเช่ือมต่อ  การขัดจังหวะ  การทําโปรแกรม  การทําปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง 
 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า   1 (0-3-0) 
   (Electrical Machines Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง      เพ่ือ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
529304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  2 1 (0-3-0) 
  (Electrical Machines Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ือ
เสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
   (Power Plant and Substation) 
วิชาบังคับก่อน : 525460  ของไหลกับความร้อน  
 เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงานและพลังงาน
ทดแทน โรงจักรไฟฟ้าพลังนํ้า โรงจักรไฟฟ้าพลังไอนํ้า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักร
ไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ การปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดในระบบไฟฟ้ากําลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบของสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนภาพ
สถานีไฟฟ้า การป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน 
 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 4 (4-0-8) 
   (Electric Power System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 การคํานวณโครงข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้า สมการในระบบไฟฟ้า
กําลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ ส่วนประกอบสมมาตร การวิเคราะห์การ
ลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
กําลัง การปฏิบัติงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากําลัง  
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529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  4 (4-0-8) 
  (High Voltage Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง การสร้างแรงดันสูงสําหรับใช้
ในการทดสอบ  เทคนิคการวัดแรงดันสูง  สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน       การเสียสภาพ
ฉับพลันในแก๊ส  ในไดอิเล็กตริกของเหลวและในไดอิเล็กตริกของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง  การประสานสัมพันธ์การฉนวน  การป้องกันฟ้าผ่า 
 
529308  การป้องกันและรีเลย์  4 (4-0-8) 
  (Protection and Relay) 
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง พ้ืนฐานของระบบป้องกัน หม้อแปลงและอุปกรณ์
ตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง หน้าท่ีของรีเลย์ป้องกัน มูลฐาน
ด้านการป้องกันด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกัน โครงสร้างและลักษณะสมบัติของรีเลย์ การ
ป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล 
การป้องกันสายส่งด้วยการใช้ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสบาร์หรือกลุ่มสายส่ง การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  4 (4-0-8) 
  (Electrical System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 พ้ืนฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการติดต้ังระบบไฟฟ้า แบบแผนการจัดระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้า การ
ออกแบบสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า การคํานวณโหลด 
การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรความจุไฟฟ้า การออกแบบสายล่อฟ้า การ
ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ รายละเอียดของโหลด   สายส่ง    การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์
ป้องกัน     ระบบไฟฟ้ากําลังฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร การติดต้ังระบบต่อลงดินในระบบ
ไฟฟ้า 
 
529310  การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
  (Electrical Machines Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทฤษฎีกรอบอ้างอิง ทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรง  เครื่องจักรกลเหน่ียวนําแบบ
สมมาตร  และเครื่องจักรกลซิงโครนัส    อิมพีแดนซ์เชิงดําเนินการและค่าคงตัวทางเวลาของ
เครื่องจักรกลซิงโครนัส    การทําให้เป็นเชิงเส้นและการลดทอนอันดับของเครื่องจักรกลเหน่ียวนําและ
เครื่องจักรกลซิงโครนัส    การทํางานไม่สมดุลของเครื่องจักรกลเหน่ียวนําแบบสมมาตร   การทํางาน
แบบอะซิงโครนัสและไม่สมดุลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเหน่ียวนําสองเฟส
แบบสมมาตรและไม่สมมาตร การจําลอง ผลเครื่องจักรกลเหน่ียวนําและเครื่องจักรกลซิงโครนัสด้วย
คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
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529311  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลังและการควบคุม  3 (3-0-6) 
  (Power System Stability and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลังในสภาวะช่ัวครู่และสภาวะคงตัว แบบจําลอง
ของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเสถียรภาพของระบบ  ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์   
การควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง  เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม         3 (3-0-6) 
  (Industrial Electricity) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ทบทวนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม    รีเลย์และการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงาน  การต่อ ลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า    การควบคุมอัตโนมัติ      การ
ปรับปรุงตัวประกอบกําลัง การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน   ฮาร์มอนิกส์และการกําจัด   การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ 
 
529313  การหาค่าเหมาะท่ีสุดของระบบไฟฟ้ากําลังเบ้ืองต้น          3 (3-0-6) 
  (Introduction to Power System Optimization) 
วิชาบังคับก่อน :  529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง  
 ทบทวนการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิงเส้นและระเบียบวิธีการคํานวณเชิง
ตัวเลข กําหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาค่าตํ่าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเด่ียว ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบ
ไม่มีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาค่าตํ่าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด ปัญหาการ
ไหลของกําลังไฟฟ้าเหมาะท่ีสุด   อิมพีแดนซ์ของสายส่ง  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้า   ปัญหาแรงดันตกในระบบไฟฟ้ากําลัง  ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง 
 
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง 1 1 (0-3-0) 
  (Power System Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างและวัดแรงดันสูง การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และการฝึกปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
 
529315  การวัดคุมกระบวนการ  4 (4-0-8) 
  (Process Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : 529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 พ้ืนฐานการวัดและอุปกรณ์ควบคุม   ทรานส์ดิวเซอร์แบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล   
เทคนิคการวัดความดัน   เครื่องส่งความดันผลต่าง   การวัดการไหลของของไหลท่ีใช้มาตรวัดปฐมภูมิ 
มาตรวัดทุติยภูมิ และวิธีการเฉพาะ   การวัดอุณหภูมิท่ีใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า และ
วิธีการแผ่รังสี   แบบชนิดของการวัดระดับของเหลวท่ีแบ่งออกเป็นการวัดระดับของเหลวโดยตรง และ
การวัดระดับของเหลวทางอ้อมท่ีใช้วิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีการเฉพาะ   ตัว
ควบคุมแบบสัญนิยม 
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529316  มาตรวิทยา        4 (4-0-8) 
  (Metrology) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 
 พ้ืนฐานวิชาการวัด   คํานิยามท่ีใช้ในการวัด   ระบบหน่วยระหว่างประเทศ   มาตรฐานการ
วัดและสภาพตามรอยได้   ทบทวนการวัดและอุปกรณ์วัดกระบวนการ   การปรับเทียบอุปกรณ์วัด
กระบวนการท่ีใช้ในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตราการไหล   การปรับเทียบตัวควบคุมและ
ส่วนท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย   การคํานวณความไม่แน่นอน   รายงานการเทียบมาตรฐาน 
 
529317  การออกแบบระบบการวัดคุม   4 (4-0-8) 
   (Instrumentation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 พ้ืนฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   สัญลักษณ์การวัดคุมและการแสดง
เอกลักษณ์   ภาพเขียนแบบกระบวนการ   แผนภาพการเดินสายและวงรอบ   แผ่นเอกสารแสดง
ข้อกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด   การติดต้ังและการทดสอบการใช้งาน
อุปกรณ์วัดคุม   แผนการพล็อต   อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย   การป้องกันเครื่องมือวัด 
 
529318  ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม   4 (4-0-8) 
   (Industrial Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและอุปกรณ์ป้องกันส่ิงแวดล้อมอันตรายในอุตสาหกรรม     วิธีดําเนินการแก้ไข
สาเหตุของการเกิดภัย   หลักการควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม   กฎหมายความปลอดภัย   
ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีอันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ)   หลักการจัดการความปลอดภัย   
จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบ้ืองต้น   วิธีการปฐมพยาบาล 
 
529319  วงจรรวมดิจิตอล          3 (3-0-6) 
  (Digital Integrated Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 วงจรภายในของเกตตระกูลต่าง ๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล เอ็นมอส และ ซีมอส; 
โครงสร้าง  ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบต่าง ๆ รวมไปถึงรอม แรม พัลและเอฟพีจีเอ; วงจร
เชิงเลขแบบพลวัต  ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรท่ีทํางานด้วยสัญญาณนาฬิกา 
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529320  ส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตัวนํา  3 (3-0-6) 
  (Semiconductor Devices) 
วิชาบังคับก่อน :  529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 มีการศึกษาหลักการการทํางานของส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตัวนําสมัยใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการ
เช่ือมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้างภายในของส่ิงประดิษฐ์น้ัน และทําความเข้าใจถึงคุณสมบัติ
น้ันว่ามีการเปล่ียนแปลงกับเงื่อนไขการทํางานอย่างไร ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ีนํามาศึกษาประกอบไปด้วย 
ไดโอดชนิดรอยต่อพี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์
ประเภทผลของสนามไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวนํา และรวมถึงพ้ืนฐานของ
ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตัวนํา สําหรับงานสวิตซ์ชิง เช่น ทรานซิสเตอร์รอยต่อเดียว และส่ิงประดิษฐ์ตระกูล
ไทริสเตอร์  
 
529321  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1           1 (0-3-0) 
 (Applied Electronic Circuit Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 วิชาในภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต่อเน่ืองจาก 529213 ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม แบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 8 หัวข้อ  เพ่ือเป็นการฝึกหัดการต่อวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์  การวัด และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร รวมท้ังฝึกการเขียนรายงานทาง
วิศวกรรม 
 
529322  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2 1 (0-3-0) 
  (Applied Electronic Circuit Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1   
 ศึกษาการนําทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ
ในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้า
ฟังการอธิบาย ออกแบบและสร้างช้ินงานท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลักแล้วเขียน
รายงานและนําเสนอรายงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
 
529323  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์                 3 (3-0-6) 
  (Applied Electronics Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์   การชดเชย    ข้อมูลจําเพาะของตัวถังวงจร
รวมเชิงอุปมาน   วงจรขยายและการป้อนกลับ   วงจรเปรียบเทียบ   การควบคุมเชิงตัวเลขของ
ฟังก์ชันเชิงอุปมานและการแปลงข้อมูล   วงจรต้ังเวลา   มาตรฐานอ้างอิงของแรงดันและวงจรคุมค่า    
วงจรขยายแหล่งจ่ายเด่ียว   วงจรแกว่งและเครื่องกําเนิดสัญญาณ   วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็อก
ลูปเฟส  วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ   วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ    วงจร
แปลงความถี่เป็นแรงดันและแปลงผันกลับ   วงจรตรวจวัดค่ายอด   วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและโอทีเอ  
และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 
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529324  ระบบผลิตแบบกระจาย  4 (4-0-8) 
  (Distributed Generation System) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด  แหล่งพลังงานแบบกระจาย  เทคโนโลยีการ
ผลิตแบบกระจายและองค์ประกอบไมโครกริด  ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด  
การจัดเก็บพลังงาน  อินเตอร์เฟสอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายต่อ
คุณภาพกําลังไฟฟ้า  เสถียรภาพ และความเช่ือถือได้  การทํางานและการควบคุม  การผลิตแบบ
กระจาย  ระบบการจัดการไมโครกริดและโครงข่ายจําหน่ายแบบแอกทีฟ  เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด  
การเช่ือมโยงไมโครกริด  สมาร์ทกริด  การมีส่วนร่วมในตลาดของไมโครกริด 
 

529325  พลังงานหมุนเวียน           4 (4-0-8) 
   (Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ผลของการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศโลกและท้องถิ่น สถานการณ์ของการใช้พลังงาน 
หลักการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนธรรมชาติและคุณลักษณะของแหล่งพลังงานหมุนเวียน   
พลังงานลม  ความร้อนพลังแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังนํ้า พลังงานชีวมวล กําลังจาก
นํ้าขึ้นนํ้าลง พลังงานคล่ืน พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากขยะ เซลล์เช้ือเพลิง  การจัดเก็บ
และการส่งจ่ายพลังงานด้วยระบบแรงดันสูงกระสลับหรือกระแสตรง  ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบ
แยกโดด  การเช่ือมต่อกริด ข้อดีข้อด้วยขีดจํากัดและความสามารถของระบบพลังงานหมุนเวียน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม กฎเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลต่อพลังงานหมุนเวียน  พิธี
สารเกียวโต  การตรวจวัดคาร์บอน  การช้ือขายคาร์บอน 
  
529326  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 4 (4-0-8) 
 (Energy Conservation and Management) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ สําหรับการ
ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร นโยบายพลังงานและ
มาตรฐานพลังงาน พลังงานในอาคาร กระบวนการอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพพลังงาน การฟ้ืนคืน
ความร้อนปล่อยท้ิง  การจัดเก็บพลังงาน  การอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์พลังงานและการจัดการพลังงานท้ังระบบ 
 
529401  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง  2 1 (0-3-0) 
  (Power System Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การ ฝึกปฏิบั ติการเกี่ ยวกับการจํ าลองระบบไฟฟ้ากํ า ลัง   รี เลย์และการป้องกัน 
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า การสาธิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมแสงสว่าง 
เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (0-9-3) 
  (Electrical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ โครงงานจะต้องสําเร็จภายในสองภาคการศึกษา  โดยต้องส่ง
เอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1 (0-3-0) 
  (Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การใช้งานเซนเซอร์ในขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาระบบควบคุม 
 
529404  การออกแบบวีแอลเอสไอ  3 (3-0-6) 
  (VLSI Design) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 เทคนิคการสร้างวงจรรวม เครื่องมือแคดในการออกแบบโครงร่างและตรวจสอบการทํางาน
ของวงจรท่ีออกแบบ การวิเคราะห์สมรรถนะขององค์ประกอบต่างๆ การออกแบบวงจรรวมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานในระบบขั้นสูงเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจําวิชา 
  
529411  หลักการของระบบส่ือสาร        3 (3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 ประวัติการพัฒนาระบบส่ือสาร    การวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณ   การมอดูเลตเชิง
อุปมา    และการมอดูเลตเชิงเลข ระบบส่ือสารและการส่งข่าวสารท่ีใช้งาน  เช่น  ระบบส่ือสารข้อมูล   
ระบบโทรศัพท์  ระบบส่ือสัญญาณ  ระบบโทรมาตรและระบบควบคุมระยะไกล 
 
529412  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 (Electrical Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์  2 
 โครงสร้างของของแข็ง วัสดุสถานะของแข็ง สมบัติทางไดอิเล็กทริคของฉนวนไฟฟ้าใน
สนามไฟฟ้าสถิตย์และสนามไฟฟ้ากระแสสลับ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ สภาพนําไฟฟ้าทางความ
ร้อนและความนําไฟฟ้ายิ่งยวดของวัสดุ  วัสดุใยแก้ว 
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529413  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
  (Electromagnetics Compatibility) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 ทบทวนความหมายและการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์    การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า    การ
วัดการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า(อีเอ็มไอ) อีเอ็มไอในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง องค์ประกอบ
ของวงจรกรองอีเอ็มไอ   การระงับสัญญาณรบกวนและการแทรกสอดคล่ืนความถี่วิทยุ  การออกแบบ
และการประเมินคุณภาพของวงจรกรองอีเอ็มไอ เทคนิคการลดอีเอ็มไอภายใน   การทดสอบ
ความสามารถยอมรับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีพิจารณาถึงการรบกวนของสายส่งกําลัง  การวิเคราะห์
ความสามารถยอมรับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในภาวะช่ัวครู่ และวงจรกรองสายส่งกําลังแบบไวงาน 
 
529414  การใช้โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
  (MATLAB for Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 การใช้งานพ้ืนฐานของโปรแกรมแมทแลบและซิมูลิงค์ (SIMULINK)   การป้อนข้อมูล  การ
เก็บข้อมูล  การสร้างกราฟ   การคํานวณเกี่ยวกับเวกเตอร์    เมตริกซ์ และโพลิโนเมียล   การหา
คําตอบของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนฟังก์ชันและการเขียนแฟ้มเอ็ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเช่ือมโยงกับผู้ใช้ทางกราฟฟิก  กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    
 
529415  ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกรไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 (Probability and Statistics for Electrical Engineers)   
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปรสุ่ม   ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  เหตุการณ์ท่ี
เป็นอิสระต่อกัน     การแจกแจงแบบไบโนเมียล และมัลติโนเมียล   การแจกแจงแบบพัวซอง  ทฤษฎี
ของเบย์ ค่าคาดหวัง    ค่าคาด หวังแบบมีเงื่อนไข  ความแปรปรวน      ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง   
ฟังก์ชันความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจงแบบเอกซ์โพเนลเชียล และแบบปกติ ค่าเฉล่ียทาง
สถิติ  ความแปรปรวนร่วม การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณค่าเชิงเส้น   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529416  การบริหารจัดการคุณภาพสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
  (Quality Management for Electrical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและความรู้ขั้นต้นในด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญาของ
คุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มาตรฐานคุณภาพ 
ISO9000 สถิติเบ้ืองต้นสําหรับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ 7 อย่างสําหรับการแก้ปัญหาการควบคุม
คุณภาพ การสร้างและการวิเคราะห์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การชักส่ิงตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ 
วิศวกรรมความไว้วางใจเบ้ืองต้น ยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านปัญหาคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  
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529421  การผลิตและส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
  (Electric Power Generation Transmission and Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากําลังและโรงจักรผลิตกําลังไฟฟ้า ลักษณะสมบัติของ
โหลด อิมพี แดนซ์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในสายส่ง การปรับ
คุมแรงดันไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าและบริภัณฑ์ท่ีใช้ในระบบไฟฟ้ากําลัง คล่ืนจร ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า 
แรงดันตก การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การสร้างสายส่งและสายจ่าย มาตรฐานและความ
ปลอดภัย การคํานวณระบบต่อหน่วย 
 
529422  วิศวกรรมแสงสว่าง         3 (3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2   
 การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า   การมองเห็นแสงและสี  การวัดแสงสว่าง   การแผ่รังสีจาก
วัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊สและจากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทาง
แสงของวัสดุก่อสร้าง   การคํานวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 
 
529423  การขับเคล่ือนด้วยกําลังไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
   (Electric Drives) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทบทวนหลักการทํางานของวงจรแปลงผันรวม ท้ังแบบจําลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง และกระแสสลับ การควบคุมแรงบิดและอัตราเร็วของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ หลักการพ้ืนฐานของการขับเคล่ือนทางกล  ลักษณะสมบัติของโหลด  อัตราพิกัดของ
มอเตอร์และวงจรแปลงผันทางไฟฟ้ากําลัง   ระบบลากจูงและระบบขับเคล่ือนอื่นๆ ทางอุตสาหกรรม 
 
529424  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์         3 (3-0-6) 
   (Applied High Voltage Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 ความคงทนทางไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้าใช้งานในระบบไฟฟ้าแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริค 
และดีสชาร์จบางส่วน โครงสร้างและสมรรถนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการทดสอบแบบไม่
ทําลายของฉนวนและ บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง  การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
529425  วิศวกรรมกําลังนิวเคลียร์เบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
  (Introduction to Nuclear Power Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  
 พลังงานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ วัฏจักรกําลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อ
เย็นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ การออกแบบระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัย  
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529426  การจําลองผลระบบไฟฟ้ากําลัง     3 (3-0-6) 
  (Power System Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 การจําลองผลระบบไฟฟ้ากําลังด้วยซอฟท์แวร์ทางการค้า การใช้โปรแกรม PowerWorld  
สําหรับการวิเคราะห์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากําลัง 3  เฟส แบบสมดุล การใช้โปรแกรม PSS/ADEPT 
สําหรับการวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้ากําลัง 3 เฟส แบบไม้สมดุล การใช้โปรแกรม ATP/EMTP สําหรับ
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 3  เฟส ในสภาวะช่ัวครู่ 
 
529427  การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 3 (3-0-6) 
  (Computer-Aided Design in Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง  
 ทบทวนการคํานวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งานโปรแกรม Reluxฎ การ
ออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบระบบแสงสว่างไฟถนน การออกแบบระบบไฟส่องพ้ืนท่ี 
แสงกลางวันและการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 
 
529441  การขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์สารก่ึงตัวนํากําลัง 3 (3-0-6) 
   (Power Semiconductor Drives) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 คุณลักษณะของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง และการขับเคล่ือนด้วยวงจรทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง การเริ่มเดินเครื่อง การเบรก การหมุนกลับทิศทาง การทํางานแบบส่ีจตุภาค การ
ควบคุมแบบวงปิดของการขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ และการขับเคล่ือนด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง การควบคุมความเร็วรอบ การ
ควบคุมแบบวงปิดของการขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า  
 
529442  ระบบควบคุมดิจิตอล         3 (3-0-6) 
 (Digital Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 การชักตัวอย่างและคงค่าข้อมูล  ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการควอนไทซ์  การแปลงแบบ
แซด  ฟังก์ชันถ่ายโอนพัลส์  การส่งระหว่างระนาบเอสและระนาบแซด  การตรวจสอบเสถียรภาพของ
ระบบวงปิด  ผลตอบสนองในสถานะช่ัวครู่และในสถานะคงตัว  การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีการ
วางโพลและผลตอบสนองความถี่  การสร้างตัวควบคุมดิจิตอลและตัวกรองดิจิตอล  ตัวควบคุมพีไอดี
และการจูน 
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529443  ฮาร์มอนิกส์และวงจรกรองกําลัง    3 (3-0-6) 
 (Harmonics and Power Filters) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ทบทวนอนุกรมฟูริเยร์ คําจํากัดความของกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกส์  คุณลักษณะของ
ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากําลัง ตัวประกอบความเพ้ียน กําลังความเพ้ียน ตัวประกอบกําลัง กระแส
และแรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากําลัง เร
โซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอนิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยวงจรกรอง
กําลังพาสชีฟ   
 
529444  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 1 (0-3-0) 
 (Power Electronics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  529208 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ 529441 การขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์ 

สารกึ่งตัวนํากําลัง 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง วงจรแปลง
ผันเอซีเป็นดีซี  ดีซีเป็นดีซี  เอซีเป็นเอซี  และดีซีเป็นเอซี  การขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
และการขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํากําลัง 
 
529445  อุปกรณ์อัตโนมัติ  3 (3-0-6) 
 (Automation Devices) 
วิชาบังคับก่อน :  529207 ดิจิตอลลอจิก และ 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สวิตช์และอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต  เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ  
มาตรฐานและสัญลักษณ์การวัดคุม  ตัวควบคุมตรรกท่ีโปรแกรมได้ (พีแอลซี)  ระบบนิวแมติกและ
ระบบไฮดรอลิกเบ้ืองต้น  อุปกรณ์ความปลอดภัย  การส่ือสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลในระบบ
อัตโนมัติ 
 
529446  การออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น       3 (3-0-6) 
 (Linear Control System Design)    
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 ทบทวนวิธีโลกัสรากและวิธีโดเมนความถี่  การออกแบบด้วยวิธีการเลือกเกน  การออกแบบ
การชดเชยอนุกรมชนิดเฟสลํ้าหน้า เฟสล้าหลัง เฟสลํ้าหน้า/ล้าหลัง ตัวควบคุมพีดี พีไอดี ด้วยวิธีโลกัส
รากและวิธีโบด  โครงสร้าง 1 และ 2 ระดับความเสรี  แนวคิดการออกแบบอย่างเหมาะท่ีสุด  การจัด
วางตําแหน่งโพลและซีโร  การออกแบบด้วยวิธีพีชคณิต  ตัวควบคุมพีไอดีเอ  ระบบท่ีมีเวลาประวิง  
FOPDT  SOPDT  IPDT  การจูนตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบท่ีมีเวลาประวิง  กฎการจูนของซีก
เลอร์-นิโคลส์ โคเฮน-คูน และ S-IMC  การใช้โปรแกรม MATLAB และ Control Systems Toolbox   
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529447  ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ           1 (0-3-0) 
 (Automation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  529445  อุปกรณ์อัตโนมัติ  
 การฝึกปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์อัตโนมัติ ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ 
เพ่ือเสริมความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชาอุปกรณ์อัตโนมัติ 
 
529448  เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ            3 (3-0-6) 
 (Sensors and Signal Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 คุณลักษณะสถิตและคุณลักษณะพลวัตของระบบการวัด  เซนเซอร์แบบความต้านทาน  
เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า  เซนเซอร์แบบเหน่ียวนํา  เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า  เซนเซอร์แบบกําเนิด
แรงดันตัวเอง  เซนเซอร์แบบดิจิตอล  วงจรบริดจ์กระแสตรง  วงจรบริดจ์กระแสสลับ  วงจรขยาย
ความแตกต่าง  วงจรขยายเครื่องมือวัด  วงจรขยายแยกโดด  วงจรขยายคล่ืนพาหะ  การตรวจจับร่วม
นัย  วงจรตรวจจับเฟส  วงจรขยายชอปเปอร์  วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต  วงจรขยายทรานส์
อิมพีแดนซ์  วงจรขยายประจุ  วงจรแปลงสัญญาณ  การป้องกันการรบกวน  โทรมาตรและเทคโนโลยี
การส่ือสารข้อมูลในระบบการวัด 
 
529449  ตัวสังเกตสถานะเบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
 (Introduction to State Observers) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 หลักการของตัวสังเกตสถานะลันเบอเจอ  ตัวสังเกตสถานะท่ีมีโครงสร้างคล้ายตัวกรองและ
มีโครงสร้างผสมของการทํานายและการแก้ไข  การจูนค่าเกนหน่วยชดเชยของตัวสังเกตสถานะ  ตัว
สังเกตการรบกวนและการลดการเช่ือมต่อการรบกวน  ผลกระทบท่ีเกิดจากสัญญาณรบกวนและความ
คลาดเคล่ือนของแบบจําลอง  การลดทอนความไวต่อสัญญาณรบกวนและการออกแบบระบบควบคุม
ท่ีมีตัวสังเกตสถานะในวงป้อนกลับ  การระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองระบบ  ตัวอย่าง
การใช้งานตัวสังเกตสถานะประมาณค่าความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการเคล่ือนท่ี  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบควบคุมวงปิด 
 
529450  ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น   3 (3-0-6) 
  (Linear State-Space Control Systems)   
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 สมการสถานะและคําตอบ  การทําให้เป็นเชิงเส้น  การสร้างปริภูมิสถานะ  การแปลงพิกัด  
สภาพควบคุมได้  สภาพสังเกตได้  ทวิภาวะ  รูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต  
เสถียรภาพไบโบ  เสถียรภาพเลียปูโนฟ  การควบคุมป้อนกลับสถานะ  สูตรของอัคเคอร์มันน์  การ
ออกแบบระบบกลไกเซอร์โว  ตัวสังเกตสถานะแบบอันดับเต็ม  สภาพตรวจวัดได้  ตัวสังเกตสถานะ
แบบลดอันดับ  คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวชดเชยและตัวสังเกตสถานะ  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบควบคุมวงปิด 
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529461  ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  3 (3-0-6) 
  (Introduction to Robotic) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์   การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ องค์ประกอบท่ัวไปของ
หุ่นยนต์  การกําหนด ตําแหน่งส่วนประกอบของหุ่นยนต์ และการแปลงตําแหน่งในระบบพิกัด 3  มิติ     
จลนศาสตร์ไปหน้าและผกผัน  การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมจําลอง
สถานการณ์  การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อท่ีสนใจเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจําวิชา 
 
529462  เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์             3 (3-0-6) 
   (Applied Photovoltaics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี ศึกษาพ้ืนฐานคุณลักษณะของสารกึ่ง
ตัวนํา และรอยต่อ p-n สําหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือเน้นถึงการนําไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่าย
กําลังไฟฟ้าท่ีได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่งหมายไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่างๆ 
ท่ีรวมถึง ระบบ การออกแบบ และโครงสร้าง   ศึกษาเทคนิคพ้ืนฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
ของห้องวิจัย  และโรงงานอุตสาหกรรม การเช่ือมต่อเซลล์ต่าง ๆ และการประกอบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับระบบจําหน่าย ศึกษาอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ของระบบซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีดี
ตามต้องการ 
  
529463  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3 (3-0-6) 
   (Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา  ผลการแปลง z  ทฤษฎีสังวัตนา
การ  สมการเชิงผลต่าง  การประวิงกลุ่ม  การประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธี
อย่างเร็วสําหรับการแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต  ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจํากัดและแบบไม่
จํากัด  วงจรกรองตามขวางวงจรกรองแลตทิซ  ทฤษฎีการชักตัวอย่าง  การแปรผันอัตราการชัก
ตัวอย่าง  เดซิเมชัน  การประมาณค่าในช่วง  วงจรกรองหลายเฟส  การเคลือบแฝง  ผลของความยาว
ของคํา  ผลของค่าผิดพลาดจากการควอนไทซ์  ผลของสัญญาณรบกวนจากการปัดเศษในวงจรกรอง
เชิงเลข 
 
529464  ทฤษฏีโครงข่ายประสาทเทียมเบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
 (Introduction to Artificial Neural Network Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 แนวคิดพ้ืนฐานของเครือข่ายประสาทเทียม เครือข่ายประสาทเชิง วิทยาเบ้ืองต้น 
แบบจําลองของนิวรอนและองค์ประกอบของเครือข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมของเครือข่าย: 
เครือข่ายไปข้างหน้าและเครือข่ายป้อนกลับ กฎการเรียนรู้: แบบมีผู้ฝึกสอนและแบบไม่มีผู้ฝึกสอน 
การศึกษาเครือข่ายประสาทเทียมและกฎการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้แก่เพอร์เซ็พตรอน เฮ็บเบียน วิโดร์-
ฮอฟฟ์ แพร่กลับ แข่งขัน ทฤษฏีเรโซแนนซ์แบบปรับตัวและฟังก์ชันฐานรัศมี หัวข้อซ่ึงกําลังเป็นท่ีสนใจ
เกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
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529465  ฟัซซีลอจิกเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
  (Introduction to Fuzzy Logics) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 แนวคิดพ้ืนฐานของฟัซซีลอจิก ฟัซซีเซต ฟังก์ชันสมาชิก ตัวแปรภาษา ปฏิบัติการในฟัซซี
เซต กฎฟัซซี การอนุมานฟัซซีแบบ Sugeno และแบบ Mamdani ประกอบไปด้วยการทําฟัซซี การ
ประเมินค่ากฎของฟัซซี การรวมกฎและการทําดีฟัซซี หัวข้อซ่ึงกําลังเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก
และการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
 
529466  อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวเวชศาสตร์    3 (3-0-6) 
   (Biomedical Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สัญญาณไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์     ศักย์กระทําในเซลล์    อิเล็กโทรด  วงจรขยาย  ตัว
แปลงสัญญาณ  ระบบเฝ้าตรวจด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  อีซีจี อีอีจี อีเอ็มจี  ความดันโลหิตและ การ
วัดอัตราไหลของโลหิต  การใช้หลอดสวน  อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน  การวัดทาง
การแพทย์  การใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการแพทย์ 
 
529467  วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
  (Engineering Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529320 ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตัวนํา  
 ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง  อันตรกิริยาระหว่างการแผ่รังสีของแสงกับสสาร  หลักการ
และการประยุกต์ส่ิงประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  แหล่งกําเนิดแสง  ตัวตรวจจับ
แสง  ส่ิงประดิษฐ์  และอุปกรณ์ท่ีใช้แสงชนิดอื่น ๆ 
 
529481  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2 (1-3-5) 
 (Advanced Topic in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529482  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2  2 (1-3-5) 
   (Advanced Topic in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
529483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1 2 (1-3-5) 
  (Special Problem in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า   ให้ผลประเมินเป็น S/U 
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529484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2 (1-3-5) 
   (Special Problem in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
 
529485  สัมมนา  2 (1-3-5) 
  (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิค
ต่าง ๆ   การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน   ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
 
529490  เตรียมสหกิจศึกษา              1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
529491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชา 529490 เตรียมสหกิจศึกษา   
            นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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529492  สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 529491 สหกิจศึกษา 1  
            นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
529493  สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 529492 สหกิจศึกษา 2  
            นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
529494  โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาทดแทนสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 (Engineering Project for Non-coop Students)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  
สําหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้นําหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทําเป็นโครงงาน  อาจเป็นโครงการแบบพหุ
วิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องสําเร็จ
ภายในสองภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมิน
เป็น S/U 
 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม       4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 Physics I 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์  สมดุล  ความเสียดทาน  หลักการงานสมมติ  
เสถียรภาพ 
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530211 กลศาสตร์วัสดุ 1    4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม หรือ 530202 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและหน่วยแรง  ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน 
แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด  การโก่งเดาะของเสา  วงกลม
ของมอร์และหน่วยแรงกระทําร่วม  เกณฑ์กําหนดการวิบัติ 
 
530212 การทดสอบวัสดุ     2 (1-3-2) 
 (Material Testing)   
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 พฤติกรรมเชิงกลและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กโครงสร้าง คอนกรีต อิฐ และไม้ 
เป็นต้น ภายใต้แรงดึง  แรงกดอัด  แรงบิด  แรงเฉือน  แรงดัด และแรงกระทําซํ้า 
 
530231 ชลศาสตร์     4 (4-0-8) 
 (Hydraulics) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์และจลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานใน
การไหลคงตัวโมเมนตัมและแรงพลศาสตร์ในของไหลเคล่ือนท่ี การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลท่ีกดอัดไม่ได้ การไหลในทางนํ้าเปิด การวัดการไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว 
 
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์                 1 (0-3-0) 
 (Hydraulics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์ 
 การทดลองและการเขียนรายงานเกี่ยวกับความดันสถิตย์ หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่านเวน
จูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์ การไหลข้ามฝาย ทางนํ้าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน 
 
530233 อุทกวิทยา     3 (3-0-6) 
 (Hydrology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วงจรอุทก ฝน การซึม นํ้าใต้ดิน นํ้าท่า การระเหย การคายระเหย การวิเคราะห์ฝน นํ้าท่า 
เอกชลภาพ นํ้าหลาก ความน่าจะเป็นและความเส่ียงในการออกแบบทางอุทก 
 
530251 การสํารวจ          4 (4-0-8) 
 (Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะนํางานสํารวจและพ้ืนฐานการทํางานในสนามหลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม 
การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคล่ือนและความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ การปรับแก้งาน
รังวัด การทําการสามเหล่ียม การรังวัดอซิมุทอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบอย่างละเอียด การรังวัด
ระดับอย่างละเอียด การสํารวจเพ่ือเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและการทําแผนท่ี  พ้ืนท่ีและปริมาตร 
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530252  ปฏิบัติการการสํารวจ          1 (0-3-0) 
 (Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530213 การสํารวจ 
 การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับก้าว การรังวัดระยะทางโดยแถบ
วัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดยวิธี 2 หมุดและการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทาง
ยาวและทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมด่ิงด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การทําวงรอบด้วยกล้องทีโอโดไลท์ 
การทําแผนท่ีภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดยวีธีสเตเดีย 
 
530253 การสํารวจภาคสนาม    1 (0-3-0) 
 (Surveying Camp) 
วิชาบังคับก่อน : 530213 การสํารวจ และ 530214 ปฏิบัติการการสํารวจ 
 ปฏิบัติการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให้ภายใน 8-10 วัน พร้อมท้ังนําเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 
530254 การสํารวจงานทาง       4 (4-0-8) 
 (Route Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : 530213 การสํารวจ และ 530214 ปฏิบัติการการสํารวจ 
 เทคนิคของงานสํารวจสําหรับงานทาง การกําหนดแนวเส้นทางและการคํานวนออกแบบ 
การคํานวนออกแบบโค้งราบและโค้งด่ิง การคํานวนหาปริมาณดิน การกําหนดวางแนวเส้นทาง การ
สํารวจสําหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการสํารวจในสนามเพ่ือฝึกการปฏิบัติในการสํารวจเส้นทาง 
 
530311 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโยธา    3 (3-0-6) 
 (Numerical Methods for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เบ้ืองต้น การประมาณค่าและความคลาดเคล่ือน การหาราก
ของสมการ ระบบของสมการเส้นตรงหลายตัวแปร การประมาณเส้นโค้ง การอินทิกรัลเชิงเลข การแก้
สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น การปฏิบัติการของเมตริก การหาคําตอบท่ีเหมาะสม 
 
530312 วัสดุก่อสร้าง     4 (4-0-8) 
 (Construction Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และวัสดุประสานท่ีใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ คุณสมบัติของมวลรวมและสารเคมีผสมเพ่ิม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การจัดการ
เกี่ยวกับคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัว คุณสมบัติของเหล็กโครงสร้าง 
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล และความคงทนของวัสดุก่อสร้าง ประเภท โลหะ ยางมะตอย 
ไม้ เฟอโรซีเมนต์ คอนกรีต พอลิเมอร์ และอื่นๆ กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 
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530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต     1 (0-3-0) 
 (Concrete Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การทดลองเพ่ือการศึกษาคุณสมบัติท่ีจําเป็นต้องใช้ในงานออกแบบและงานก่อสร้างทางวัสดุ
ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ ซีเมนต์ มวลรวมละเอียดหรือทราย มวลรวมหยาบหรือหิน คอนกรีตสด คอนกรีตท่ี
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ทําลาย 
 
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง              4 (4-0-8) 
 (Theory of Structures) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง  แรงปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน 
และโมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์มิเนท วิธีกราฟฟิกสถิตยศาสตร์ เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดีเทอร์
มิเนท ระยะโก่งแอ่นของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกท วิธีงานเสมือนวิธี
พลังงานความเครียด และแผนภาพวิลลีโอ-มอร์  การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีเปล่ียน
รูปร่างต่อเน่ือง 
 
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง             4 (4-0-8) 
 (Structural Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีนํ้าหนักบรรทุกยืดหยุ่น วิธีมุมลาด-ความแอ่น 
วิธีการกระจายโมเมนต์  วิธีพลังงานความเครียด เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก  การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริก  การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
 
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1      4 (4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design I) 
วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง  
 พฤติกรรมพ้ืนฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด การเฉือน การยึดเหน่ียว และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่าน้ี ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรง
ใช้งานและวิธีกําลัง การฝึกออกแบบ  
 
530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2    4 (4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design II) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 การวิเคราะห์ระบบพ้ืนโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อเน้ือเดียวระหว่างคานและเสา ผนัง  
กันดินแบบยื่น การออกแบบเสายาว ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพ้ืน การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด 
การวิเคราะห์คานและโครงอาคารอินดีเทอร์มิเนท ระบบอาคารคอนกรีตแบบต่างๆ 
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530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4 (4-0-8) 
 (Timber and Steel Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคาร
ประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ จุดต่อ  การฝึกออกแบบ 
 
530321 ปฐพีกลศาสตร์             4 (4-0-8) 
 (Soil Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
  การกําเนิดดิน  การจําแนกดิน การสํารวจช้ันดิน ความซึมผ่านได้ หน่วยแรงในมวลดิน 
หน่วยแรง-ความเครียด และกําลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวและดินทราย การทรุดตัว ทฤษฎีการอัด
ตัวคายนํ้า ทฤษฎีกําลังรับแรงแบกทานของดิน 
 
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์    1 (0-3-0) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การเจาะเก็บตัวอย่างดิน คุณสมบัติทางกายภาพ การกระจายขนาดของเม็ดดิน การบดอัด
แบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่นของดินในสนาม  ความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงท่ีและ
ศักย์แปรเปล่ียน การทรุดตัวของดิน การทดสอบการเฉือนโดยตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน 
 
530323 วิศวกรรมฐานราก    4 (4-0-8) 
 (Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การสํารวจโครงการในงานวิศวกรรมฐานราก การประเมินและเลือกใช้พารามิเตอร์ของดิน 
การออกแบบและก่อสร้างฐานรากต้ืน/ฐานรากเสาเข็ม การประเมินโครงสร้างฐานรากหลังการก่อสร้าง 
แรงดันดินและโครงสร้างกั้นดิน โครงสร้างดิน การใช้เครื่องมือวัดเบ้ืองต้น เสถียรภาพของลาดดิน  
 
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์     4 (4-0-8) 
 (Hydraulic Engineering 
วิชาบังคับก่อน : 530231 ชลศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลเพ่ือศึกษา ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ชลศาสตร์ เช่น ระบบท่อ ค้อนนํ้า เครื่องสูบ กังหันนํ้า การไหลในทางนํ้าเปิด และออกแบบอ่างเก็บนํ้า 
เขื่อน ทางระบายนํ้าล้น และแบบจําลองทางชลศาสตร์ต่างๆ 
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530351 วิศวกรรมการทาง    4 (4-0-8) 
 (Highway Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530213 การสํารวจ, 530214 ปฏิบัติการสํารวจ และ 530321 ปฐพีกลศาสตร์  
 ประวัติความเป็นมาของระบบทางหลวง งานบริหาระบบทางหลวง การวางแผนเบ้ืองต้น
ของงานทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิต และการให้การบริการของ
ระบบงานทาง หลักการวิเคราะห์การเงินและเศรษฐศาสตร์ การออกแบบพ้ืนทางแบบคอนกรีต และ
พ้ืนทางแบบยืดหยุ่น การก่อสร้างและซ่อมบํารุงงานทาง 
 
530352 การทดสอบวัสดุการทาง     1 (0-3-0) 
 (Highway Material Testing) 
วิชาบังคับร่วม : 530351 วิศวกรรมการทาง  
 วัสดุพ้ืนดินเดิม ดินถม และวัสดุพ้ืนทาง การทดสอบงานสนาม วัสดุพ้ืนผิว เทคโนโลยี
แอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุคอนกรีต 
 
530411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง    4 (4-0-8) 
 (Prestressed Concrete Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 หลักการพ้ืนฐานของคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์และการออกแบบ
คานคอนกรีตอัดแรงเพ่ือรับโมเมนต์ดัด แรงเฉือนและแรงบิด การสูญเสียแรงอัด ระยะโก่งตัวและระยะ
ยก เพ่ือการแอ่นตัว การวิเคราะห์และการออกแบบแผ่นพ้ืนทางเดียว และแผ่นพ้ืนสองทาง  
 
530412 การออกแบบอาคาร   4 (4-0-8) 
 (Building Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิดในการออกแบบ นํ้าหนักบรรทุก 
แรงลม แรงแผ่นดินไหว ระบบโครงสร้าง การจําลองเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อแข็ง ผนังรับแรง
เฉือน เสถียรภาพของตึกสูง การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว 
 
530413 การออกแบบสะพาน                       4 (4-0-8) 
 (Bridge Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ชนิดของสะพาน ข้อกําหนดของการคํานวณออกแบบ นํ้าหนักท่ีใช้ในการคํานวณออกแบบ 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานแบบพ้ืน สะพานแบบคานตัวที สะพานแบบคานกล่อง สะพาน
คอนกรีตอัดแรง เสาสะพานและฐานราก สะพานเหล็ก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบสะพาน 
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530414 วิศวกรรมแผ่นดินไหว       4 (4-0-8) 
 (Earthquake Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 บทนําเกี่ยวกับแผ่นดินไหว : สาเหตุ, คําศัพท์พ้ืนฐาน, ขนาดและความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวในอดีตและบทเรียนท่ีได้รับ บทนําเกี่ยวกับทฤษฎีของการส่ันไหวและหลักการ
ของ response spectrum การวิเคราะห์แรงด้านข้างในอาคาร หลักการของแรงเทียบเท่า การ
ออกแบบเพ่ือรับแรงส่ันสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การตอบสนองของดินต่อแผ่นดินไหว 
และหลักการลดการส่ันสะเทือนของโครงสร้าง 
 
530415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา     4 (4-0-8) 
 (Computer Applications in Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา การ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ การสํารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้าง การ
ประมาณราคา  
 
530416 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์    4 (4-0-8) 
 (Applied Concrete Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว กําลัง พฤติกรรมยืดหยุ่น  ความล้า 
การหดตัว  และการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิก สารผสมเพ่ิมมีคุณสมบัติทาง
แร่ธาตุและเคมี โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตสมรรถนะ
สูง คอนกรีตเสริมใย เทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 
 
530417 ความคงทนของคอนกรีต    4 (4-0-8) 
 (Durability of Concrete) 
วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 แนะนําปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างคอนกรีต การเส่ือมสภาพของคอนกรีต
เน่ืองจากสาเหตุทางกายภาพ การเส่ือมสภาพทางเคมี การเส่ือมสภาพทางชีวภาพ การเกิดสนิมของ
เหล็ก แนวคิดการออกแบบท่ีคํานึงถึงความคงทนของคอนกรีต ตัวอย่างปัญหาความคงทนของ
คอนกรีตในโครงสร้างจริง 
 

530418 การซ่อมแซมคอนกรีตและการบํารงุรักษา  4 (4-0-8) 
 (Concrete Repair and Maintenance) 
วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 
 พฤติกรรมของคอนกรีต การประเมินสภาพของคอนกรีต การซ่อมพ้ืนผิวคอนกรีต การเสริม
กําลังและการเพ่ิมเสถียรภาพ และการป้องกัน 
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530421 โครงสร้างทางปฐพี 4 (4-0-8) 
 (Earth Structures) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน การไหลซึมของนํ้าผ่านเขื่อนและคันดิน การ
คํานวณออกแบบการขุดและคํ้ายัน  
 
530422 เทคนิคการปรับปรุงดินเบ้ืองต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Ground Improvement Techniques) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การบดอัด  ระบบระบายนํ้าแนวด่ิง  กําแพงกันดินเสริมกําลัง  การปรับปรุงดินด้วย
ปูนซีเมนต์  
 
530423 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมฐานรากโดยประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร ์    4 (4-0-8) 
 (Foundation Engineering Analysis with Computer Application) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ และ 530323 วิศวกรรมฐานราก 
 วิธีแบบสมดุลจํากัด วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์เบ้ืองต้น วิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์ แบบจําลองดินและ
การเลือกใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินถม ลาดดินขุด การวิเคราะห์การไหลของ
นํ้า การวิเคราะห์กําแพงกันดินเพ่ืองานขุดก่อสร้างช้ันใต้ดินและอุโมงค์ การนําผลการวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ 
 
530431 วิศวกรรมน้ําประปาและการออกแบบ     4 (4-0-8) 
 (Water Supply Engineering and Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  430233 อุทกวิทยา 
 การประมาณความต้องการใช้นํ้าประปาในเชิงปริมาณและคุณภาพ แหล่งนํ้าดิบสําหรับทํา
นํ้าประปา การทํานายจํานวนประชากรผู้ใช้นํ้า อัตราการใช้นํ้าประปา และความเปล่ียนแปลงตามเวลา 
การออกแบบระบบกระจายส่งนํ้าประปา ระบบผลิตนํ้าประปา และการวางแผนการผลิต 
 
530432 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา    4 (4-0-8) 
 (Water Resources Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530233 อุทกวิทยา 
 กระบวนการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนา หลักการใน
การเลือกและคํานวณออกแบบโครงสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เศรษฐศาสตร์การ
จัดการแหล่งนํ้า การวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย รายละเอียดและข้อกําหนดของงาน การวางแผน 
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530433 วิศวกรรมชลประทาน    4 (4-0-8) 
 (Irrigation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530352 อุทกวิทยา  
 ปริมาณนํ้าท่ีพืชต้องการ องค์ประกอบของระบบชลประทาน คลองส่งนํ้าและอาคาร  
ชลประทาน การวัดนํ้าชลประทาน การส่งนํ้าและการควบคุม การปรับระดับท่ีดินและการวางผังสนาม 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 
 
530441 การจัดการทางวิศวกรรม                             4 (4-0-8) 
 (Engineering Management) 
วิชาบังคับก่อน : 530213 การสํารวจ 
 หลักการจัดการ หน้าท่ีการบริหารงานวิศวกรรม แนวทางการบริหารเพ่ือเพ่ิมผลิตผล 
ระบบงานบริหารและมนุษยสัมพันธ์ ระบบความปลอดภัย กฎหมายพาณิชย์ การเงิน การตลาด การ
บริหารโครงการ จรรยาบรรณวิศวกร วิศวกรและโอกาสของงานบริหารในโลกาภิวัตน์  
 
530442 การบริหารงานก่อสร้าง    4 (4-0-8) 
 (Construction Management) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ลักษณะของโครงการก่อสร้าง ระบบการการจัดหาจัดจ้างของโครงการ การจัดองค์กรและ
ทีมงานโครงการ การเตรียมการและการวางผังสถานท่ีก่อสร้าง การวางแผนโครงการก่อสร้างโดยวิธี
สายทางกิจกรรมวิกฤต (CPM) บาร์ชาร์ต วิธีเส้นดุลยภาพ การจัดสรรและบริหารทรัพยากร การ
ติดตามผลและควบคุมแผนงาน การรายงานความก้าวหน้า การบริหารความปลอดภัย และระบบ
ควบคุมคุณภาพ  
 
530443 สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง    4 (4-0-8) 
 (Construction Contract and Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและข้อกําหนดในการก่อสร้าง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 
กฎหมายและข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร ความสํานึกเรื่องความปลอดภัย   
 
530444 การประมาณราคาก่อสร้าง 4 (4-0-8) 
 (Construction Estimation) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 พ้ืนฐานการประมาณราคาก่อสร้าง สัญญา รายการก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง การ
ประมาณการงานดิน งานคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งาน
ระบบต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การจัดทําบัญชีปริมาณงาน 
การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา  
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530445 เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง              4 (4-0-8) 
 (Construction Technique and Equipment) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เทคนิคและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง 
การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีได้รับความ
เสียหาย  กระบวนการและวิธีการก่อสร้างท่ีทันสมัย  
 

530452 การออกแบบทางแยกต่างระดับ    4 (4-0-8) 
 (Design of Highway Interchange) 
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ข้อกําหนดและมาตรฐานการออกแบบทางแยกบนทางหลาง การวิเคราะห์จราจร ออกแบบ
ความเร็ว การกําหนดช่องจราจรสมดุลย์ ระยะพอเพียงการเบ่ียงเบน เลนร่วมและเลนแยก  ระยะ
มองเห็น  แนวทางแนวด่ิงและแนวราบ ชนิดและรูปแบบของทางแยกต่างระดับ  การออกแบบวงรอบ
บรรจบ ระบบป้ายจราจรและสัญญาณไฟในทางแยกต่างระดับ 
 
530453 เทคโนโลยีและระบบการขนส่งสาธารณะในเมือง    4 (4-0-8) 
 (Urban Public Transportation System and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ประวัติความเป็นมาและบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะต่อการพัฒนาเมือง ระบบการ
ขนส่ง ชนิดต่างๆในเมือง ลักณษณะของยวดยาน การใช้ ระบบการขนส่งสาธารณะท่ัวไป ระบบการ
ขนส่งสาธารณะแบบราง เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับการขนส่งในเมือง ระบบขนส่งสาธารณะ
แบบพารา และแบบพิเศษอื่นๆ สําหรับเมือง 
 
530454 การออกแบบสนามบิน     4 (4-0-8) 
 (Airport Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ข้อกําหนดระหว่างประเทศในการออกแบบสนามบิน การบินเบ้ืองต้น เครื่องบินพาณิชย์  
ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ การเลือกพ้ืนท่ีในการสร้างสนามบิน การวิเคราะห์ลม  รูปแบบ
การวางแนวทางว่ิง ความยาวทางว่ิง ทางขับ ลักษณะการเข้าจอด ประตูต่อเช่ือม ระบบไฟสนามบิน 
อุปกรณ์ช่วยเดินอากาศ อาคารผู้โดยสาร และการจัดการผู้โดยสาร   
 
530461 โครงงานวิศวกรรมโยธา     1 (1-3-3) 
 (Civil Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ออกแบบโครงงานเล็กๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ทําคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม 
ข้อเสนอโครงการ จัดทําโครงการ รายงาน นําเสนอ 
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530462 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 4 (4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้านต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
โยธ ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้อง
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการนําเสนอผลงาน  
 
530490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
530491 สหกิจศึกษา 1   8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
530492 สหกิจศึกษา 2  8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  530491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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530493 สหกิจศึกษา 3  8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 530492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิช เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
530494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโยธา  9  หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Study Project) 
เง่ือนไข  : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโยธา โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย  
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบ
ปากเปล่า  
 
531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สมบัติท่ัวไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน 
และยาง สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปช้ินงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนใน
โลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบ้ืองต้น โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว 
ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้านต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ 
การหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

531201 โลหการกายภาพ 1  3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างผลึก  ความบกพร่องของผลึก  ผิวรอยต่อระหว่างผลึก  เกรนและโครงสร้าง
จุลภาค  การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  การเปล่ียนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวร  การเปล่ียน
รูปของโลหะ  กลไกการเพ่ิมความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเกิด
สารละลายของแข็งและการเกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลของภาคต่าง ๆ 
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531202 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพ่ือตรวจสอบโครงสร้างแบบมหภาคและจุลภาค  การ
ทดสอบความแข็ง  การวัดขนาดเกรน  เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธ์ิและโลหะผสม  
โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 
 
531203 โลหการกายภาพ 2 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy II) 
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 
 พฤติกรรมการแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  การเกิดผลึกและการโตของผลึก  การคืนตัว  
การตกผลึกใหม่และการโตของผลึก  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา  อุณหภูมิและการ
เปล่ียนภาค  การแพร่ หลักการเปล่ียนภาคในสถานะของแข็ง  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค
และคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม  การอบชุบทางความร้อนของโลหะ 
 
531204 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 2 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การอบอ่อน  การอบปกติ  การอบคลายเครียด  การชุบแข็งและการอบคืนตัว  การชุบแข็ง
ผิวแบบคาร์บูไรซิง  การแพร่  การหาความสามารถในการชุบแข็ง  การบ่มแข็ง  การคืนตัว  การตก
ผลึกใหม่และการโตของเกรน  การเปล่ียนเป็นมาร์เทนไซต์ 
 
531205 โลหการกายภาพ 3 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy III) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการผลิตและโลหการกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็กท่ีสําคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน 
เหล็กกล้าผสม  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อเทา  เหล็กหล่ออบเหนียว  และ
เหล็กหล่อเหนียว  การปรับปรุงสมบัติทางกลโดยอาศัยกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
 
531206 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 3 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 หรือเรียนควบคู่กัน 
 โครงสร้างจุลภาคในสภาพหลังการขึ้นรูป เช่น  การหล่อ  หรือการรีด  ของโลหะกลุ่มเหล็ก
ท่ีสําคัญ ได้แก่  เหล็กกล้าคาร์บอน  เหล็กกล้าผสม  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อ
เทา เหล็กหล่ออบเหนียว  และเหล็กหล่อเหนียว  กระบวนการอบชุบทางความร้อนโลหะ  โครงสร้าง
จุลภาคในสภาพหลังผ่านกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
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531207 หลักวิศวกรรมโลหการ 3 (3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมโลหะ  ระบบในงานโลหการและหลักพ้ืนฐานการทําดุลวัสดุ  
หลักการและการคํานวณปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี  อุณหเคมีของปฏิกิริยา หลักพ้ืนฐานการทําดุลทาง
ความร้อน  การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงและการใช้ประโยชน์ของความร้อน 
 
531208 วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหการ 3 (3-0-6) 
 (Methods of Differential Equations in Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ปัญหาค่าต้ังต้น ปัญหาขอบเขต  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น  กรณี
สัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและวิธีการหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้วิธีของสมการ
เชิงอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมโลหการ 
 
531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1  3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์  นิยามและสังกัปคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  
กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองทางเทอร์โมไดนามิกส์  ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเทอร์
โมไดนามิกส์  พลังงานอิสระในฟังก์ชันของความร้อน ความดันและศักยเคมี ความจุความร้อน เอนทาล
ปี  เอนโทรปีและกฎข้อท่ีสามทางเทอร์โมไดนามิกส์  การคํานวณหาพลังงานอิสระจากข้อมูลทางเทอร์
โมไดนามิกส์ แผนภูมิสมดุลเฟสเบ้ืองต้น 
 
531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2  3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
วิชาบังคับก่อน : 531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 สมดุลเคมี สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์  เกณฑ์กําหนดของสมดุลในกระบวนการความดัน
คงท่ี  สมดุลในแก๊สผสม  สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นกับแก๊ส  แผนภาพพลังงานอิสระ  พฤติกรรมของ
สารละลาย  กฎของเฟส  สมดุลของเฟสและแผนภูมิสมดุล  หลักเคมีไฟฟ้า หลักเทอร์โมไดนามิกส์ของ
เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายนํ้า 
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531302 โลหการเครื่องกล  4 (4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 สมบัติสถิตย์ของวัสดุภายใต้แรงกระทําภายนอก  พฤติกรรมแบบยืดหยุ่น  การเสียรูปแบบ
ถาวร  การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะแบบสองมิติและสามมิติ  เกณฑ์กําหนดการคราก  ผลของ
อุณหภูมิ  อัตราความเครียด ความเค้นตกค้างภายใน  ปัจจัยทางโลหวิทยาและข้อบกพร่องต่อ
พฤติกรรมเชิงกลของโลหะ  กลไกเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะ  บทนํากลศาสตร์การแตกหัก  ประเภท
ของการแตกหัก  การวิเคราะห์การแตกหักของโลหะ สมบัติเชิงกลและการทดสอบ เช่น สมบัติความ
แข็ง  สมบัติแรงดึง  สมบัติแรงบิด  สมบัติความคืบ  สมบัติการทนต่อแรงกระแทก  สมบัติความแกร่ง  
สมบัติความล้า การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลเพ่ือการออกแบบและการนําไปใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม 
 
531303 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล  1 (0-3-0) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทนําการทดสอบเชิงกลในโลหะสําหรับการใช้งานทางวิศวกรรม เทคนิคการการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดทางวิศวกรรม การทดสอบความแข็ง 
การวัดความเค้นและความเครียด การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงบิด การทดสอบความคืบ การ
ทดสอบการทนต่อแรงกระแทก การทดสอบแรงดัด การทดสอบความล้า การศึกษาพ้ืนผิวการแตกหัก
ของช้ินงานทดสอบ 
 
531304 การขึ้นรูปโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล 
 ประเภทของการขึ้นรูปเชิงกลของโลหะ  หลักการเบ้ืองต้นของการแปรรูปโลหะเชิงกล  
หลักเกณฑ์และการทํางานท่ัวไปเกี่ยวกับการแปรรูปโลหะ  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการขึ้นรูปเชิงกล  
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการตีขึ้นรูป รีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงลวดและท่อ การขึ้นรูปทรงลึก การ
ขึ้นรูปโลหะแผ่น การกลึง ไส ตัด เจาะ และการเจียผิวโลหะ การขึ้นรูปขั้นสูงในโลหะ ข้อบกพร่องใน
ช้ินงานขึ้นรูปและแนวทางการแก้ไข 
 
531305 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ  1 (0-3-0) 
 (Metal Forming Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทนําปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีทางกลและการใช้เครื่องมือขั้นสูง ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปโลหะด้วยวิธีเชิงกล เช่น การกลึง ไส ตัด เจาะ ทําเกลียว ปฏิบัติการโปรแกรม Autocad 
สําหรับกัดขึ้นรูป การกัดขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น ปฏิบัติการกัดอัตโนมัติด้วย CNC, EDM, 
Wire cutting 
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531306 โลหการเคมี 1 3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy I) 
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่  การสุ่มตัวอย่าง  การทําให้ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน  
การคัดขนาด  การคัดแยก  การหาขนาดของแร่  การทําให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง  
การแยกแร่โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิตย์  การลอยแร่  การสกัดแร่โดยใช้ความร้อนสูง  การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดสมิกส์ การทําแคลไซด์  การย่างแร่  กระบวนการรีดักชัน  
กระบวนการทําให้โลหะบริสุทธ์ิ  หลักการสกัดแร่โดยใช้สารละลาย ในการตกผลึกโลหะและ
สารประกอบโลหะออกจากสารละลาย  การแยกสกัดโดยใช้ตัวทําละลายและการแลกเปล่ียนอิออน  
เคมีเชิงกายภาพของสารละลายนํ้า การสกัดโลหะจากสารละลายวิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟน์นิง 
 
531307 ปฏิบัติการโลหการเคมี  1 (0-3-0) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง  การสกัดโลหะโดยใช้สารละลาย  การสกัดโลหะมี
ค่าจากกากของเสียโลหะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่  การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง 
อิเล็กโตรรีไฟนิง  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ 
 
531308 โลหการเคมี 2  3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy II) 
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1 
 กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  
การผลิตเหล็กด้วยเตาพ่นลม  กระบวนการถลุงเหล็กโดยกรรมวิธีสเมลติงและการถลุงโดยตรง  การ
ผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอีเอเอฟ  การปรุงแต่งให้นํ้าเหล็กมีความสะอาดโดยกระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าขั้นทุติยภูมิ  โลหการของการปรุงนํ้าเหล็กในถังแลดเดิล  การปรุงนํ้าเหล็กด้วยเตา
สุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  ปฏิกิริยาเคมีของการปรุงแต่งนํ้า
เหล็ก  ปฏิกิริยาของคาร์บอน ซิลิคอน โครเมียม การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  การขจัด
ออกซิเจนและแก๊สต่างๆ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด โลหวิทยาการขจัดอินคลูชัน  การหล่อ
แบบต่อเน่ือง 
 
531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Foundry Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 บทนําการหล่อโลหะ  ประเภทและสมบัติของทรายแบบ  กระบวนการทําแบบและอุปกรณ์  
การออกแบบกระสวน  เตาหลอมโลหะ  การคํานวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการหลอมโลหะ การ
ควบคุมคุณภาพ  การปรุงแต่งนํ้าโลหะ  การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ  
หลักการแข็งตัวของโลหะ  การหดตัว  กลศาสตร์ของไหลระหว่างการเติมแบบ  การแข็งตัวแบบมี
ทิศทาง  ระบบการป้อนนํ้าโลหะและการออกแบบ  ระบบทางเดินนํ้าโลหะและการออกแบบ  การ
ออกแบบงานหล่อ  กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณภาพ  
ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์  เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะและ
พัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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531310 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ 1 (0-3-0) 
 (Foundry Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหล่อโลหะ เช่น  การทดสอบทรายแบบหล่อ การออกแบบกระสวน  
การทําแบบหล่อ  การทําไส้แบบ  เทคนิคการหล่อหลอมโลหะ  การปรับส่วนผสมของโลหะหลอมเหลว  
กระบวนการหล่อ  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการหล่อ  การจําลองการหล่อเบ้ืองต้น  การควบคุม
คุณภาพเชิงโลหวิทยา 
 
531311 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3 (3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กท่ีสําคัญ เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี 
ไทเทเนียม นิกเกิล  กระบวนการผลิตโลหะ กระบวนการหลอมโลหะ การทําโลหะผสม กระบวนการ
แปรรูปโลหะให้เป็นช้ินส่วนทางวิศวกรรม  แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ ทางกล การกัดกร่อน ท่ีส่งผลต่อการนําไปใช้งานทางวิศวกรรม
อย่างเหมาะสม  กระบวนการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การอบชุบในโลหะผสม
อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดงและโลหะผสมไทเทเนียม  โลหวิทยาและความสําคัญทางวิศวกรรมของ
โลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ เช่น ตะกั่ว ดีบุก ทอง และเงิน 
 
531312 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ 4 (3-0-8) 
 (Transport Phenomena in Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531207 หลักวิศวกรรมโลหการ และ 531208 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ใน    

วิศวกรรมโลหการ 
 สมบัติของของไหล  การไหลของของไหลแบบลามินาและแบบเทอร์บูเลนท์  กฎความหนืด
ของนิวตัน  สมการสมดุลมวลและสมการสมดุลโมเมนตัม ความเสมือน และการวิเคราะห์เชิงมิติ การ
ไหลในท่อ  การประยุกต์ใช้สมดุลพลังงานกับการไหลของของไหล  กฎของฟูเรียร์ การนําความร้อน
ของของแข็ง เบ้ืองต้นของการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนและการแผ่ความร้อน  กฎข้อท่ี
หน่ึงของฟิคและการถ่ายเทมวลสารโดยการแพร่ การแพร่ในของแข็ง  การปรับปรุงช้ันผิวแข็งโดยการ
แพร่  การทําให้โลหะผสมมีความสมํ่าเสมอ  
 
531313 การกัดกร่อนของโลหะ 4 (4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักเบ้ืองต้นของการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน แผนภาพพอร์เบซ์  การป้องกัน
การกัดกร่อนโดยการออกแบบท่ีเหมาะสม การเลือกโลหะท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไร้
สนิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและนิกเกิลผสม อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียม
และไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัดกร่อน การป้องกันแบบคาโทดิก การป้องกันแบบอะโนดิก 
บทบาทของตัวกดปฏิกิริยา การทดสอบการกัดกร่อน 
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531321 เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ  การควบคุมบรรยากาศภายในเตา  สารชุบและเทคโนโลยี
การชุบ  การบิดงอและการแตกร้าว  เตาอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ 
 
531322 เทคโนโลยีพ้ืนผิว 3 (3-0-6) 
 (Surface Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กลไกการสึกหรอ  เทคโนโลยีพ้ืนผิว  การต้านทานต่อการสึกหรอ  การต้านทานต่อการกัด
กร่อน วิธีการทดสอบการสึกหรอ  การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ  การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี  
การพ่นเคลือบด้วยเปลวทางความร้อน  การพอกผิวแข็ง  การชุบเคลือบผิวด้วยกระแสไฟฟ้า 
 
531323 การทดสอบแบบไม่ทําลาย  4 (4-0-8) 
 (Non-Destructive Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพ้ืนฐานของการทดสอบแบบไม่ทําลาย  การทดสอบแบบไม่ทําลายในโลหะ เช่น การ
ตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุล
ตราโซนิค  การทดสอบโดยวิธีการเหน่ียวนําด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธีทางไฟฟ้าและวิธีการ
อื่นๆ 
 
531324 การทดสอบการกัดกร่อน 3 (3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 531313 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ  ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า  สมดุลขั้วไฟฟ้า  การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์  
การประยุกต์กลไกขั้วไฟฟ้า  เส้นเทเฟล  ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  การวัดเส้นโค้งโพลาไร
เซชันด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท  การแปลความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  การทดสอบการกัด
กร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน  การทดสอบการกัดกร่อนท่ีมีความเค้นร่วม  และการ
ทดสอบการเกิดออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
 
531325 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Materials Selection for Engineering Applications) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการนําไปใช้งานทางด้านวิศวกรรม  กระบวนการ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมและกรณีศึกษา  วัสดุวิศวกรรมท่ีสําคัญและสมบัติ  ดัชนีวัสดุ  แผนภูมิ
สมบัติวัสดุ  การสร้างแผนภูมิวัสดุด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ  กรณีศึกษา
การเลือกใช้วัสดุสําหรับงานด้านงานด้านความร้อน  งานด้านอิเล็กทรอนิกส์  การเลือกใช้วัสดุและ
กระบวนการผลิต  กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุโดยคํานึงถึงความสามารถและต้นทุนการผลิต  การ
เลือกใช้วัสดุแบบมีหลายเงื่อนไข  การเลือกใช้วัสดุโดยคํานึงถึงรูปพรรณ  การเลือกใช้วัสดุเชิงประกอบ  
พัฒนาการใหม่ของวัสดุและความท้าทายต่อการเลือกใช้วัสดุ   
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531326 เหล็กกล้าไร้สนิม  3 (3-0-6) 
 (Stainless Steel) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม  โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม  สมบัติทางกล  สมบัติทางเคมี  
สมบัติทางกายภาพ  กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม  การประยุกต์ใช้
งานเหล็กกล้าไร้สนิม 
 
531327 โลหวิทยาของโลหะผง  3 (3-0-6) 
 (Powder Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทนําและประวัติโลหวิทยาของโลหะผง  กระบวนการผลิตโลหะผงทางเคมีและกายภาพ 
ประเภทของโลหะผง  การบ่งลักษณะโลหะผงและการแปลผล การบ่งลักษณะโลหะผง  การผสม  
สารเติม  สารหล่อล่ืน  สารยึด  หลักการและเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปช้ินส่วน  การออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์  อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยีการเผาผนึก  ข้อบกพร่องจาก
การเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการทดสอบสมบัติเชิงกลช้ินงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ  
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผงของเหล็กกล้า  พัฒนาการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลหะผง  อนาคตและ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะผง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
 
531328 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Metal Matrix Composite) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทนําวัสดุเชิงประกอบเน้ือพ้ืนโลหะ เน้ือพ้ืนโลหะและวัสดุเสริมแรง กลศาสตร์ของวัสดุเชิง
ประกอบเน้ือพ้ืนโลหะ การยึดเหน่ียวระหว่างพ้ืนผิวของเน้ือพ้ืนโลหะและวัสดุเสริมแรง กระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบเน้ือพ้ืนโลหะ สมบัติและการใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุเชิงประกอบเน้ือพ้ืน
โลหะท่ีมีความสําคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบเน้ือพ้ืนอะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม และเหล็กกล้า 
ความเสียหายและการเส่ือมสภาพของวัสดุเชิงประกอบเน้ือพ้ืนโลหะ หลักการออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบเน้ือพ้ืนโลหะเพ่ือการใช้งานทางวิศวกรรม 
 
531329 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในกระบวนการทางโลหวิทยา 3 (3-0-6) 
 (Computer Aided Engineering in Metallurgical Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 531312 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ 
 การคํานวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์  พ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้
งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
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531330 เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ  3 (3-0-6) 
 (Laser in Materials Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์  หลักการในการสร้างเลเซอร์  ประเภทของเลเซอร์  ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ  ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์  การเช่ือมด้วยเลเซอร์  การ
ตัดด้วยเลเซอร์  การแกะสลักด้วย  การบัดกรีด้วยเลเซอร์  การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทาง
วัสดุ 
 
531401 โลหวิทยาการเชื่อมต่อ  4 (4-0-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 หลักการเบ้ืองต้นของการเช่ือมต่อโลหะ  วิวัฒนาการของกระบวนการเช่ือมต่อโลหะแบบ
ต่างๆ การถ่ายเทความร้อนและมวลในงานเช่ือม การแข็งตัวของโลหะหลอมเหลวในกระบวนการเช่ือม 
โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเช่ือม การวิเคราะห์ปัญหาในการเช่ือมโลหะ เช่น การเกิดความเค้น
ตกค้างหรือการบิดเบ้ียวของช้ินงานเช่ือม การป้องกันและการแก้ปัญหาในการเช่ือมโลหะ กรรมวิธีทาง
ความร้อนก่อนและหลังการเช่ือม ความสามารถในการเช่ือมต่อโลหะและโลหะผสมชนิดต่างๆ การ
ทดสอบสมบัติของรอยเช่ือม การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพช้ินงานเช่ือม 
 
531402 การบ่งลักษณะวัสดุ 4 (4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน  ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล  หลักการของการวิเคราะห์
เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน  การวิเคราะห์ภาคและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของ
รังสีเอ็กซ์  การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การวิเคราะห์เคมีระดับ
จุลภาค 
 
531403 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Analysis of Metallurgical Failures) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ 531302 โลหการเครื่องกล 
 บทนําการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ 
เทคนิค การวิเคราะห์ ประเภทของความเสียหายของช้ินงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบ
เหนียวและแบบเปราะ บทนํากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้าระหว่างการใช้งานทาง
วิศวกรรม  ความเสียหายจากความคืบ  ความเสียหายจากการกัดกร่อน ความเสียหายจากการกัด
กร่อนร่วมกับแรงกระทํา ความเสียหายในงานเช่ือม ความเสียหายและข้อตําหนิในช้ินงานท่ีผ่าน
กระบวนการอบชุบ การขึ้นรูปทางกลและการหล่อขึ้นรูป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายใน
โลหะ  
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531421 เทคโนโลยีเหล็กหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Cast Iron Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 5312105 โลหการกายภาพ 3 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพ้ืนฐานของเหล็กหล่อ  ลักษณะการแข็งตัวของ
เหล็กหล่อชนิดต่างๆ โลหวิทยาและสมบัติของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูป
ตัวหนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง  และเหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง  
กระบวนการหล่อและกรรมวิธีการหล่อหลอมเหล็กหล่อ การอบชุบเหล็กหล่อเทา  เหล็กหล่อเหนียว 
และเหล็กหล่ออบเหนียว  ตําหนิและจุดบกพร่องท่ีเกิดจากการหล่อหลอมเหล็กหล่อ  และการ
วิเคราะห์การแตกเสียหายท่ีเกิดกับเหล็กหล่อ 
 
531422 เทคโนโลยีการหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Casting Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 วัตถุดิบและกระบวนการทําแบบหล่อสําหรับการหล่อหลอมโลหะ  การเตรียมโลหะ
หลอมเหลว ปฏิกิริยาระหว่างโลหะหลอมเหลวกับส่ิงแวดล้อม  การดุลพลังงานและวัสดุในเตาคิวโปลา  
กลศาสตร์ของไหลและการออกแบบระบบป้อนนํ้าโลหะ  การถ่ายเทความร้อนและการแข็งตัวของ
โลหะและโลหะผสม  การหล่อโดยใช้แม่พิมพ์โลหะ  สควีซแคสติง การหล่อแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว  การ
หล่อขี้ผ้ึงหายและการหล่อ  โฟมหาย  การหล่อแบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์จุดบกพร่องในงานหล่อ  
 
531423 การจําลองการหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Casting Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 ทบทวนพ้ืนฐานการหล่อโลหะ ทบทวนพ้ืนฐานปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลห
การ พ้ีนฐานการแข็งตัวของโลหะ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของช้ินงานหล่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในเชิงการค้าสําหรับการจําลองการหล่อ กรณีศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
การออกแบบการหล่อและการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการหล่อ 
 
531424 การขึ้นรูปโลหะขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 (Advanced Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ 

โลหการเครื่องกลขั้นสูงสําหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การเปล่ียนรูปถาวรในระดับโครง
ผลึก งานในอุดมคติและงานจริงในการขึ้นรูปโลหะ ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขึ้นรูปโลหะ แนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่ 
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531425 โลหการกายภาพของเหล็กกล้า 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy of Steels) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ชนิดและการใช้งานเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกล้า  สมบัติของเหล็กบริสุทธ์ิและเหล็กกล้า  
สมบัติทางเคมี  สมบัติทางกลและทางกายภาพ  การออกแบบเหล็กกล้า  ผลกระทบของธาตุผสมและ
การขึ้นรูปเชิงกลต่อสมบัติของเหล็กกล้า  การปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วยกรรมวิธีผสมผสานกัน
ระหว่างความร้อนและเชิงกล  เหล็กกล้าทางวิศวกรรมชนิดต่างๆ  เหล็กกล้าคาร์บอน  เหล็กกล้าผสม
ธาตุเจือตํ่า  เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมตํ่า เหล็กกล้าผสมธาตุเจือสูง  เหล็กกล้าไร้สนิม  
เหล็กกล้าใช้งานทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กทนความร้อนสูง 
 
531426 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะสําหรับการอบชุบโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 อุณหพลศาสตร์โลหการ ทบทวนการคํานวณฟังก์ชันทางอุณหพลศาสตร์พ้ืนฐานท่ีสําคัญ  
ศักย์เคมีและสมดุลเคมี  บรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่างๆ ภายในเตาอบ  
การจัดแบ่งประเภทบรรยากาศภายในเตาอบ  และกรรมวิธีการจัดเตรียมบรรยากาศแก๊สผสมในเตาอบ  
ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศแก๊สผสมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กกล้าอบ การควบคุมบรรยากาศของ
แก๊สภายในเตาอบ การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ การควบคุม
ปริมาณคาร์บอนท่ีผิวเหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการทําแก๊สคาร์บูไรซิง 
 
531427 หลักจลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ  3 (3-0-6) 
 (Kinetics in Metallurgical Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 531308 โลหการเคมี 2 
 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา  ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิ  กลไกการชน  ตัวกําหนด
อัตราการเกิดปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาท่ีถูกควบคุมโดยการแพร่  ปฏิกิริยาท่ีถูกควบคุมโดยการเกิดปฏิกิริยา
เคมี  จลนศาสตร์การเกิดปฏิกิริยาในระบบของเหลวกับของแข็ง  ของเหลวกับของเหลว และแก๊สกับ
ของแข็ง 
 
531428 การหลอมโลหะและการนําโลหะกลับมาใช้ใหม่  3 (3-0-6) 
 (Melting and Recycling of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  ศึกษากระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุดิบ ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้น การใช้พลังงาน  ผลผลิต  การปรับปรุงคุณภาพของเสียใน
อุตสาหกรรมโลหะ กระบวนการนําโลหะกลับมาใช้ใหม่และการทําให้โลหะบริสุทธ์ิในอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า  อะลูมิเนียม ทองแดง  ตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุกและโลหะมีค่า  ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ  การบริหารจัดการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกากของเสียใน
อุตสาหกรรมโลหะ 
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531481 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 3 (3-0-6) 
 (Special Studies I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531482 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2 3 (3-0-6) 
 (Special Studies II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531483 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมโลหการ 1 3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ  ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531484 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมโลหการ 2 3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ  ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 1 3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  และการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการ  ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 2 3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  และการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการ  ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
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531487 โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 4 (0-8-4) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลหการ  ค้นคว้าหาข้อมูล  นําเสนอ
โครงการวิจัย  การวิจัย  ทําการทดลอง  จัดทํารายงานการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา  มีการ
ประเมินผลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น S/U 
 
531488 โครงงานสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะ 4 (0-8-4) 
 (Project Supporting Metal Industry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ค้นคว้าทดลองและศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนฐานหรือเชิงประยุกต์ทางด้านโลหการเพ่ือสนับสนุนงาน
ในภาคอุตสาหกรรม มีการประเมินผลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการ
เรียนเป็น S/U 
 
531490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
531491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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531492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 531491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
531493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 531492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
531494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโลหการ 9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Study Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 

 
532201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  3 (3-0-6) 
 (Introduction to Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนะนําขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมโดยมีเน้ือหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัย การรวบรวมและการกําจัดขยะมูลฝอย การ
สุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งนํ้าและการผลิตนํ้าประปาสําหรับ
ชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การรวบรวมและการบําบัดนํ้าเสีย  
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532202  พ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  1 (1-0-2) 
  (Fundamentals of Environmental Engineering Profession) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับผู้ศึกษาทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าท่ีของวิศวกรส่ิงแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม งานในวิชาชีพส่ิงแวดล้อมอื่นๆ พ้ืนความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาด้าน
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1  3 (3-0-6) 
 (Environmental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของนํ้า วิธีวิเคราะห์ และการนํา
ข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การแปลผลของการวิเคราะห์ เพ่ือนําไปใช้ในการบําบัดนํ้าให้สะอาด การทําให้เป็นกลาง การตกตะกอน
ผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้ความกระด้างของนํ้า การแลกเปล่ียนไอออน การกัดกร่อน การดูดซับ การ
เติมคลอรีน    
 
532204 ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม 1  1 (0-3-0) 
 (Environmental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่    
 เน้ือหาเคมีของนํ้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตประปา เคมีเชิงปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของนํ้าประปาและนํ้าดิบ หลักปฏิบัติสําหรับวิเคราะห์นํ้า  วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพ่ือใช้ในงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี พีเอช ค่าความขุ่น สี 
สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์ในนํ้า คลอรีนตกค้าง  
 
532205  เคมีส่ิงแวดล้อม 2  3 (3-0-6) 
 (Environmental Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1   
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้าเสีย วิธีการวิเคราะห์และ
การใช้ข้อมูลในทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การเก็บและการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง 
ออกซิเจนละลายนํ้า บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส นํ้ามันและไขมัน และกรดอินทรีย์ เคมีอินทรีย์
เบ้ืองต้น  
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532206 ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม 2  1 (0-3-0) 
 (Environmental Chemistry Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่ 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเสีย เพ่ือหาพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของนํ้าเสีย เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการบําบัดนํ้าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปน้ี คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในนํ้า บีโอดี ซีโอดี นํ้ามันและไขมัน ทีเคเอ็น 
แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส  
 
532207 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม  4 (4-0-8) 
 (Environmental Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
 การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของแบคทีเรียวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจ
วิเคราะห์นํ้ากับนํ้าเสียทางแบคทีเรีย ปฏิกิริยาเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ การ
ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิดหลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่
อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจํากัด แนวความคิดพ้ืนฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของ
ประชากรจุลินทรีย์ในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
532208  ปฏิบัติการชีววิทยาส่ิงแวดล้อม   1 (0-3-0) 
 (Environmental Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  532207 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม หรือเรียนควบคู่  
 หลักการการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีววิทยา เช่น กล้องจุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษา
โครงสร้างของเซลล์ส่ิงมีชีวิต การเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ หลักการการตรวจวิเคราะห์นํ้าทางชีววิทยา  เช่น 
การตรวจวัดค่า  จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมดจากจานเพาะเช้ือ, การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็ม
พีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัดอัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี(k) การศึกษาชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตในระบบบําบัดนํ้าเสีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศนํ้า การวัด
อัตราผลผลิตทางชีวภาพ 
 
532209 สถิติสําหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม  3 (3-0-6) 
  (Statistics for Environmental Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล  
การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้างกราฟความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การนําสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม 
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532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม  4 (4-0-8) 
 (Environmental Unit Operations)  
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบผลิตนํ้าประปาและบําบัดนํ้าเสีย 
แบบจําลองการไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การทําให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปล่ียนไอออน กระบวนการเมมเบรน การผสม
และการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการตะกอนของแข็ง 
  
532312 วิศวกรรมการประปา  4 (4-0-8) 
  (Water Supply Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม และ 525204 กล

ศาสตร์ของไหล 1  
 แหล่งนํ้าดิบเพ่ือการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของนํ้า ความต้องการนํ้าใช้ การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพ การกรอง การดูด
ซับ การแลกเปล่ียนและการกําจัดไอออน การฆ่าเช้ือโรค การกําจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การควบคุม
และป้องกันกล่ินและรสในนํ้า การลดแร่ธาตุในนํ้า การควบคุมระบบผลิตประปา ระบบท่อประปา  
 
532313 วิศวกรรมน้ําเสีย  4 (4-0-8) 
 (Wastewater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม และ 525204 กล

ศาสตร์ของไหล 1  
 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับนํ้าเสีย การจําแนกลักษณะสมบัติของนํ้าเสีย ระบบท่อรวบรวม
นํ้าเสีย การสูบระบายนํ้าเสีย หน่วยกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย ได้แก่ หน่วยบําบัดทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางชีวภาพ การกําจัดตะกอน ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับท่ี ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
 
532314 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  1 (0-3-0) 
  (Environmental Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม 
 ปฏิบัติการท่ีแยกออกได้เป็นหน่วยย่อยท่ีต่อเน่ืองกันในระบบผลิตนํ้าประปาและระบบบําบัด
นํ้าเสีย  โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี  คือ  การทดลองทฤษฎีของเบอร์นูลี การไหลข้ามฝาย โคแอกกูเล
ชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปล่ียนไอออน การย่อยสลายแบบไร้
อากาศ และการบําบัดนํ้าเสียด้วยระบบเอเอส  
 
532321  วิศวกรรมมลพิษอากาศ  4 (4-0-8) 
  (Air Pollution Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม  
 ประเภทและแหล่งกําเ นิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ แบบจําลองเพ่ือทํานายความเข้มข้น
ของมลพิษอากาศ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
อากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ 
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532322  วิศวกรรมมูลฝอย  4 (4-0-8) 
 (Solid Waste Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น   
  การวิเคราะห์แหล่งกําเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผลของขยะต่อส่ิงแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะท่ีแหล่งกําเนิด 
การเก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปร
สภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การกําจัดขยะโดยการฝัง
กลบแบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการขยะ 
 
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร  4 (4-0-8) 
 (Building Sanitation) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  และ 532312 วิศวกรรมการประปา 
 พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายนํ้าร้อน  
ระบบท่อจ่ายนํ้าเย็น ระบบระบายส่ิงปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายนํ้า
ในบริเวณพ้ืนท่ีต้ังอาคาร การบําบัดนํ้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยอาคาร  
 
532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปาและน้ําเสีย  4 (4-0-8) 
  (Design and Operation of Water and Wastewater Treatment Plants) 
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา และ 532313 วิศวกรรมนํ้าเสีย 
 บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบนํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสีย การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบประปาและระบบบําบัดนํ้าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
การออกแบบระบบท่อจ่ายนํ้าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ค่าดําเนินการและบํารุงรักษา แผนการจัดการระบบประปาและระบบจัดการนํ้าเสีย การควบคุม
ระบบประปา การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  
532325 การจัดการน้ําเสียอุตสาหกรรม                                                          4 (4-0-8) 
  (Industrial Wastewater Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมนํ้าเสีย 
 กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลักษณะของนํ้าเสีย กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม การนํากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วยบําบัด 
การดําเนินงานและค่าใช้จ่าย แนวทางการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม โครงการศึกษาท่ีมอบหมายในช้ัน
เรียน  
 
532333  วิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม                                                          4 (4-0-8) 
 (Environmental Health Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 หลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมของชุมชนและอาชีวอนามัย  
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การประเมิน
ความเส่ียงต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  
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532422 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  4 (4-0-8) 
  (Environmental Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ และ 532333 วิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการ
โครงการพัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย
และในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทาง
สังคม และผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การกล่ันกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดรูปแบบของรายงาน แบบจําลองในการทํานายผลกระทบ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมสําหรับการพัฒนาโครงการ 
 
532423  การจัดการของเสียอันตราย  4 (4-0-8) 
 (Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  532211 ปฏิบัติการหน่วยส่ิงแวดล้อม และ 532322 วิศวกรรมมูลฝอย 
 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายและพระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม การ
ประเมินความเส่ียงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบําบัด การเผา การปรับเสถียร 
และการหล่อก้อน การกําจัดบนดิน และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีปนเป้ือน 
 
532431 การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือน  4 (4-0-8) 
  (Noise and Vibration Control) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น   
 หลักการด้านคล่ืนเสียงและการส่ันสะเทือน เครื่องมือและการตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยและส่ิงแวดล้อม กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือนใน
อาคาร วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน   
 
532432 การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Pollution Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม 
 การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการใน
การเข้าถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมและการผลิตท่ีคํานึงถึง
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินวงจรชีวิตทางส่ิงแวดล้อม การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมต่างๆ 
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532433 การบริหารการผลิตและคุณภาพสําหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  4 (4-0-8) 
  (Production and Quality Management for Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม 
 การบริหารงานผลิตในเชิงกลยุทธ การวิเคราะห์ระบบและเทคนิคในการจัดการงานผลิต การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้งบประมาณสําหรับการตัดสินใจและการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารงานคุณภาพ และแนวความคิดพ้ืนฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
532434 การควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Air Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบระบายอากาศใน
อุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษอากาศ 
การควบคุมกล่ินจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง บัญชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ 
 
532435 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม                                            4 (4-0-8) 
          (Industrial Environmental Management System) 
วิชาบังคับก่อน  :  532325 การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม 
 การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดการ  หน่วยงานมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS WEEE CFP การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนสมัครใจ เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
 
532441 การจัดการคุณภาพน้ํา  4 (4-0-8) 
 (Water Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 432201 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  
 มลภาวะทางนํ้าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งกําเนิดแบบ
มีตําแหน่งแน่นอนและไม่มีตําแหน่งแน่นอน กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางนํ้าและคุณภาพนํ้า การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ภาระของเสียและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
สําหรับลํานํ้า ทะเลสาบ และแหล่งนํ้าอื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์สําหรับกราฟออกซิเจนละลายนํ้า 
การพัฒนากฎหมาย นโยบายและมาตรฐานสําหรับการจัดการคุณภาพนํ้า   ประเด็นด้านสังคมและ
เศรษฐศาสตร์สําหรับการจัดการคุณภาพนํ้า 
 
532442 การบําบัดน้ําขั้นสูง  4 (4-0-8) 
 (Advanced Water Treatment)    
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา 
 หลักการของผลิตนํ้าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและการควบคุมระบบผลิตนํ้า 
ประกอบด้วย  ระบบกําจัดก๊าซท่ีละลายนํ้า การแลกเปล่ียนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน 
ระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิสูง การกําจัดสารอินทรีย์  ระบบบําบัดและการป้องกันสารผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการฆ่าเช้ือโรค การป้องกันตะกรันและการกัดกร่อน ระบบบําบัดทางเคมีสําหรับหอระบายความ
ร้อนและหม้อไอนํ้า 
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532471  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  4 (4-0-8) 
 (Special Studies in Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  1 (1-0-3) 
 (Pre-Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การวางแผนวิจัย การทบทวน
เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนําเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย 
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน  
 
532481 โครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  3 (0-9-0) 
 (Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและโดยความเห็นชอบของสาขา 
 นักศึกษาทําโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลทําโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ  การนําเสนอ และรายงานการวิจัย 
 
532490 เตรียมสหกิจศึกษา    1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 
และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
532491 สหกิจศึกษา 1                                                                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 532490 เตรียมสหกิจศึกษา 532312 วิศวกรรมการประปา 532313 วิศวกรรมนํ้าเสีย 

532322 วิศวกรรมมูลฝอย 532325 การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม และ 532480 
เตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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532492  สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  532491 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
532493 สหกิจศึกษา 3                                                                          8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  532492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
532494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                               9 หน่วยกิต 
 (Environmental Engineering Study Project) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 
533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบ้ียและค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปตาม
เวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ  สําหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การคิดค่าเส่ือมราคา  การประเมินการทดแทน  ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
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533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ  4 (4-0-8) 
 (Statistics for Industrial Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การประยุกต์หลักสถิติเพ่ือใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  ทฤษฎีความน่าจะเป็น   ตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 
533251 การศึกษาวิธีการทํางานอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคล่ือนท่ีและเวลา  แนวปฏิบัติและวิธีดําเนินการของหลักการ
การประหยัดการเคล่ือนท่ีและการประยุกต์ใช้  การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ  แผนภูมิ
การดําเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร  การศึกษาการเคล่ือนท่ีเชิงอนุภาค  การศึกษาเวลา การสุ่มงาน  
การประเมินอัตราการทํางาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน  ระบบเวลาท่ีพิจารณากําหนดไว้  ค่าจ้างจูงใจ  
และการใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับงาน   
  
533261 กรรมวิธีการผลิต  4 (4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต  เช่น  การแปรรูปช้ินงานโดยใช้เครื่องจักร  
การเช่ือมโลหะ  การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน  
กรรมวิธีการผลิตท่ีใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ  หลักการเบ้ืองต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้
เครื่องมือกลเบ้ืองต้น  การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  1 (0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่ 
   ฝึกปฏิบัติการกลึง การเช่ือม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้าง
ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน   ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut 
 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน  1 (0-3-0) 
 (Fundamental of Industrial Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการทํางานอุตสาหกรรม, 533261 กรรมวิธีการผลิต  
                     533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
     ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์การทํางาน การศึกษาการทํางาน การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการ
ออกแบบ การเขียนโปรแกรมส่ังการทํางานเครื่องซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
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533301 การวิจัยดําเนินงาน 1  4 (4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     วิธีการการวิจัยการดําเนินการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ โดย
มุ่งเน้นการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  โปรแกรมเชิงเส้นตรง  แบบจําลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงาน  ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีแถวคอย   แบบจําลองท่ีใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลังและแบบจําลองท่ีใช้ใน
การตัดสินใจ 
 
533302 การวิจัยการดําเนินงาน 2  4 (4-0-8) 
 (Operations Research II) 
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการดําเนินงาน 1 

    ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการดําเนินงาน 1 โดยการประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย  
ทฤษฎีคงคลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้นสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
 
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น  4 (4-0-8) 
 (Introduction to Mathematical Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 103103 แคลคูลัส 3 

  ศึกษาขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือ การแก้ปัญหาด้านต่างๆ  
การวิเคราะห์ปัญหา  การกําหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบ นัยท่ัวไป  การสรุปเป็นตัวแบบ  การแปล
ความหมายของคําตอบ  เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเมตริกซ์   ระบบสมการเชิงเส้น  
กําหนดการเชิงเส้น วิธีการซิมเพล็กซ์  คณิตศาสตร์การเงิน  คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4 (4-0-8) 
 (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญของกรรมวิธีการผลิต  เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ
โดยวิธีการทางด้านสถิติ การจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต  การจัดการส่วนประกอบท่ีสําคัญ
ของกรรมวิธีการผลิตโดยคํานึงการท่ีได้มาซ่ึงต้นทุนการผลิตท่ีตํ่าและผลกําไร การจัดตารางการผลิต
และการลดการสูญเสียเวลา  การควบคุมการผลิต 
 
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณในอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Cost Analysis and Budgeting) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
     ศึกษาถึงหลักการพ้ืนฐานทางบัญชี ค่าใช้จ่ายและส่วนประกอบ ต้นทุนมาตรฐานและค่า
โสหุ้ยของโรงงาน ต้นทุนทางตรง การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการวางแผน การใช้จ่ายเงินลงทุน การจัดสรร
เงินทุนและการตัดสินใจในการลงทุน 
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533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Plant Layout)  
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการทํางานอุตสาหกรรม 
      ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานท่ีนํามาใช้ในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  
แผนผังการจัดวางเครื่องจักรท่ีมีอยู่ท่ัวไปและวิธีการใหม่ๆ  การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การ
คํานวณพ้ืนท่ีใช้งาน  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคล่ือนย้าย
วัสดุ ท่ีเก็บวัสดุอัตโนมัติ ลักษณะปัญหาทางด้านการวางผังโรงงาน  ทําเลท่ีต้ังโรงงาน  การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายท่ีข้องกับการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผังเมือง และ พระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ  การทํารายงานจากทัศน
ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ประเภทของผังของหน่วยงานบริการและสนับสนุน 
 
533324 การบริหารงานซ่อมบํารุง 4 (4-0-8) 
 (Maintenance Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาหลักการของการซ่อมบํารุง  การซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน การซ่อมบํารุงแบบทวีผล 
การศึกษาสาเหตุของการเส่ือมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์   การจัดองค์กรของงาน
ซ่อมบํารุง  การวางแผนและการควบคุมกิจกรรม การซ่อมบํารุง  การจัดการวัสดุและอะไหล่  ความ
เช่ือถือได้  อัตราการเสียของเครื่องจักรในเชิงสถิติ การวัดและประเมินผลสมรรถนะของการซ่อมบํารุง 
ระบบการจัดการการบํารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความสามารถในการบํารุงรักษาและใช้
งานได้  การหล่อล่ืน  เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพการจัดองค์กร  บุคลากร และทรัพยากรในการ
บํารุงรักษา  การจัดการวัฏจักรชีวิต  การทํารายงานการบํารุงรักษาและตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลัก  การ
พัฒนาระบบการซ่อมบํารุง 
 
533325 พ้ืนฐานการจัดกําหนดการ 4 (4-0-8) 
 (Fundamental of Scheduling) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

    ศึกษาพ้ืนฐานการจัดกําหนดการเบ้ืองต้น การจัดกําหนดการในพ้ืนท่ีผลิต การจัด
กําหนดการเครื่องจักรเด่ียว การจัดกําหนดการเครื่องจักรขนานและการจัดลําดับรุ่น การจัดตาราง
ระบบผลิตแบบไหลเล่ือน และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน 

 
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  4 (4-0-8) 
 (Information Technology for Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

    ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การ
วางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ   การบริหารจัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต   ระบบ
สารสนเทศในเครือข่ายโลจิสติกส์ การการประยุกต์ใช้ 
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533341 การควบคุมคุณภาพ  4 (4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ต้นทุนคุณภาพ  หลักสถิติเบ้ืองต้นสําหรับการควบคุมคุณภาพ  กระบวนการผลิตและ
แผนภูมิควบคุม  แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน  แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ  ความสามารถของกระบวนการ
ผลิต  ความคลาดเคล่ือน การชักตัวอย่างตรวจสอบ  ความเช่ือถือได้  การบริหารงานควบคุมคุณภาพ 
 
533342 การประกันคุณภาพ  4 (4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การจัดการคุณภาพเชิงรวม  ระบบการจัดการคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการประกันคุณภาพ 
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพรวมท้ังซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการออกแบบเพ่ือคุณภาพ 
 
533343 การจําลองระบบและการประยุกต์  4 (4-0-8) 
 (Simulation Systems and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

    ออกแบบจําลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการที่ไม่ต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการใช้
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาแบบจําลองต่าง ๆ สร้างแบบจําลองจากระบบอุตสาหกรรม
และการบริการ และศึกษาการใช้แบบจําลองเพ่ือวิเคราะห์หาคําตอบท่ีเหมาะสม 
 
533344 ระบบคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่  4 (4-0-8) 
 (Quality System for Modern Industrial and Services) 
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ 

    เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่างๆ ในปัจจุบัน 
อาทิเช่น ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานส่ิงแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย 
 
533345 เครื่องมือคุณภาพสําหรับการเพ่ิมผลผลิต  4 (4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ 

    ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเพ่ิมเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณภาพ เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการเพ่ิมผลผลิต 
 
533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์  4 (4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

    สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเด่ียว  การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
หลายตัวแปร  เทคนิคการพยากรณ์ รวมท้ังแบบจําลองพ้ืนฐาน  แบบจําลองอนุกรมเวลา  และเทคนิค
การทําให้ราบเรียบ 
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533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  4 (3-3-6) 
 (Industrial Control and Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
     ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการทํางานของอุปกรณ์การ
วัดและอุปกรณ์การทํางานชนิดต่างๆ การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การ
เขียนโปรแกรมพีแอลซีเบ้ืองต้น 
 
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต  4 (3-3-6) 
 (Manufacturing Process Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

    ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุท่ีใช้ทําเครื่องมือตัดโลหะ รูปร่าง ลักษณะของ
เครื่องมือตัดโลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลวสําหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการ
ทํางาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต การคํานวณต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือกล การคํานวณเวลาในการทํางานของเครื่องมือกล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ 
 
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์  4 (4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

    ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต อาทิเช่น การ
ออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมไปถึงการ
นําเอาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
 
533364 พ้ืนฐานการออกแบบสําหรับการผลิต  4 (3-3-6) 
 (Introduction to Design for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

    เทคนิคและวิธีการขั้นพ้ืนฐาน สําหรับการออกแบบกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิต
ตํ่าและเกิดของเสียในระหว่างการผลิตน้อยท่ีสุด 
 
533365 วิยุตคณิตสําหรับการผลิต  4 (4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

    ศึกษาส่วนเพ่ิมวิชาทางคณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึง
ได้แก่ ทฤษฎีของตัวเลข ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ ความสัมพันธ์ วิธีการนับ พีชคณิตของบูลีน และอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่  4 (3-3-6) 
 (Modern Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 53361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

    ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการควบคุมอัตโนมัติผ่านเครื่องข่ายภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 
533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง  4 (4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Process) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

    เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดท้ังทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 
การเลือกใช้กรรมวิธีท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความแม่นยําในกระบวนการผลิต 
 
533368 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  4 (4-0-8) 
 (Design of Machine Component) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 แนะนําการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล  หลักการในการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
เช่น สกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบริ่ง ถังความดัน เป็นต้น 
 
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล  4 (3-3-6) 
 (Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกลตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐาน
การวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเน้ือ การวัดความเท่ียงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์ 
 
533370 การผลิตแบบลีน  4 (4-0-8) 
 (Lean Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการผลิตแบบลีน การกําหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผัง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การทําให้กรผลิตไหลล่ืน การสร้างกลไกลการดึงงานเพ่ือลดความสูญเปล่า 
การระบุและการกําจัดความสูญเปล่า 
 
533410 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์  4 (3-3-6) 
 (Presswork and Die Design) 
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 

 วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์  การเฉือนในโลหะแผ่น  ชนิดของเครื่องเพรส (press)  
การออกแบบแม่พิมพ์สําหรับป๊ัมตัดโลหะแผ่น  การออกแบบแม่พิมพ์สําหรับดัด และขึ้นรูปโลหะแผ่น 
ลักษณะการไหลของโลหะในขณะขึ้นรูป  การคํานวณหาแรงสําหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น  การออกแบบ
เครื ่องมือและแม่พิมพ์สําหรับการตีขึ ้นรูปหรืออัดขึ ้นรูปก้อนโลหะ วัสดุสําหรับทําเครื่องมือและ
แม่พิมพ์และแม่พิมพ์  และวิธีการอบชุบ 
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533421 วิศวกรรมความปลอดภัย  4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันความสูญเสีย  การวิเคราะห์และป้องกัน
อุบัติเหตุ  การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมภัยในสถานท่ีทํางาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน  โรคจาก
การทํางาน  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย 
 
533422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรอุตสาหการ 4 (3-3-6) 
 (Information Technology for Industrial Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ และฝึกปฏิบัติ
ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือการใช้งานเบ้ืองต้นในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533423 การจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม  1(1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม  ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  พระราชบัญญัติการ
อนุรักษ์พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า  การจัดการเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 
 
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบ้ืองต้น  4 (4-0-8) 
 (Introduction to Expert System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จําลองการตัดสินใจของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ 
และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
 
533425 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
 (Industrial Law) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของวิศวกร 
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533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4 (4-0-8) 
 (Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการ
ธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ การ
บริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้างและ
ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจ
ของประเทศไทย 
 
533424 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ  เน้นเกี่ยวกับการจัดการในการ
ผลิตและการดําเนินการ  การจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด  และกรณีศึกษา 
 
533428 การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  4 (4-0-8) 
 (Decision Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ โดยเน้นการใช้หลักการ และ วิธีการวิเคราะห์
ท่ีเป็นระบบ วัด คํานวณ ควบคุม และประเมิน เรียนรู้วิธีการเพ่ิมศักยภาพ และ ความสามารถ ในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ 
 
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์  4 (4-0-8) 
 (Logistics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ 533301 การวิจัยการดําเนินงาน 1 

  หลักการพ้ืนฐานการสร้างแบบจําลองโลจิสติกส์ในโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบ
คลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการจราจร การเลือกตําแหน่งทําเลท่ีต้ัง     การพยากรณ์ความต้องการ 
การประยุกต์ใช้ 
 
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 หลักการในการออกแบบการทดลอง  ทบทวนหลักสถิติและการทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว  การออกแบบการบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์  การ
ออกแบบแฟคทอเรียล 
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533442 ความเชื่อถือได้สําหรับการจัดการคุณภาพ  4 (4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     บทนําเกี่ยวกับความเช่ือถือได้ในงานวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ  แบบจําลองการ
ขัดข้อง  ความเช่ือถือได้ของระบบ  ความสามารถในการธํารงรักษาของระบบ 
 
533451 การยศาสตร์  4 (4-0-8) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ศึกษาการยศาสตร์เบ้ืองต้น  สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการทํางาน เช่น โครงสร้าง
กระดูก ข้อต่อกระดูก กล้ามเน้ือ  การวัดขนาดของร่างกาย  สภาวะแวดล้อม  การทํางาน  ขีด
ความสามารถ และขอบเขตในการทํางานของมนุษย์  การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ท่ีน่ังในการทํางาน  
ภาพแสดง ระบบการควบคุม  สถานท่ีทํางาน และระบบการขนส่งวัสดุท่ีใช้มนุษย์  ปัจจัยมนุษย์ในด้าน
การตรวจสอบ อายุการทํางาน การทํางานเป็นกะ  การจูงใจ และความเหน่ือยล้า 
     
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สําหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ  4 (3-3-6) 
 (Computer Control for Automated Production System) 
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  และ 533366 ระบบ

อัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมผ่าน

ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังภายในและภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนตร์อุตสาหกรรม ระบบ
การตรวจสอบและควบคุมการทํางานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติ 
 
533463 ระบบการส่ังการในกระบวนการผลิต  4 (4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการส่ังการ การจัดการและการวางแผนการในการ
ผลิตสินค้าต่างๆขององค์กร ทําความเข้าใจระบบท่ีเช่ือมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ช่วยให้การวางแผนและบริหารการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  4 (4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ 533301 การวิจัยดําเนินงาน 1 

 ศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญต่อการตัดสินในการลงทุนทางอุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาเทคนิค
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์  รวมถึงวิธีการพ้ืนฐาน
ในการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  แนวทางกรณีศึกษา 
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533465 วิศวกรรมคุณค่า  4 (4-0-8) 
 (Value Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทนําวิธีการทางวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพื่อใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การจัดซ้ือ  และการผลิตเพ่ือลดต้นทุน  โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 
533466 การกําจัดของเสียของอุตสาหกรรม  4 (4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภทของไหลและกากของเสีย  การ
ควบคุมและการกําจัดนํ้าเสีย  กรรมวิธีการกําจัดของเสียและก๊าซ รวมท้ังระบบการปล่อยของเสีย 
 
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์  4 (4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์บน
พ้ืนฐานตัวอักษร สี และภาพประกอบ ศึกษาวัสดุสําหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพ่ือใช้กับ
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 
 
533468 วิศวกรรมย้อนรอย  4 (4-0-8) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยสําหรับเครื่องจักรกล
และช้ินส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอย 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การประยุกต์ใช้
วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม 
 
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น  4 (3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต และ 533363 

การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชุดแขนกล ชุดขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
 
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1(1-0-2) 
 (Special Problems in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา 
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533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  2 (2-0-4) 
 (Special Problems in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา 

 
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  3 (3-0-6) 
 (Special Problems in Industrial Engineering III) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา 
 
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันสําหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรม
อุตสาหการ 
 
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันสําหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรม
อุตสาหการ 
 
533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันสําหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรม
อุตสาหการ 
 
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4  4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันสําหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรม
อุตสาหการ 
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533490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
533491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
533492 สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
533493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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533495 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  1(1-0-12) 
 (Industrial Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการภายใต้การดูแลของคณาจารย์  การ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหา  การเขียนรายงานและการนําเสนอรายงานอย่างเป็น
ทางการ 

 
534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป         4 (4-0-8) 
 (General Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของโลก กระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลก
และบนผิวโลก คุณสมบัติทางกายภาพและการจัดหมวดหมู่ของแร่ หินและวัฏจักรของหิน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การเปล่ียนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการเคล่ือนไหวของเปลือกโลก การผุ
พังของหินและการเคล่ือนท่ีของมวล กระบวนการของนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาล ธารนํ้าแข็ง, ทะเลทราย
และชายฝ่ัง 
 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาท่ัวไป 1 (0-3-3) 
 (General Geology Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่ของแร่และแร่ประกอบหิน 
การจําแนกชนิดของหิน การใช้แผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 
 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 (3-3-9) 
 (Structural Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การจําแนกประเภทของโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาจากรูปแบบของหินโผล่และโดยวิธีการโปรเจคช่ัน 
 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3 (3-0-6) 
 (Petroleum Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคการสํารวจปิโตรเลียมด้วยวิธีการต่าง ๆ เทคนิคการเจาะหลุม
สํารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการนําขึ้นมาสู่ผิว วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการ 
กล่ัน การขนส่ง และการตลาดของนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
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534301 การสํารวจธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-9) 
 (Geophysical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 หลักการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่าง ๆ ของการสํารวจธรณีวิทยาใต้พ้ืนผิวท้ังทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4 (4-0-8) 
 (Reservoir Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ 103105 แคลคูลัส 3 

และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 การไหลของไหลในตัวกลางพรุน การไหลเข้าสู่หลุม การทดสอบการไหล คุณสมบัติตัวกลางพรุน 
 การคํานวณปริมาณสํารอง กลไกลการขับเคล่ือน และการคํานวณมวลสมดุลย์สําหรับแหล่งก๊าซ ก๊าซ-
ก๊าซเหลว นํ้ามัน และนํ้าบาดาล 
 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 4 (4-0-8) 
 (Drilling Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่นเจาะนํ้าโคลนท่ีใช้ในการเจาะ 
และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเจาะท่ีเหมาะสมท่ีสุด การทดสอบหลุมเจาะโดยวิธีดริลสเตมเทส 
เทคนิคการเจาะหลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และการเจาะนอกชายฝ่ัง
ทะเล 
 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1 (0-3-3) 
 (Drilling Fluid Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลท่ีใช้ในการเจาะและผลจากการเพ่ิมสารเติมแต่งต่าง ๆ  
 
534305 การเรียงลําดับชั้นหินและธรณีวิทยาประเทศไทย 3 (3-0-6) 
 (Stratigraphy and Geology of Thailand) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความรู้พ้ืนฐานทางบรรพชีวินท่ัวไปและบรรพชีวินของประเทศไทย มโนคติของการลําดับช้ัน
หินของประเทศไทย และธรณีวิทยาของประเทศไทย  
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534306 วิทยาการตะกอน 3 (2-3-4) 
 (Sedimentology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การกําเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของการตกทับถมของตะกอน 
มโนคติของลักษณะปรากฏของหินช้ันและการประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี 
 
534307 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1  หน่วยกิต 
 (Petroleum Technological Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 การเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมทางปิโตรเลียมต้ังแต่ก่อนจนถึงหลังการผลิต ตัวอย่างเช่น 
หินต้นกําเนิดไฮโดรคาร์บอน การสํารวจคล่ืนส่ันสะเทือน แท่นเจาะ สถานีผลิต โรงกล่ันอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี 
 
534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1 4 (4-0-8) 
 (Petroleum Production Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การไหลผ่านท่อผลิต ท่อผิวดินของของไหลสถานะเดียว และของไหลหลายสถานะ การไหล
ผ่านโช้ค พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความดันไหลก้นหลุม 
พฤติกรรมการไหลในท่อผลิต วิธีการช่วยผลิต โดยใช้ก๊าซยก การสูบแบบก้านชิก การสูบโดยป๊ัมหอย
โข่ง การสูบโดยป๊ัมไฮโดรลิก 
 
534309 การปฏิบัติการผลิต 3 (3-0-6) 
 (Production Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 วิธีการเตรียมหลุมผลิต อุปกรณ์เตรียมหลุมผลิตผิวดินและใต้ดิน การออกแบบท่อผลิตและ
ท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การยิงผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล 
แหล่งกักเก็บถูกทําลาย การซ่อมบํารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและทําให้หินแตก 
 
534310 การฝึกภาคสนาม 3  หน่วยกิต 
 (Field Work) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ 534300 ศิลาวิทยา 
 ฝึกปฏิบัติการสํารวจทางธรณีวิทยาและการทําแผนท่ี การผลิตแผนท่ีทางธรณีวิทยาและ
ภาพตัดขวาง  การเตรียมและการเสนอรายงานทางธรณีวิทยา 
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534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4 (3-3-9) 
 (Well Logging) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 เครื่องอุปกรณ์หยั่งธรณีหลุมเจาะต่าง ๆ หลักการ การประยุกต์ และการแปลความหมาย
ของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงใช้ในการเก็บรายละเอียดหลุมเจาะในงานด้านการสํารวจปิโตรเลียม และ
การประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและนํ้าบาดาล 
 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3 (3-0-6) 
 (Petroleum Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทางปิโตรเลียม การวิเคราะห์ความเส่ียง การ
วิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจในการลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก 
 
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3 (2-3-7) 
 (Photogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534207 ภูมิสัณฐานวิทยา 
 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณีวิทยา หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นและคุณสมบัติของ
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้
พ้ืนฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี 
 
534314 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยากับการวางแผนการใช้ท่ีดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒนาชนบท
และระบบสุขอนามัย 
 
534315 อุทกธรณีวิทยา 4 (3-3-9) 
 (Hydrogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 วัฎจักรของนํ้า กําเนิดของนํ้าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของช้ันหินอุ้มนํ้า กฎของดาร์ซี 
 
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3 (3-0-6) 
 (Reservoir Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การทดสอบอัตราการไหลหลุมก๊าซและหลุมนํ้ามัน ความสามารถในการผลิตของหลุม 
พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การวิเคราะห์อัตราผลิตท่ีลดลง การแทนท่ีของสารละลายได้ และการผลิต 
ทุติยภูมิเบ้ืองต้น พ้ืนฐานการทําแบบจําลองคอมพิวเตอร์แหล่งปิโตรเลียม 
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534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2 3 (3-0-6) 
 (Petroleum Production Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1  
 อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการปฏิบัติต่อนํ้ามัน ระบบปฏิบัติต่อนํ้า 
การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตราการไหล และอุปกรณ์เพ่ิมความดัน 
 
534318 การสํารวจปิโตรเลียม 3 (2-3-7) 
 (Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ 534301 การสํารวจธรณีฟิสิกส์ 
 เป้าหมายของการสํารวจ การศึกษาหินกําเนิด การวิเคราะห์แอ่ง การสํารวจลําดับช้ันหิน วิธี
ของการส่ันสะเทือน การได้มาซ่ึงข้อมูล การประเมินผลและการแปลความหมายจากข้อมูล การสร้าง
แบบจําลอง วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีสําหรับการสํารวจ 
 
534319 คล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนในการสํารวจปิโตรเลียม 4 (3-3-6) 
 (Reflection Seismics in Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534301 การสํารวจธรณีฟิสิกส์ 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านการสํารวจด้วยวิธีคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การเก็บข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล และการแปลความหมายคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การประยุกต์ใช้การ
สํารวจแบบคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับในการสํารวจปิโตรเลียม ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
และการออกสํารวจภาคสนาม 
 

534320 ธรณีวิทยาจากการรับรู้ระยะไกล 4 (3-3-9) 
 (Remote Sensing Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านการสํารวจด้วยการรับรู้จากระยะไกล การประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ีได้จาก
การรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม ในการสํารวจหิน แร่ และการจําแนกลักษณะทาง
ธรณีวิทยาโครงสร้าง ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกสํารวจภาคสนาม 
 
534321 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1 (1-0-2) 
 (Geotechnological Report Writing and Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ลําดับของเน้ือหาในรายงาน การเสนอข้อมูลด้วย
ตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและ
เอกสารอ้างอิง 
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534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3 (3-0-6) 
 (Quaternary Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การประยุกต์ด้วยหลักการเรียงลําดับช้ันหินต่อตะกอนควอเทอร์นารี วิธีการหาอายุในควอ
เทอร์นารี หลักฐานการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและ
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี 
 
534323 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3 (3-0-6) 
 (Geology of Mineral Deposits) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การเกิด คุณลักษณะและการแพร่กระจายของแหล่งแร่เศรษฐกิจ รวมท้ังบทบาทของนัก
ธรณีวิทยาต่อการทําเหมืองแร่ 
 
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3 (3-0-6) 
 (Mining Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การสํารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ รวมท้ังบทบาทของนัก
ธรณีวิทยาต่อการทําเหมืองแร่ 
 
534325 ธรณีวิทยาใต้พ้ืนผิว 3 (3-0-6) 
 (Subsurface Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการวิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและ
ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดงโครงสร้างทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพ่ือผลิตแผนท่ีใต้
พ้ืนผิว 
 
534326 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2 (2-0-4) 
 (Well Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การออกแบบและการดําเนินการเจาะ การพัฒนาและการบํารุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการ
เจาะ และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
534327 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2 (2-0-4) 
 (Geology of Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 หลักการของธรณีวิทยาปิโตรเลียม ธรณีวิทยาถ่านหิน ธรณีวิทยาของหินนํ้ามัน พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ 
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534328 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2 (2-0-4) 
 (Geodata Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการของการหาปริมาณทางธรณีวิทยา การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือ
แผนภาพต่าง ๆ  
 
534329 การสํารวจธรณีเคมีเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Geochemical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534208 แร่วิทยา 
 สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัวแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสํารวจแบบ
ไพศาล และการสํารวจแบบละเอียด การเก็บตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
 
534330 วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6) 
 (Natural Gas Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
 ส่วนประกอบและคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ  วิธีการวัดและการเก็บตัวอย่าง การประเมิน
ปริมาณสํารอง กระบวนการผลิต เทคนิคการขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ 
 
534400 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
 (Geology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ธรณีวิทยาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพ้ืนผิวของเปลือกโลก ลักษณะและการ
กําเนิดของหินโดยท่ัวไป โครงสร้างทางธรณีวิทยา การสํารวจทําแผนท่ีธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ท่ีต้ังเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า การควบคุมการกัดเซาะและนํ้าท่วม การเจาะอุโมงค์ แผ่นดินเล่ือน 
แผ่นดินทรุด วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 
 
534401 โครงงานเทคโนโลยีธรณี 3 (0-6-3) 
 (Geological Technology Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณี การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานท่ี
เกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะงาน การวางแผน การ
ทํางาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการกําหนดกรอบเวลาทํางาน และการนําเสนอโครงการ 
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534402 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 (0-9-9) 
 (Special Problem I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี 
 
534403 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 (0-6-3) 
 (Special Problem II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี 
 
534404 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534405 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-9-9) 
 (Advanced Topics in Geotechnology II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีธรณี 
 
534490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 
และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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534491 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา  เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
534492 สหกิจศึกษา 2    8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
534493 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีธรณี 9  หน่วยกิต 
 (Geotechnological Profession Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบ
ปากเปล่า 
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535211 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต                                                            1 (0-3-3) 

 (Manufacturing Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมการ
ผลิตยุทธศาสตร์ในการเรียน อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษา การเขียนรายงาน การ
นําเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือช่วยในการศึกษา ภาพรวมของการ
ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมการผลิต ความสําคัญและพ้ืนฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ผลกระทบของการผลิต 
 
535221  พ้ืนฐานกระบวนการผลิต                                                              3 (3-0-6) 
    (Fundamental of Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตช้ินงานจากวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และ
วัสดุผสม เช่น การขึ้นรูปช้ินงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีด
ขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน กระบวนการแปรรูป
ช้ินงาน โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรพ้ืนฐาน และเครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง 
เครื่องกัด เครื่องตัด รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่ การปรับปรุงคุณภาพผิวและการเคลือบผิว 
กระบวนการเช่ือมต่อวัสดุด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเช่ือม การใช้สลักเกลียว การใช้กาว ระบบมาตรฐานท่ี
ใช้แพร่หลาย เช่น TIS, ANSI, JIS พ้ืนฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการ
ผลิต 
 
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป                              1 (0-3-3) 
 (Forming and Heat Treatment Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต หรือเรียนควบคู่กับ  
 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุด้วยการหล่อ การตีขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป และการ
ปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน การวัดความแข็ง การขัดช้ินงานเพ่ือส่องกล้อง
ขยาย 
 
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ                                    1 (0-3-3) 
 (Machining and Joining Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป 
 ฝึกปฏิบัติการการแปรรูปและประกอบช้ินงาน ต้ังแต่การวางแผนลําดับกระบวนการ การตัด 
การกลึง การกัด การเช่ือม การประกอบ และการตรวจสอบช้ินงานตามแบบท่ีได้รับ 
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535232 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ                                                   3 (3-0-6) 
 (Commercial Materials and Selection) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม อิทธิพลของกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีมีผลต่อคุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุเชิงพาณิชย์ท่ีมีใช้งานแพร่หลาย ใน
อุตสาหกรรม พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อมใช้งานท่ีทําให้เกิดการเส่ือม
คุณภาพ การสึกหรอ การล้า การคืบ และการคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพ่ือยืดอายุการ
ใช้งาน การเลือกใช้วัสดุโดยคํานึงถึงการใช้งานและต้นทุน พ้ืนฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ผลกระทบของการเลือกวัสดุ 
 
535311 เศรษฐศาสตร์สําหรับวิศวกร                                                         4 (4-0-8) 
 (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
สําหรับวิชาชีพวิศวกรรม การเปล่ียนค่าของเงินตามเวลา สูตรดอกเบ้ียและการแก้ปัญหาดอกเบ้ีย การ
วิเคราะห์และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การ
ทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเส่ือมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทาง
วิศวกรรมภายใต้สภาวะความเส่ียงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 
 
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต                                                          3 (3-0-6) 
  (Integrated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมในองค์กรการผลิต องค์กรและ
การจัดองค์กร การวางแผนกําลังการผลิต พ้ืนฐานการออกแบบระบบการผลิต พ้ืนฐานการเลือกทําเล
ท่ีต้ังและการวางผังโรงงาน การเคล่ือนย้ายวัสดุในระบบการผลิต  การจัดการโซ่อุปทาน การวางแผน
การผลิตหลัก  วิธีการผลิตเพียงให้ทันกับเวลา(JIT) และวิธีทฤษฎีข้อจํากัด (TOC) ทฤษฏีการผลิตแบบ
ลีน การวัดประสิทธิภาพการดําเนินการผลิต 
 
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด                                                   1 (0-3-3) 
 (Material Testing and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กล

ศาสตร์วัสดุ 1  
 พ้ืนฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัด
ขนาด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และ
การคืบของโลหะ การทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  การวัดแรง
กระแทกของของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
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535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์                                                                     4 (4-0-8) 
  (Product Quality) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
  นิยามของคุณภาพพ้ืนฐานวิธีทางสถิติท่ีใช้เพ่ือการออกแบบควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น  ทฤษฎีการควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ท้ังแผนภูมิควบคุมตัวแปร
เชิงตัวเลขและตัวแปรเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต 
ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (SQC) ทฤษฎีและการออกแบบการชักตัวอย่าง ทฤษฏีการ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ 
 
535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต                                                          1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 การผลิตขั้นสูง เช่น การตัดและเช่ือมด้วยเลเซอร์ การขึ้นรูปโลหะแผ่นท้ังการพับและการ
ลากขึ้นรูปลึก การทดสอบการดีดตัวกลับของการขึ้นรูปโลหะแผ่น การทดสอบแบบไม่ทําลาย การ
สแกนแบบสามมิติ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน การตรวจสอบขนาด
ช้ินงานอย่างละเอียด 
 
535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต                                                            1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 535211 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือระดมสมอง  การฝึก
พูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ผลกระทบ 
 
535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย                                2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1  
 ความสําคัญและหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุ
และการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบช้ินงาน เช่น คุณสมบัติของ
วัสดุ ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและ
ภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การ
ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติอย่างง่าย การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า 
การเคล่ือนไหวของกลไกของช้ินส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต  
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535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย                                                     2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 ความเช่ือมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย และการผลิตโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยมาตรฐานและการแลกเปล่ียนข้อมูล ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบ 
เพ่ือการประกอบการออกแบบเพ่ือความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูปโดยวิธีนําเน้ือวัสดุออก 
เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึงการกัด เครื่องมือตัด และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมทางเดิน
ของเครื่องมือตัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น M-code G-code การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับช่วย
สร้างโปรแกรมควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด วิศวกรรมย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจรอายุ
ผลิตภัณฑ์  
 
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต                                                       2 (1-3-5) 
 (Integrated Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พ้ืนฐานกระบวนการผลิต 
 การบูรณาการความรู้ ด้านกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความล้มเหลว และผลกระทบ
ของกระบวนการผลิต หลักการเบ้ืองต้นของการคิดต้นทุนการผลิตช้ินงาน การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ตามแบบท่ีกําหนด การเช่ือมโยงกระบวนการผลิตต้ังแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตเป็นช้ินงานสําเร็จ เช่น 
การขึ้นรูป การแปรรูป การอบชุบความร้อน การปรับปรุงคุณภาพผิว การประกอบ การตรวจสอบ
คุณภาพ ท้ังท่ีเป็นช้ินงานโลหะโลหะแผ่น พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม  
 
535334 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ                               2 (1-3-5) 
 (Geometric, Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 หลักการพ้ืนฐาน และมาตรฐานการกําหนดสัญลักษณ์ ในการควบคุมรูปร่างรูปทรงการ
ควบคุมคุณสมบัติพ้ืนผิว การควบคุมขนาด การให้ขนาดของช้ินส่วน รวมถึงการกําหนดพิกัดความเผ่ือ
ในการประกอบช้ินงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม 
 
535335 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม                                           1 (0-3-3) 
 (Precision Measurement and Control Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525311 ระบบควบคุมอัติโนมัติ 
 การส่ันแบบอิสระ การส่ันแบบบังคับ  การทดสอบสมดุลของเพลา  การลดและควบคุมการ
ส่ัน การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ PID การควบคุมความเร็ว การวัดและการวิเคราะห์
ความผิดพลาด การเปรียบวัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge 
R&R) การทดสอบแบบเร่ง การฝึกหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ 
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535411 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม                                                        2 (1-3-5) 
 (Industrial Work Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 535312 การเช่ือมโยงระบบการผลิต 
 พ้ืนฐานการศึกษาการเคล่ือนไหว ท้ังวิธีการวิเคราะห์การทํางาน การวัดการทํางาน และการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยเน้นสายการผลิตแบบงานประกอบ การออกแบบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เหมาะสําหรับพนักงาน การศึกษาเวลาเพ่ือวัดผลการทํางาน และกําหนดเวลามาตรฐานการ
ทํางาน การวิเคราะห์แบบผังสถานประกอบการเบ้ืองต้น ท้ังแบบผังตามกระบวนการ และ แบบผังตาม
ผลิตภัณฑ์ แนะนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยเน้นรูปแบบการขนส่ง และโครงข่าย  
 
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน                                   2 (1-3-5) 
 (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดช้ินงาน รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้าง
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดช้ินงาน หลักการกําหนดตําแหน่งและจับยึดช้ินงาน  การออกแบบท่ี
คํานึงถึงความคุ้มค่าและหลักการยศาสตร์ เ พ่ือให้เหมาะสมสําหรับกระบวนการผลิตท้ังด้วย
เครื่องจักรกลและมนุษย์ รวมถึงการประกอบช้ินส่วนในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดช้ินงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างช้ินงานจริง 
 
535413 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม                                               1 (0-3-3) 
 (Industrial Automation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบลอจิก ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เซนเซอร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การควบคุมมอเตอร์ สายพานลําเลียง ระบบควบคุมการผลิตแบบ
ผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (CIM) ระบบแขนกล ระบบการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ การประมวลผล
ภาพ  
 
535440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1                                         4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
 
535441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2                                         4 (4-0-8) 
  (Advanced Topics in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 
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535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1                                         4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2                                         4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535444 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1                                                        4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต โครงงานต้อง
สําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535445 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2                                                        4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมการผลิต โครงงานต้อง
สําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535450 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล                                                            4 (4-0-8) 
  (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยส่ือแม่เหล็ก เทคโนโลยี
ฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยีหัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่าน
ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วยกระบวนการ
ฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้สารกึ่งตัวนํา  แนวโน้มเทคโนโลยีการ
บันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดูงานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
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535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์                                                 4 (4-0-8) 
  (Product Development and Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงท่ีดึงดูดใจลูกค้า วิชาจะเน้นท่ี
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ
จนกระท่ังถึงการนําส่ง การพิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต ศึกษา
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต                                                           4 (4-0-8) 
  (Product System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 535312 การเช่ือมโยงระบบการผลิต 
 การวิเคราะห์และการควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุม
วัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต  วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ การควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM  
   
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน                                                              4 (4-0-8) 
  (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหารและนโยบายด้านความ
ปลอดภัย  ต้นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง การวิเคราะห์สาเหตุของ
อุบัติเหตุ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
โรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย พ้ืนฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลักพ้ืนฐานในการ
ควบคุมส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  
 
535454 วิศวกรรมบํารุงรักษา                                                                   4 (4-0-8) 
  (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการบํารุงรักษาแบบต่างๆ การบํารุงรักษาเม่ือเส่ือมสภาพ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพช้ินส่วน การป้องกันการบํารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เส่ือมสภาพ หลักการจัดทําแผนการตรวจสอบ หล่อล่ืน เปล่ียนช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ การ
วางแผนและควบคุมกิจกรรมบํารุงรักษา ความปลอดภัยในงานบํารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่ 
การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการ
บํารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยีการบํารุงรักษาสมัยใหม่ 
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535455 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือการผลิต                                                  4 (4-0-8) 
  (Automated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 การทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติท่ีใช้เพ่ือการขนถ่ายและการลําเลียง เช่น ระบบสายพาน
ลําเลียง แขนกล  อุปกรณ์จัดเก็บ ทฤษฎีการทํางานของแขนกลทาง Kinematics, static, dynamics 
และการควบคุมแขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของแขนกล การเช่ือมต่อระบบแขนกล
เข้ากับหน่วยย่อยของการทํางานของระบบผลิต 
 
535456 พ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ                                                    4 (4-0-8) 
  (Introduction to Reliability Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนความรู้ทางสถิติ ความน่าจะเป็น ข้อมูลและการแจกแจงแบบต่างๆ ความน่าเช่ือถือ
กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือ ทฤษฏีเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือและการพัง
เสียหายของผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ความน่าเช่ือถือกับรูปแบบงานบํารุงรักษา ความน่าเช่ือถือกับ
การรับประกันสินค้า การทดสอบแบบเร่ง 
 
535457 สถิติสําหรับการผลิต                                                                   4 (4-0-8) 
 (Statistics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนการแจกแจงข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบไวบูลล์ 
การแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล การแจกแจงแบบไบโนเมียล และการแจกแจงแบบปัวซอง การ
วิเคราะห์ความผิดพลาดและความไม่แน่นอน การลามของความไม่แน่นอน การเปรียบเทียบวัด
เครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซํ้าและการทําซํ้าของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์อายุ
การใช้งานด้วยการทดสอบแบบเร่ง การออกแบบการทดลอง แนวคิดของการออกแบบเพ่ือซิก-ซิกมา 
 
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม                                        4 (4-0-8) 
 (Industrial Standards and Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ เช่น ISO9000, ISO14000, 
TS16949, ISO18000, GMP, HACCP, TQA หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการ
อุตสาหกรรม เช่น LEAN, TPM, Six-Sigma มุ่งเน้นระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น KAIZEN, QCC 
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535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน                              4 (4-0-8) 
 (Energy Conservation in Factory and Energy Audit) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการทํางานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายไอนํ้าและความร้อน ระบบไฟฟ้า
และมอเตอร์   กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร รูปแบบและแนวทางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม  
 
535460 การส่ันและการจําลองระบบ                                                          4 (4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และจําลองระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอ
ลิกส์ ระบบนิวแมตริกส์ การตอบสนองแบบอิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การส่ันโดย
การหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การส่ันโดยแรงรูปแบบ
ต่างๆ การส่ันโดยการหน่วงความหนืด การส่ันพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมีอันดับความ
อิสระหลายอันดับ การตอบสนองเชิงความถี่และการส่ัน วิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการส่ัน วิธีการลดและควบคุมการส่ันแบบต่าง ๆ 
 
535461 ระบบควบคุมแบบคลาสสิกและแบบปัจจุบัน                                       4 (4-0-8) 
 (Classical and Modern Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 535460 การส่ันและการจําลองระบบ 
 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนีประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่  หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจําลองปริภูมิสเตท ความสามารถในการควบคุม 
ความสามารถสังเกต การกําหนดโพล-ซีโรในการควบคุมแบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ี
น้อยลง  
 
535462 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                                                                  4 (4-0-8) 
  (Machine Elements) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานของช้ินส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่งกําลังและเพลา ระบบไฮดรอลิกส์
และนิวเมติกส์ และช้ินส่วนในระบบลมเป่าและไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการทํางาน การนําไปใช้
งาน และการประยุกต์ รวมท้ังกล่าวถึงเทคโนโลยีช้ินส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่ ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรม 
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535490 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                     1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความม่ันใจในตัวเอง การพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรม
องค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการ
เขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
535491 สหกิจศึกษา 1                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
535492 สหกิจศึกษา 2                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 535491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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535493 สหกิจศึกษา 3                                                                         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 535492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
535494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต                                                     9 หน่วยกิต 

 (Manufacturing Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 
536200 พ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต์ 1 (0-3-3) 
   (Automotive Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมยานยนต์  ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมยานยนต์  
 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ท่ีจะใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  การเขียนรายงาน และ
การนําเสนองานทางวิศวกรรม พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
 

536201 วิศวกรรมยานยนต์  4 (4-0-8) 
  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม  
 หลักการพ้ืนฐานของยานยนต์และการทํางานของส่วนประกอบต่าง ๆ เบ้ืองต้น  
ระบบกันสะเทือน  ระบบห้ามล้อ  ระบบบังคับเล้ียว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกําลัง การออกแบบ
ระบบเฟืองและระบบเพลาส่งกําลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์  ผลกระทบ
ทางด้านอากาศพลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต์ 
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536300 สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์ 1 (0-3-3) 
   (Seminar in Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 536200 พ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต์ 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่างๆ ในขณะน้ัน  การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิค
ต่างๆ  การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน  และการเขียนรายงาน 
 
536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Vehicle Structure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 โครงร่างตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระท่ีกระทําต่อโครงสร้างยานยนต์  
เงื่อนไขท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบโครงสร้าง ความแกร่งต่อการโก่งงอและบิดตัว การวิเคราะห์
โครงสร้างแผ่นบางขึ้นรูปท่ีประกอบเป็นตัวถังขณะรับภาระ การวิเคราะห์ความเค้นและการเสียรูปใน
คานและเฟรมภายใต้แรงในแนวแกน แรงตามขวาง โมเมนต์ดัด แรงบิด การวิเคราะห์รอยเช่ือม ข้อ
ควรคํานึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและความปลอดภัย 
 
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Automotive Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การจําลองระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์  การตอบสนองของระบบ  หลักการของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุม อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ใน
รถยนต์ การออกแบบระบบควบคุมสําหรับระบบต่างๆในรถยนต์ 
 
536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Internal Combustion Engine for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ประวัติและความเป็นมาของเครื่องยนต์สําหรับยานยนต์  ความรู้ขั้นพ้ืนฐานของเครื่องยนต์
สันดาปภายในท่ีใช้ในยานยนต์ท่ัวไป  วัฏจักรอากาศ-เช้ือเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิด 
เครื่องยนต์อัดระเบิด เช้ือเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเช้ือเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อ
ล่ืนและนํ้ามันหล่อล่ืน  เช้ือเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์สําหรับยานยนต์  ระบบ
การขับเคล่ือนและเครื่องยนต์สมัยใหม่ 
 
536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Automotive Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต 
 กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต  การผลิตช้ินส่วนโลหะ  การพ่นสี การเคลือบวัสดุ 
การผลิตช้ินส่วนเซรามิก และช้ินส่วนพอลิเมอร์ มาตรฐานของช้ินส่วนยานยนต์  วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของช้ินส่วนยานยนต์  มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์ มีการศึกษาและดูงาน
โรงงานผลิตและโรงงานประกอบช้ินส่วนยานยนต์ 
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536305  ระบบปรับอากาศในยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Vehicle Air Conditioning System) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 บทนําเกี่ยวกับระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศในรถยนต์ส่วน
บุคคลและรถยนต์ขนส่ง, ระบบทําอากาศร้อนในรถยนต์, การจําแนกสารทําความเย็น, คุณสมบัติและ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีต้องพิจารณา, องค์ประกอบของระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ การคํานวณ
ภาระค่าความร้อน, ผลกระทบของภาระความร้อนต่อระบบการปรับอากาศในยานยนต์, การออกแบบ
ท่อส่งสารทําความเย็น, การออกแบบระบบระบายอากาศ, อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของระบบการทํา
ความเย็นและระบบปรับอากาศในยานยนต์ 
 
536306  คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมยานยนต์ 2 (1-3-5) 
   (Computer-Aided Engineering for Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์  
 หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้งานด้านวิศวกรรมยานยนต์ ใน
งานวิเคราะห์ต้นแบบในเรื่องอิทธิพลรูปทรงและประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น  ค่า
ความเค้นและการเสียรูป  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางจลนศาสตร์จําลองการเคล่ือนไหวของ
กลไกต่าง ๆ ของช้ินงาน  การวิเคราะห์แรงและระยะการเคล่ือนท่ีระบบกลไกโครงสร้างยานยนต์  และ
ครอบคลุมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
 
536340 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต์  1 (0-3-3) 
   (Automotive Engineering Fundamental Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1, 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
  พ้ืนฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดัน  
อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุ เช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบ
ทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลในท่อ 
เป็นต้น 
 
536341 ปฏิบัติการระบบในยานยนต์ 1 (0-3-3) 
   (Vehicle System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 536201 วิศวกรรมยานยนต์ 
  การปฏิบัติการทางด้านเครื่องยนต์ การถอดประกอบเครื่องยนต์ประเภทและขนาดต่างๆ  
 การทําปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับระบบทางกลต่างๆ ในยานยนต์  ปฏิบัติการระบบบังคับเล้ียว ปฏิบัติการ
การทดสอบระบบพ้ืนฐาน  เช่น  ระบบระบายความร้อน  ระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าพ้ืนฐานใน
ยานยนต์  เป็นต้น 
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536401 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง 4 (4-0-8) 
   (Advanced Automotive Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 536201 วิศวกรรมยานยนต์ 
  ระบบความปลอดภัยในยานยนต์  การออกแบบลักษณะรถยนต์  ระบบการขับเคล่ือนและ 
เครื่องยนต์สมัยใหม่  เช่น  เครื่องยนต์ไฟฟ้า  การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์  ยานยนต์ท่ีใช้ท้ัง
นํ้ามันและไฟฟ้า  ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
 
536402 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Automotive Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน : 536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับยานยนต์ 
 มลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากยานยนต์  วิธีการควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากยานยนต์ท้ังมลภาวะด้าน
อากาศ  มลภาวะด้านเสียง  มลภาวะด้านความร้อน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่าน้ัน  
การศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 
536403 ความปลอดภัยของยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Automotive Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 
 การออกแบบยานยนต์เพ่ือความปลอดภัย  การออกแบบเพ่ือรับการชนด้านหน้า  การชน
ด้านข้าง  การชนด้านหลัง  การพลิกควํ่า  การออกแบบระบบป้อนเช้ือเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้
อุบัติเหตุ  การออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนต์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  อุปกรณ์สมัยใหม่เพ่ือเสริม
ความปลอดภัย 
 
536404 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Automotive Sensoring and Display System) 
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
  ระบบเครื่องวัดท่ีใช้ในยานยนต์  เครื่องวัดในระบบการจ่ายเช้ือเพลิง  เครื่องมือวัดในระบบ 
ส่งกําลัง เครื่องวัดในระบบการปรับอากาศ  ระบบตรวจจับความเร็ว  ระบบตรวจจับการห้ามล้อ  
ระบบการแสดงผลในยานยนต์การแจ้งเตือน  ระบบการป้องกันความเสียหายจากการทํางานผิดพลาด
ของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า 
 
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 4 (4-0-8) 
   (Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 
  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  เซนเซอร์ท่ีจําเป็นในการควบคุม  การรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์ 
และระบบควบคุม  ตรรกของการควบคุมระบบยานยนต์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุมยาน
ยนต์  ระบบกระตุ้นทางกล  ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า  ระบบการป้อนกลับการควบคุมในยานยนต์ 
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536406 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมยานยนต์ 1 4 (4-0-8) 
   (Advanced Topics in Automotive Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต์   
 
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1 4 (4-0-8) 
   (Special Problems in Automotive Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของ 
หัวหน้าสาขาวิชา  งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงาน  เพ่ือ
เก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 4 (4-0-8) 
   (Automotive Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต์   
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานต้องสําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน 1 (0-3-3) 
   (Manufacturing and Industrial Automation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 การปฏิบัติการเรื่องการผลิตช้ินส่วนยานยนต์  การทดสอบมาตรฐานช้ินส่วนยานยนต์   
การวัดละเอียดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมย้อนรอย ปฏิบัติการระบบ
ควบคุมอัตโนมัติท่ีใช้ในโรงงาน เช่น ระบบควบคุมทาง PLC, ระบบนิวเมตริก, ระบบไฮโดรลิกค์ และ
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
 
536441 ปฏิบัติการทางพลศาสตร์และระบบควบคุมในยานยนต์ 1 (0-3-3) 
   (Vehicle Dynamics and Control System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การส่ันทางกล 
 การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล-ไฟฟ้า ท่ีใช้ในยานยนต์  ปฏิบัติการทดสอบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ การทดสอบทางพลวัตรของยานยนต์ ระบบกันสะเทือนท่ีใช้ในยานยนต์ 
 
536490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
   (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 
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536491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ 
 สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
536492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  536491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 

536493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน :  536492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
536494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ 9 หน่วยกิต 
   (Automotive Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานวิศวกรรมยานยนต์  โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
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537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 (0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
บินพ้ืนฐาน ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอากาศยาน  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
 
537201 พ้ืนฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจําลองบิน 1 (0-3-3) 
 (Introduction Flight Training with Flight Simulator) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้ภาพรวมกระบวนการทํางานของเครื่องจําลองการบิน ทราบถึงการ
เตรียมตัวก่อนทําการบิน ทักษะการอ่านแผนท่ี ฝึกบินด้วยเครื่องจําลองการบินเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการ
บินพ้ืนฐาน หลักการอ่านเครื่องวัดต่าง ๆ และการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องนักบิน รวมถึง
หลักการทํางานของอุปกรณ์ส่ือสารและนําร่องต่าง ๆ การทํารายงานการบิน 
 
537202 วัสดุอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 กล่าวนําถึงวัสดุประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในอากาศยาน การศึกษาคุณสมบัติของโลหะ ท่ีใช้ใน
อากาศยาน โครงสร้างระดับจุลภาคของโลหะ การเกิดสนิมและการป้องกัน ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ
ผสมต่าง ๆ ท่ีใช้ในอากาศยาน เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม เป็นต้น การศึกษาคุณสมบัติ
ของวัสดุผสมท่ีใช้ในอากาศยาน ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเสริมความแข็งแรงท่ีไม่เป็นโลหะ เช่น 
คาร์บอนไฟเบอร์ วัสดุใยแก้ว เป็นต้น รวมถึงศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวัสดุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อากาศยาน วัสดุทางเลือกในอนาคต เช่น วัสดุนาโน วัสดุสมาร์ท เป็นต้น มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
วัสดุสําหรับอากาศยาน 
 

537301 อากาศพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กล่าวนําถึงความสําคัญของอากาศพลศาสตร์ แนะนําพ้ืนฐานด้านอากาศพลศาสตร์ การไหล
แบบไม่มีความหนืด ทฤษฏีแพนอากาศ พ้ืนฐานการไหลในช้ันชิดผิว การไหลท่ีไม่เสถียรและการเกิด
การแยกตัวในระหว่างการไหล การไหลอย่างป่ันป่วน ผลกระทบของรูปทรงของปีกท่ีมีผลกระทบต่อ
แรงยกและแรงต้าน ทฤษฏีในการออกแบบปีกเบ้ืองต้นในการคํานวณอากาศพลศาสตร์ 
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537302 เครื่องวัดอากาศยาน 3 (3-0-6) 
 (Aircraft Instrument) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม และ 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดท่ีใช้ในทางการบิน หลักการวัด มาตราฐาน การประยุกต์ใช้
หลักสถิติในการวิเคราะห์ความผิดพลาด การปรับปรุงสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์
ประมวลผลและแสดงผลประเภทต่าง ๆ หลักการทํางานของเซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ  ท่ีใช้ในอากาศ
ยาน ท้ังทางกลและทางไฟฟ้า เช่นการวัดระยะทาง การวัดแรง การวัดความเครียด ความดัน อัตราการ
ไหล อุณหภูมิ การทรงตัว เป็นต้น ระบบข้อมูลอากาศ เครื่องมือประกอบการบิน 
 

537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 3 (3-0-6) 
 (Aircraft Electrical System) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 กล่าวถึงความสําคัญของระบบไฟฟ้าอากาศยาน ทบทวนพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าบนอากาศยาน วงจรทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง ทักษะการอ่านแผนภาพการ
เดินสายไฟสําหรับอากาศยาน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์  
 
537304 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน  1 (0-3-3) 
 (Aircraft Electrical System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน  หรือ  เรียนควบคู่   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครโปรเซสเซอร์ 
และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับอากาศยาน เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎีท่ีได้เรียนในวิชาระบบ
ไฟฟ้าอากาศยาน 
 
537305 กลศาสตร์การบิน 4 (4-0-8) 
 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537301 อากาศพลศาสตร์ 
 สมการการเคล่ือนท่ีสําหรับสมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะของอากาศยานในการบินท่ี
ความเร็วคงท่ีและสภาวะการบินด้วยความเร่ง เสถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการการ
เคล่ือนท่ีของอากาศยาน การเคล่ือนท่ีตามแนวแกนและแนวขวางของอากาศยาน 
 
537306 โครงสร้างอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Structure) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ทบทวนหลักการของการเปล่ียนแปลงรูปทรง ความเค้นและความเครียดของวัสดุ  
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด การโก่ง การเฉือน การบิดของท่อผนังบางท้ังชนิด
เปิดและปิด ท่อหลายเซลล์ หลักการวิเคราะห์พ้ืนผิวท่ีรับความเค้น วิเคราะห์ความเค้นในช้ินส่วน
อากาศยาน อาทิ ปีก ค้านแบบกล่อง ลําตัว เป็นต้น 
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537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1 3 (3-0-6) 
 (Gas Dynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 กล่าวนําถึงความสําคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวนพ้ืนฐานทางกลศาสตร์ของไหลและ
เทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์
สําหรับของไหล ศึกษากฎการเคล่ือนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติแบบไม่มีความ
หนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรงเสียดทานและความร้อน การเกิดคล่ืนกระแทกฉากและ
คล่ืนกระแทกเฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
 

537308 ต้นกําลังอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ศึกษาเครื่องยนต์ท่ีใช้อากาศยานแบบต่าง ๆ เช่นเครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ 
เครื่องยนต์เทอร์โบเจต เทอร์โบพรอพ และเทอร์โบแฟน เป็นต้น แนะนําเครื่องยนต์สมัยใหม่ท่ีใช้กับ
อากาศยาน แนะนําระบบต้นกําลังอากาศยาน ระบบควบคุมเช้ือเพลิง ระบบเครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องยนต์ หน่วยกําลังสํารอง (APU) ท่ีใช้ในอากาศยาน ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองจาก
เครื่องยนต์อากาศยาน กล่าวนําถึงเครื่องยนต์จรวดท่ีใช้เช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว  
 
537309 ระบบควบคุมอากาศยาน  4 (4-0-8) 
 (Aircraft Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 537305 กลศาสตร์การบิน 
 ระบบพลวัตและการควบคุมอากาศยาน  ระบบไฮดรอริกส์  ระบบนิวเมติกส์  ทฤษฏีการ
ควบคุมเชิงเส้น สมการการเคล่ือนท่ีแบบจําลองปริภูมิสเตรท  ฟังก์ชันถ่ายโอน เสถียรภาพ   การ
วิเคราะห์และออกแบบในโดเมนความถี่ ระบบควบคุมอากาศยานในแนวแกนและแนวขวาง 
 
537310 ระบบทําความเย็นและปรับความดันอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Air Conditioning and Pressurization Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการทําความเย็น การปรับอากาศและความดัน หลักการทําความเย็น ระบบการทํา
ความเย็นและปรับความดันแบบต่าง ๆ การอัดไอ การดูดซึม การทําความเย็นโดยการระเหย 
องค์ประกอบของระบบทําความเย็นและระบบปรับความดัน การคํานวณภาระความเย็นและการ
ออกแบบท่อส่งสารทําความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิง
ความร้อนและคุณภาพอากาศภายในห้องนักบินและห้องโดยสาร  ระบบปรับอากาศสําหรับอากาศยาน  
การออกแบบระบบการกระจายอากาศสําหรับอากาศยานขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
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537311 การออกแบบระบบขับเคล่ือนอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Design of Aircraft Propulsive Systems)  
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องเครื่องยนต์สันดาปภายในสําหรับอากาศยาน วัฏจักรอากาศ-เช้ือเพลิง
อุดมคติ  เครื่องยนต์จุดระเบิด  เครื่องยนต์อัดระเบิด  เช้ือเพลิงและการสันดาป  ระบบการป้อน
เช้ือเพลิง  ระบบการจุดระเบิด  การหล่อล่ืนและนํ้ามันหล่อล่ืน  การเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต์ 
เช้ือเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์ใบพัดสําหรับอากาศยาน  ส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดอากาศยาน  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับใบพัดในการสร้างแรงฉุด และเทคโนโลยี
ทางด้านระบบขับเคล่ือนสําหรับอากาศยาน 
 
537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 (0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 พ้ืนฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัด 
ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล การฝึก
ใช้เครื่องมือช่างซ่อมอากาศยาน การดูงานในโรงซ่อมอากาศยาน 
 
537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และโครงสร้างอากาศยาน 1 (0-3-3) 
 (Aerodynamics and Aircraft Structure Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 
 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ เช่น การทดสอบลักษณะการไหลผ่านวัตถุ การทดสอบโดย
ใช้อุโมงค์ลม เป็นต้น ปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยาน เช่น การทดสอบช้ินส่วนปีก เป็นต้น การ
ทดสอบเครื่องยนต์สําหรับอากาศยาน เช่น การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ เช่น เครื่องยนต์ลูกสูบ 
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เป็นต้น 
 
537401 การซ่อมบํารุงอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Maintenance) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้  แนวคิดและเทคนิคเบ้ืองต้นในการซ่อมบํารุงอากาศยานในปัจจุบัน  
ระบบควบคุมและการประกันคุณภาพ  พ้ืนฐานการซ่อมบํารุงประเภทต่าง ๆ การวางแผนการซ่อม
บํารุง โครงสร้างพ้ืนฐานของลานจอดหรือโรงจอด  ท่ีใช้ในการซ่อมบํารุงแบบต่าง ๆ การจัดเตรียม
บุคลากร  การจัดทําเอกสารการซ่อมบํารุง  ใบอนุญาตและการรับรองการซ่อมบํารุงอากาศยาน   
กฎหมายและข้อบังคับการบินท่ีควรรู้ในการซ่อมบํารุงอากาศยาน  การใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์
และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงอากาศยาน  กระบวนการซ่อมบํารุงอย่างเห็นภาพ  
เศรษฐศาสตร์ด้านการซ่อมบํารุงอากาศยาน 
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537402 การออกแบบอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Design) 
วิชาบังคับก่อน : 537305 กลศาสตร์การบิน 
 ศึกษาแนวความคิดด้านการออกแบบอากาศยาน  เพ่ือรวบรวมศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่นหลัก
ของอากาศพลศาสตร์  สมรรถนะ  เสถียรภาพ  การขับเคล่ือน โครงสร้าง เป็นต้น การคํานวณค่าต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  การประมาณนํ้าหนัก  การถ่วงและการกระจายนํ้าหนัก  การเลือกระบบ
ต้นกําลัง  การกําหนดขนาดปีกและส่วนหาง  การกําหนดลักษณะโครงสร้าง  กล่าวนําถึงการวิเคราะห์
ความยืดหยุ่นทางอากาศพลศาสตร์ 
 
537440 ปฏิบัติการการซ่อมบํารุงและระบบบนอากาศยาน   1 (0-3-3) 
 (Aircraft Maintenance and Aircraft System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และโครงสร้างอากาศยาน   
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบนอากาศยาน เช่น ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ การวัด
และเครื่องมือวัดสําหรับอากาศยาน ระบบส่ือสารและนําร่อง  ระบการควบคุมอัตโนมัติสําหรับอากาศ
ยาน เช่น ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID เป็นต้น ปฏิบัติการการ
ซ่อมบํารุงอากาศยาน เช่น การซ่อมบํารุงโครงสร้างอากาศยานท่ีทําด้วยวัสดุผสม การเทียบวัด
เครื่องมือวัดทางการบิน เป็นต้น 
 
537450 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 2 (1-3-5) 
 (Computer-Aided Engineering for Aeronautical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ1 
 หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้งานด้านวิศวกรรมอากาศยาน
ในงานวิเคราะห์ต้นแบบในเรื่องอิทธิพลรูปทรงและประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น 
ความเค้น และการเสียรูป การใช้ซอฟแวร์ทางกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของกลไกต่าง ๆ ของช้ินงาน
เพ่ือให้ได้แบบช้ินงานท่ีถูกต้องก่อนลงมือสร้างจริง การใช้ซอฟแวร์ทางกลศาสตร์การเคล่ือนไหว
วิเคราะห์หาแรงระยะการเคล่ือนท่ีระบบกลไกโครงสร้างอากาศยานและครอบคลุมหลักการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ต่องานทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน 
 
537451 ระบบจัดการด้านการบิน  4 (4-0-8) 
 (Aviation Management System) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน  
 แนะนําให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลัก ๆ และหลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบิน
พาณิชย์ เพ่ือให้เห็นภาพกว้างและเข้าใจหลักการการบริหารแบบสากล และเป้าหมายของสายการบิน
ท่ัว ๆ ไป แนะนําระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจ กิจการซ่อมบํารุงอากาศยาน เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของวิศวกรอากาศยาน และเข้าใจส่ิงท่ีสายการบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 
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537452 นิรภัยการบิน  4 (4-0-8) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบํารุงอากาศยาน 
 มาตรฐานและกฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน นิรภัยภาคพ้ืน 
ความปลอดภัยในการบํารุงรักษาอากาศยาน มนุษยปัจจัย ขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กร 
นิรภัยการบิน การขนส่งสินค้าอันตราย มาตรการรับมือกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ความผิดพลาดในการซ่อมบํารุงอากาศยาน 
 
537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน  4 (4-0-8) 
 (Aviation Industrial Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบํารุงอากาศยาน 
 แนะนําให้รู้จักองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการ
บินพลเรือนในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์และข้อกําหนดของมาตรฐานท่ีสําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน การเปรียบเทียบมาตรฐาน การรวมหลายมาตรฐาน และ
ประสบการณ์การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงระบบ การสร้างระบบเอกสาร การ
ฝึกอบรม การได้รับการรับรอง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการซ่อมบํารุงอากาศยานจากการได้รับ
การรับรอง 
 
537454 พลศาสตร์ของก๊าซ 2 4 (4-0-8) 
 (Gas Dynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1 
 การศึกษาการไหลของก๊าซในสามมิติ พฤติกรรมของก๊าซเม่ือไหลในย่านความเร็วใกล้เสียง 
การไหลในย่านไฮเปอร์โซนิค คุณสมบัติของก๊าซในย่านอุณหภูมิสูง การไหลของก๊าซท่ีมีอุณหภูมิสูง 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับการไหลของก๊าซ 
 
537455 ระบบบนอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทํางานของระบบต่าง ๆ บนอากาศยาน  อาทิ ระบบควบคุมการ
บิน ระบบควบคุมเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบเช้ือเพลิง ระบบไฮดรอลิกส์บนอากาศยาน ระบบนิว
เมตริกส์บนอากาศยาน ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมบนอากาศยานรวมถึงระบบความดันและระบบ
ปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินบนอากาศยาน ระบบนําร่อง  ระบบจัดการการบิน เป็นต้นและเทคโนโลยี
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานท่ีเป็นประโยชน์ 
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537456 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Component Design and Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : 537402 การออกแบบอากาศยาน 
 แรงท่ีกระทําผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครงและการให้ความเค้น แนวคิดของ
ลิมิต การพิสูจน์และเงื่อนไขภาระท้ายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์สํารอง การโก่ง
ตัวของโครง ความแข็งแรงของปีก และความไม่เสถียรเฉพาะท่ี การให้ความเค้น 
 
537470 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1  4 (4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปาก
เปล่า 
 
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  4 (4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปาก
เปล่า 
 
537472 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรม
อากาศยาน 

 
537473 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรม
อากาศยาน 
 
537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1  4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
537490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
6000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
537491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
 ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
537492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 537491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
 ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
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537493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 537492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว  
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
537494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
 (Aeronautical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอากาศยาน  โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาส่ิง
ท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 
538201  ธรณีวิทยา 5 (4-3-11) 
 (Physical Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบเขตของรายวิชาธรณีวิทยา จักรวาลและโลก ลักษณะพ้ืนผิวของเปลือกโลกและ
กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปล่ียนรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน แผนท่ีทางธรณีวิทยา
และภาพตัดขวาง เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพ่ือสร้างแผนท่ีทางธรณี การเก็บตัวอย่างหินใน
ภาคสนาม การหยั่งธรณีหลุมเจาะและแท่งตัวอย่างหิน การเตรียมแผนท่ีและรายงานทางธรณีวิทยา 
 
538202  หินและแร่ 4 (3-3-9) 
 (Rocks and Minerals) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา 
 หลักการของผลึกแร่ ระบบของแร่ คุณสมบัติของเน้ือหิน การจําแนกแร่และการหา
ส่วนประกอบของแร่ การจําแนกหิน หลักการศิลาวิทยาของหินอัคนีและหินแปร การทับถมและการ
เกิดของหินตะกอนเม็ดและหินคาร์บอเนต  การเกิดและการกระจายตัวของหินอัคนีและหินแปร 
 
538303  ธรณีเทคนิค 5 (4-3-11) 
 (Geotechniques) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและการจําแนกดินและหิน การ
วิเคราะห์ความเค้นและความเครียด กฎเกณฑ์การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้าน
ธรณีเทคนิคสําหรับการขุดเจาะดินและหิน 
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538304  วิศวกรรมน้ําใต้ดิน 4 (4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยานํ้าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์ กฎของดาร์ซี การสร้างโครงข่าย
การไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ผลกระทบของนํ้าใต้ดินต่อโครงสร้างทาง
วิศวกรรม 
 
538305  กลศาสตร์ธรณีส่ิงแวดล้อม 4 (4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาการทําเหมืองและจากโครงการทางวิศวกรรมธรณี การ
ทรุดตัวของพ้ืนผิว การเล่ือนตัวของนํ้าใต้ดิน การปนเป้ือนของนํ้าใต้ดิน แผ่นดินเล่ือน และ
แรงส่ันสะเทือนจากแรงระเบิด 
 
538306  แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 4 (4-0-8) 
 (Mineral and Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา 
 การเกิด การผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานด้ังเดิมและแหล่งพลังงานทางเลือก 
การจัดหา ความต้องการ และการใช้พลังงานของโลกอย่างยั่งยืน แหล่งพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ เช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ช้ันปิโตรเลียมและการกระจายตัวของแหล่งปิโตรเลียม 
 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี 
 
538308 ธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-9) 
 (Geophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 หลักการและข้อจํากัดของวิธีการสํารวจธรณีฟิสิกส์ การสํารวจด้านคล่ืนไหวสะเทือนแบบหัก
เห การสํารวจด้านคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การสํารวจด้านไฟฟ้า การสํารวจด้านค่าโน้มถ่วง 
การสํารวจด้านแม่เหล็ก การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานสํารวจพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 
538309  กลศาสตร์หิน 5 (4-3-11) 
 (Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 การวิเคราะห์ความเค้น  การวิเคราะห์ความเครียด ความเสียดทานของรอยแตกในหิน 
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน การเปล่ียนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม 
วิศวกรรมหินเบ้ืองต้น การคํานวณด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์ 
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538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 4 (4-0-8) 
 (Mine Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมิน
ค่าใช้จ่ายของการดําเนินการทําเหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การจัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพ่ือ
ลงทุนทําเหมือง  
 
538311  เขื่อนและอ่างเก็บน้ํา 4 (4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การสํารวจพ้ืนท่ี การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า โดยเน้นท่ีเขื่อนดิน 
การคํานวณการซึมผ่าน และการยกตัวของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์ 
ทัศนะศึกษา 1 ครั้ง 
 
538312  การออกแบบฐานรากบนหิน 4 (4-0-8) 
 (Design of Foundations on Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การนําหลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศนศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้ง 
 
538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 
 (Introductory Mining Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 วิธีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่บนดินและใต้ดิน ทัศนะ
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
538314  กลศาสตร์หินสําหรับวิศวกรโยธา 4 (4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 535321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ระบบการจําแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก 
เสถียรภาพความลาดชันมวลหิน อุโมงค์ในหิน และฐานรากบนหิน 
 
538315  กลศาสตร์หินสําหรับวิศวกรปิโตรเลียม 4 (4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Petroleum Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พ้ืนฐานของหิน การจําแนกมวลหิน การวิเคราะห์
ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ 
การทําไฮโดรแฟลด การกักเก็บนํ้ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ 
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538416  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว 4 (4-0-8) 
 (Surface Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การสํารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ การจําแนกและการใช้วิธีการทําเหมืองบน
ผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะในดินและหิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง 
 
538417  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 4 (4-0-8) 
 (Underground Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การสํารวจและประเมินการทําเหมืองใต้ดิน การจําแนกและการใช้วิธีการทําเหมืองใต้ดิน
แบบต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน เทคนิคการเจาะและระเบิดสําหรับการขุดเจาะใต้ดิน การคํ้ายันช่อง
เหมืองเบ้ืองต้น การระบายอากาศ การระบายนํ้าและแสงสว่างใต้ดิน การศึกษาและการควบคุมการ
ทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองใต้ดินเบ้ืองต้น  
 
538418  โครงงานวิศวกรรมธรณี 4 (1-9-11) 
 (Geological Engineering Projects) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การสํารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสร้างแผนท่ีธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การ
ประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การ
นําเสนอผลการออกแบบ 
 
538419  การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 4 (4-0-8) 
 (Mine Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว และ 538417 การออกแบบ

เหมืองและขุดเจาะใต้ดิน 
 แนวคิดสําหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การเลือกเครื่องจักรกลหนัก การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการทําเหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและ
การซ่อมบํารุง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองการออกแบบ 
 
538420  เทคโนโลยีการทําเหมืองเกลือหิน 4 (4-0-8) 
 (Salt Mining Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 หลักการของระบบการทําเหมืองสําหรับช้ันแร่บางและหนา ข้อพิจารณาในการออกแบบ
โครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่อง
เหมือง 
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538421  การกักเก็บของเสียในชั้นหิน 4 (4-0-8) 
 (Waste Disposal in Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาทางเทคนิคของการกักเก็บของเสียในช้ันหินท้ังในรูป
ของแข็งและสารละลาย วิธีการสํารวจหาแหล่งสําหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจาย
ของของเสียในช้ันหิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกักเก็บของเสีย กรณีศึกษา
ของแหล่งกักเก็บท่ีมีประสิทธิภาพและงานวิจัยในปัจจุบัน 
 
538422  กลศาสตร์หินชั้นสูง 4 (3-3-9) 
 (Advanced Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี ท่ีมา การประยุคต์ใช้ ข้อจํากัดต่าง ๆ ของ
ทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน 
ผลกระทบของขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นน่ิง และสแตรนซ็อฟเท็น
น่ิง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการตรวจวัดผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม 
 
538423  กลศาสตร์หินเกลือ 4 (4-0-8) 
 (Rock Salt Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติของเกลือหินและวัสดุท่ีมี
ผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา ทฤษฎีอีลาสโตพลาสติก  วิสโคอีลาสติก วิสโคพลาสติก  พฤติกรรมการเคล่ือน
ไหล และการจําลองด้วยระเบียวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างใต้ดินในหินเกลือ 
หรือโพแทซ (เช่น เหมืองใต้ดิน โพรงกักเก็บนํ้าเกลือ โพรงกักเก็บ และท่ีท้ิงของเสีย)   
 
538424  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 (0-6-3) 
 (Special Problem I) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี 
 
538425  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 (0-6-3) 
 (Special Problem II) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี 
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538426  หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 3 (0-6-3) 
 (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538427  หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 3 (0-6-3) 
 (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538428  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 3 (0-6-3) 
 (Geological Engineering Senior Project I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี  การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานท่ี
เกี่ยวข้อง  การออกแบบเครื่องมือทดลอง  หรือออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะงาน  การวางแผน  
การทํางาน  การประเมินค่าใช้จ่าย  และการกําหนดกรอบเวลาทํางาน  และการนําเสนอโครงการ 
 
538429  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 3 (0-6-3) 
 (Geological Engineering Senior Project II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นโครงการศึกษาต่อเน่ือง จากวิชาโครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 การจัดหาข้อมูล 
เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง การดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน 
 
538490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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551101  เขียนแบบวิศวกรรม     3 (2-3-7) 
 (Engineering Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ การกําหนดมิติและการเผ่ือในงานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  
การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
551102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   4 (2-6-10) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การกําหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึก
ปฏิบัติการโปรแกรม 
 
551111  เคมีสําหรับวิศวกร               4 (4-0-8) 
 (Chemistry for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรี
เซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ท่ัวไปของกรดและเบสจลนศาสตร์เคมี  
 
551112  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร     1 (0-3-3) 
 (Chemistry for Engineers Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  551111 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ เรียนควบคู่ไปกับ 551112 ปฏิบัติการเคมี 

สําหรับวิศวกร 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการทีมีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการทําปฏิบัติการเคมี สมบัติ
ของแก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ  
 
551121  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1   4 (4-0-8) 
 (Physics for Engineers I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเคล่ือนท่ีและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม
และการหมุน การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคล่ืนและคล่ืนเสียง กล
ศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
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551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1         1 (0-3-0) 
 (Physics for Engineers I Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่ไปกับ 551122  

ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 และเพ่ือ
ประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้องทําการทดลองด้านกลศาสตร์ คล่ืนและของไหล 
 
551123  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2        4 (4-0-8) 
 (Physics for Engineers II) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
 สนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและการเหน่ียวนํา 
คล่ืนแสง ฟิสิกส์ ควอนตัมเบ้ืองต้น อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพ้ืนฐานของอิเล็กทรอนิกส์ 
นิวเคลียรสและอนุภาคมูลฐาน 
 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2     1 (0-3-0) 
 ( Physics for Engineers Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 551123 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่ไปกับ 551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์

สําหรับวิศวกร 2 
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 จะต้องทํา
การทดลองด้าน แสง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   
 (Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจํากัดเขต 
และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส เทคนิคการอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพ้ืนฐาน 
 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2         4 (4-0-8) 
 (Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 ลําดับและอนุกรม  เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การ
อินทิเกรตหลายช้ัน เวกเตอร์แคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพ่ือแก้สมการพีชคณิต 
 
551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3     4 (4-0-8) 
   (Engineering Mathematics III) 
วิชาบังคับก่อน : 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น 
วิธีการใช้อนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร์ การแปลงลาปลาซและประยุกต์ใช้ 
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551200  พ้ืนฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     2 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะนําแนวคิดของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรกับแมคคาทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ระบบแมคคาทรอนิกส์ เช่น เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ ระบบการวัด ระบบไมโครโพเซสเซอร์และ
คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต ไมโครโพเซสเซอร์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุม
การเคล่ือนท่ี เช่น การขับ แอทรูเอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุม ปฏิบัติการการวัดพ้ืนฐาน ปฏิบัติการการ
ควบคุมพ้ืนฐาน เช่น การใช้พีแอลซีควบคุมระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์ 
 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมแมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ 
เสถียรภาพ 
 
551202  วัสดุวิศวกรรม     4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    สมบัติท่ัวไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน 
และยาง  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปช้ินงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนใน
โลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบ้ืองต้น โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว 
ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้านต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ 
การหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 
551203  พลศาสตร์วิศวกรรม    4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลัก พ้ืนฐานของพลศาสตร์  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค 
จลนพลศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคล่ือนท่ีและกฎข้อท่ีสองของนิวตัน อิมฟัลร์และโมเมนตัม 
จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคล่ือนท่ีในระนาบ 
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551204  วิศวกรรมไฟฟ้า    4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงและการแยกโดดสัญญาณ การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการแปลงลาปลาซ วงจรกรองความถี่ ความรู้เบ้ืองต้นด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
551205  กระบวนการผลิตและปฏิบัติการการผลิต        4 (2-6-10) 
 (Manufacturing Processes and Workshop) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 
เช่น การขึ้นรูปช้ินงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การเช่ือม การ
ปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน กระบวนการแปรรูปช้ินงาน โดยใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข การปรับปรุงคุณภาพผิวและการเคลือบผิว หลักการ
เบ้ืองต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิต พร้อมการฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต   
 
551206  กลศาสตร์วัสดุ        4 (4-0-8) 
   (Mechanics of Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์
และความเค้นกระทําร่วม เกณฑ์กําหนดการวิบัติ 
   
551208  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน     2 (1-3-5) 
 (Geometrics Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 หลักการพ้ืนฐานและมาตรฐานการกําหนดสัญลักษณ์ในการควบคุมรูปร่างรูปทรง การ
ควบคุมคุณสมบัติพ้ืนผิว การควบคุมขนาด การให้ขนาดของช้ินส่วน รวมถึงการกําหนดพิกัดความเผ่ือ
ในการประกอบช้ินงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและคําส่ังของโปรแกรมในการเขียนแบบพ้ืนฐานในสองและสาม
มิติ 
 
551241  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3 (3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน พัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า ความเข้าใจเบ้ืองต้นท่ีจําเป็นในการอ่านเอกสารทาง
วิชาการ 
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551242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน : 551241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อวิชาชีพ เช่น  ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์ในงานอาชีพ ทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารในท่ีทํางาน เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
551300  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 (0-3-3) 
 (Seminar in Mechatronics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551200 พ้ืนฐานวิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  การนําเสนอด้วยโปสเตอร์  
การพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
 
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร        4 (4-0-8) 
 (Design of Mechanical Elements) 
วิชาบังคับก่อน : 551206 กลศาสตร์วัสดุ 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย 
ทฤษฎีความเสียหายและการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรมแบบสถิตและแบบแปร
ผัน การออกแบบเพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา การออกระบบส่งกําลังด้วยเฟือง เฟืองฟันตรง เฟือง
ฟันเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองตัวหนอน และระบบส่งกําลังอื่น ๆ เกลียว สกรูส่งกําลัง รอยต่อหมุดย้ํา
และสลัก สปริง 
 
551302  อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า     4 (4-0-8) 
 (Electrical Actuator) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ พ้ืนฐานการขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์เซอร์โวแบบกระแสตรงและมอเตอร์เซอร์โว
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน มอเตอร์สปินเดิล เทคนิคต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนมอเตอร์เซอร์โว เทคนิคการขับเคล่ือน สเต็บเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง
แบบไร้แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์และนิวเม
ติกส์ไฟฟ้า 
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551303  การส่ันและแบบจําลองระบบ                  4 (4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และแบบจําลองระบบทางกล   ระบบไฟฟ้า   ระบบของไหล-ความร้อน  
ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมตริกส์ การตอบสนองแบบอิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ 
การส่ันโดยการหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ   การส่ันโดย
แรงรูปแบบต่าง ๆ การส่ันโดยการหน่วงความหนืด การส่ันพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมี
อันดับความอิสระหลายอันดับ การตอบสนองเชิงความถี่และการส่ัน การหาความถี่ธรรมชาติและ
รูปร่างการส่ัน วิธีการลดและควบคุมการส่ันแบบต่าง ๆ  
 
551304  การออกแบบเครื่องจักรกล     4 (4-0-8) 
 (Design of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวนําถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกระจัด ความเร็วและความเร่งใน
เครื่องจักรกล การสังเคราะห์ช้ินส่วนกลไก การวิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นใน
กลไก การถ่วงสมดุลของมวลและมวลเคล่ือนท่ีกลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง 
 
551305  การวัดและเครื่องมือวัด       4 (4-0-8) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาด
จากการวัดและการปรับเทียบ  การใช้สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์
แสดงผล  เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  วัดแรง  วัดความดัน  อัตราการไหล  
อุณหภูมิ 
 
551306  ระบบอิเล็กทรอนิกส์        4 (4-0-8) 
 (Electronics System) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า การประมวลผลสัญญาณ การส่ง
สัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล 
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551307  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
สําหรับวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ค่าของเงินท่ีเปล่ียนตามเวลา สูตรดอกเบ้ียและการแก้ปัญหา
ดอกเบ้ีย การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเส่ือมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการ
ลงทุนทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้สภาวะความเส่ียงและความไม่แน่นอน   กรณีศึกษาในทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551308  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม     4 (4-0-8) 
 (Industrial Automation System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์สําหรับระบบอัตโนมัติ  ศึกษาอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทลเลอร์  ศึกษาอุปกรณ์
กระตุ้นท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ลูกสูบ  ศึกษาระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวเมติกส์  
ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า 
 
551309  การออกแบบระบบควบคุม     4 (4-0-8) 
 (Control System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 551303 การส่ันและแบบจําลองระบบ 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบ
ต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ 
เป็นต้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิง
เส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนความถี่ แบบจําลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุม
แบบปัจจุบันเบ้ืองต้น 
 
551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1        1 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัด การวัดและเครื่องมือวัด การส่งผ่านข้อมูลการวัด เช่น การ
ใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดตําแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด  และ
เซนเซอร์อื่น ๆ 
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551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2         1 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
 ปฏิบัติการการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์
กระแสสลับ  การใช้งานของเซนเซอร์อุตสาหกรรม  การใช้พีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์   และ
ระบบไฮดรอลิกส์ การวัดการส่ัน การสมดุลเพลา 
 
551401  ต้นกําลังของไหล     3 (3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
 หลักพ้ืนฐานของของไหลสถิต ความดันในของไหล คุณสมบัติของไหล สมการพ้ืนฐานของ
ของไหล เช่น สมการความต่อเน่ือง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน ท่อและระบบท่อ การไหลในท่อ
อุปกรณ์ ควบคุมการไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร์ การออกแบบลูกสูบนิวเมติก และไฮดรอลิกส์ ระบบ
ส่งกําลังด้วยของไหล 
 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอ     4 (4-0-8) 
 (Microcontroller System) 
วิชาบังคับก่อน : 551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุตและเอาต์พุต 
ระบบส่ือสารการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนานําไปใช้งานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
551440  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3        2 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 
 วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การควบคุมตําแหน่งของสเต็ปป้ิงมอเตอร์ ปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วย
คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบควบคุมสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
551450  หุ่นยนต์เบ้ืองต้น  4 (4-0-8) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์  ประเภทของหุ่นยนต์  ลักษณะหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการ
เคล่ือนท่ีและเคล่ือนย้ายท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  ส่วนประกอบ สมการเพ่ือการเปล่ียนพิกัดในหุ่นยนต์  
สมการในการเคล่ือนไหวของหุ่นยนต์  การกําหนดเส้นทางการเคล่ือนท่ี  การจําลองระบบและการ
โปรแกรมหุ่นยนต์  
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551451  การจัดการอุตสาหกรรม    4 (4-0-8) 
  (Industrial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หน้าท่ีของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลิตและการดําเนินงาน การพยากรณ์
ความต้องการและการกําหนดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ทําเลท่ีต้ัง  การวางผังโรงงาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการโครงการ รวมท้ังหลักความปลอดภัย ในโรงงาน และการศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน  
 
551452  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลท่ีใช้ในการเพ่ิมผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงาน
และการนําเสนอของนักศึกษา 
 
551453  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีใช้ในการเพ่ิมผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา 
 
551454  เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 (4-0-8) 
 (Electronics Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการเพ่ิมผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา 
 
551455  เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ์ 4 (4-0-8) 
 (Computer Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับทางทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเพ่ิมผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทํารายงานและการ
นําเสนอของนักศึกษา 
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551456 การจัดการส่ิงแวดล้อม 4 (4-0-8) 
 (Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเรื่องปัญหาของส่ิงแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ลักษณะของปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม กฎหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  
 
551457  การเขียนแบบเครื่องกล 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบ
ทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางเครื่องกล 
 
551458  การเขียนแบบไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
 (Electrical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้า  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทาง
ไฟฟ้า  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางไฟฟ้า 
 
551459  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Industrial Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบอุตสาหกรรม  ศึกษามาตรฐานการเขียน
แบบทางอุตสาหกรรม  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 
 
551460  การใช้เครื่องมือกล 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ  
 
551461  การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า   4 (4-0-8) 
 (Electrical Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือไฟฟ้า ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ  
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551462  การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Industrial Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุตสาหกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
  
551463  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 4 (4-0-8) 
 (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยส่ือแม่เหล็ก เทคโนโลยี
ฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยีหัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่าน
ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วยกระบวนการ
ฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้สารกึ่งตัวนํา  แนวโน้มเทคโนโลยีการ
บันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดูงานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
551464 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ 
 
551465  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                   4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นขอบของ
หัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บ
รักษาไว้ท่ีสาขาวิชาและต้องการสอบปากเปล่า 
 
551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์            4 (0-12-12) 
 (Mechatronics Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน โครงงานจะต้องสําเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นมา ความ
เป็นไปได้ของปัญหา ประมาณการงบประมาณ และกําหนดรูปแบบของโครงงานให้ชัดเจน มีการ
ประเมินความสําเร็จของงานโดยการสอบปากเปล่าและส่งเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีสาขาฯ 
กําหนด    
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551490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร  และการสัมภาษณ์
งานอาชีพ   ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความ
ม่ันใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 
9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
551491  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ 
 
551494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9 หน่วยกิต 
 (Mechatronics Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
   การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทําการ
วิจัย นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการ
พัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 


