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ค าน า 
 

 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา    
แก่นักศึกษาใหม่ และผู้สนใจทั่วไป ให้ได้ทราบข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา    
ให้เป็นไปตามแผนการเรียนตามหลักสูตรต่อไป 
 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษานักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีแผนการศึกษาที่ดี การมีข้อมูลจะช่วยส่งเสริมความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าศึกษาและระหว่างศึกษา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา          
ของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทุกท่าน 
 
 

      ฝ่ายวชิาการ 
พฤษภาคม 2556 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Suranaree University of Technology 

ประวัติความเป็นมา 
สถานที่ตั้ง 
 เลขท่ี 111  ถนนมหาวิทยาลัย  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  โทรศัพท์ 044-223000  โทรสาร 044-224070 

ฐานะและรูปแบบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ" มีระบบการบริหารงานท่ีแตกต่างจากระบบราชการ  โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหารวิชาการ 
และการจัดการท่ัวไป ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  โดยเน้นการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาค
การศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซ่ึงนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ดังน้ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประมาณ 183 หน่วยกิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ประมาณ 191 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 177 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
ประมาณ 177 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 183 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ  180-195 หน่วยกิต 
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ 191 หน่วยกิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประมาณ 289 หน่วยกิต  และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประมาณ 
181 หน่วยกิต ใช้เวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียน 6 ปี ท้ังนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบ
เต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและวิจัย  ซ่ึงเรียกว่า “ส านักวิชา”  ดังน้ี 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร   
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) 4 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 



2 

  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร  
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  2 หลักสูตร  

- หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต  
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 

4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 21 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
- หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์) 
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5. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 
6. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลกัสูตร 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  

 การรับเข้าศึกษา 
1. ประเภทโควตา ประกอบด้วย โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป์  โควตาผู้มีความสามารถทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โควตามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โควตาผู้พิการ 

2. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. ค่าประกันของเสียหายท่ัวไป 3,500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เม่ือออกจากมหาวิทยาลัย) 
2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี 
3. ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี 
4. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 500 บาท 

  
 
 หมายเหตุ 

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบ ารุงกีฬา ฯลฯ  
2. ค่าหน่วยกิต จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีก 
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     บริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา  
 
1.  บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย  
 มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายทันสมัย บริหารจัดการภายใต้หลักการ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  
2.  บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์   
แก่นักศึกษา กระจายตามสถานท่ีเรียนและหอพักนักศึกษาอย่างท่ัวถึง รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ตไร้สายแก่นักศึกษา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
 
3.  ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
 ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
 ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
 ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
 ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
 ห้องปฐมทัศน์ (Preview) 
 กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
4.  บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย ให้บริการสื่อการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์  และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน  
 
5.  บริการหอพัก  
 มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาเพียงพอส าหรับนักศึกษาทุกคน โดยเน้นมาตรฐานด้านความสะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศท่ีร่มรื่น โดย
มีแนวคิดในการจัดการหอพักให้เป็น   “Living & Learning Center” ภายในห้องพักมีโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจ าหอพัก
คอยดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า มีห้องติวอยู่ท่ีศูนย์การเรียนรู้หอพัก และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
 
6.  บริการด้านอนามัย  
 มหาวิทยาลัยมศูีนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ช านาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และได้จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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7.  บริการให้ค าปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีบริการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน นักศึกษาต้องพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง สามารถขอรับค าปรึกษาได้ท้ังโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail 
  
8. งานทุนการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีสามารถเรียนได้  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์        
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน    
ท่ีมีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยมีปณิธานว่า “ถ้าเรียนได้    
ต้องได้เรียน” ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ดูแล น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมากกว่าเจ็ดพันทุน 
 
    ประเภททุนการศึกษา ในความดูแลของงานทุนการศึกษา มี 9 ประเภทดังนี้ 

1) ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนกู้ยืมเงินจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
จัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2539 จนถึง
ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4 ล้านคน  เป็นเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้กู้ยืมท้ังผู้กู้รายเก่า
และผู้กู้รายใหม่ รวมท้ังสิ้น 4,233 คน เป็นจ านวนเงินกว่า 236 ล้านบาท 

   ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกค าขอกู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยผู้ประสงค์ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติท่ีส าคัญคือเป็นผู้ท่ีมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจ าระ หว่างศึกษา      
ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องท าการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ในรายท่ีเป็นผู้
กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่า เรียน              
ค่าเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาท่ีต้องช าระกับมหาวิทยาลัยได้ท้ังหมด รวมท้ังได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท 
 2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงิน
กู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันท่ีคุณสมบัติผู้กู้จะไม่จ ากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง และต้องเป็นผู้ศึกษาในสาขาวิชาท่ี
มีความต้องการหลักของประเทศ ตามประกาศของกองทุนฯ ส าหรับในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการกู้ยืม กรอ. ในรูปแบบคล้าย ๆ กยศ.
โดยแยกกลุ่มผู้กู้ในกองทุน กรอ.ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท สามารถขอกู้เงินค่าครองชีพได้เช่นเดียวกับผู้กู้ 
กองทุน กยศ. ส่วนผู้ท่ีครอบครัวมีรายได้เกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  ในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนนักศึกษาผู้กู้ กรอ.ท้ังแบบเก่าและ
แบบใหม่ รวม 152 คน  มียอดเงินกู้รวม 4.8 ล้านบาท  
 3) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมัติให้ยืม จ านวนเงินท่ีอนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่า ยจริงของนักศึกษา ประกอบด้วย        
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องท าสัญญาการขอกู้ยืมเป็น
รายภาคการศึกษา ก าหนดการช าระคืนให้คืนภายหลังส าเร็จการศึกษาในเดือนท่ี 4 ขั้นต่ า 2,000 บาท/เดือน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมแต่อย่างใด  

การยื่นค าร้องนักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืมเงินในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 122 คน เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท 
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 4) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงกิจกรรม รวมถึงค่าครองชีพรายเดือน (บางทุน)  ทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  1) ทุนโควต้าวิทยาศาสตร์ฯ 2) ทุนส่งเสริม         
ผู้มีศักยภาพทางการเรียน   3) ทุนเรียนดี (แบบลดหย่อนค่าหน่วยกิต 50%)  4) ทุนเรียนดี (แบบยกเว้นค่าหน่วยกิต)  5) ทุน ODOD  6) ทุนโครงการ สอวน.     
7) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  8) ทุนเฉลิมราชกุมารี  8) ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)  
 งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนให้กับนักศึกษาตามระเบียบของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติ   
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติรับทุนต่อเน่ืองในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษาท่ี 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา     
รวม 705 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 18.06 ล้านบาท 
 5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา  เป็นเงินยืมท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงินด้าน
การศึกษาของนักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา ซ่ึงจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและช าระคืนภายในภาคการศึกษา
เดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท    
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนค าร้องขอยืมเงินเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 3 วันท าการ ท้ังน้ี
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉินรวม 436 คน    
เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท 
 6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา  เป็นกองทุนท่ีด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา มทส. เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ  นักศึกษาท่ีประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา แล ะยื่นท่ี
งานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจ าเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้อนุมัติ ในจ านวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรวม 80 คน เป็นเงิน 235,000 บาท 
 7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาท่ีมีผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกองทุน ก าหนด
สามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จ านวน 
286 ทุน เป็นเงินท้ังสิ้น 1.43 ล้านบาท  กองทุนดังกล่าว อาทิเช่น 1) กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  2) กองทุนการศึกษามูลนิธิเลน าคิน   3) กอง
ทุนการศึกษานางหลั่ง  อินทราพิเชฐ  4) กองทุนการศึกษาเงินของแม่  5) กองทุนการศึกษากองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นต้น 
 8) ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนการศึกษาท่ีบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และบุคคล มากกว่า 30 คน/องค์กร  ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็น
ทุนให้เปล่าส าหรับนักศึกษา ท้ังแบบต่อเนื่องและแบบให้ครั้งเดียว  โดยทุนต่อเน่ืองจะให้กับนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนก าหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อประกอบการให้ทุนต่อเน่ือง ผู้ให้ทุนประเภทน้ี อาทิ
เช่น 1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช 2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 3) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ 4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น ปีการศึกษา 
2555 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก มีนักศึกษารับทุนจ านวน 214 คน  เป็นเงินท้ังสิ้น  5.06 ล้านบาท 
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  9) ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก าลังศึกษา  เป็นทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นักศึกษาท าในระหว่าง       
ท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ ๆ ละ    
ไม่เกิน 10 ชั่วโมง  เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555  มีนักศึกษาจ้างงาน รวมท้ังสิ้น 775 คน  เป็นเงินท้ังสิ้น 
2.7 ล้านบาท 

** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund   
 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา   
 โทรศัพท์ : 0–4422–3114–5, 0–4422–3129   โทรสาร 0-4422-3115   
 e-mail : scholar@sut.ac.th   
 
9.  บริการด้านกีฬาและสุขภาพ  
 มหาวิทยาลัยมีสถานกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมในนักศึกษาได้ออกก าลังกาย เพื่อพลานามัยท่ีด ีโดยมีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย ดังน้ี 
 - อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกก าลังกายท่ีทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ สนามแข่งขัน
กีฬาในร่มขนาด 4,000 ท่ีน่ัง สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง   
 - สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลส าหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000 ท่ีน่ัง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเซปักตะกร้อ 
สนามฟุตบอลส าหรับฝึกซ้อม สนามรักบี้ และสนามเทนนิส  
 
10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ  
 
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 - ส านักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ส านักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - ตูบ้ริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  และธนาคารธนชาต 
 - เคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven และร้านสะดวกซื้อท่ีหอพักนักศึกษา 
 - ร้านจ าหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านซักรีด  
 - ร้านฟาร์มมาร์ท จ าหน่ายผลผลิตและพืชผักปลอดสารพิษของฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 - ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส. จ าหน่ายหนังสือ ต าราเรียน คู่มือความรู้และสาระบันเทิง ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทั่วมุมโลก  
 - สุรสัมมนาคาร ให้บริการท่ีพัก อาหารและที่ประชุมสัมมนา พร้อมสระว่ายน้ า อย่างครบวงจร  





สาขาวิชาเคมี
โทรศัพท 0-4422-4639 โทรสาร 0-4422-4648
Website : www.sut.ac.th/scienec/chemistry

สาขาวิชาคณิตศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-4626   โทรสาร 0-4422-4649
Website : www.sut.ac.th/science/mathematics

สาขาวิชาชีววิทยา
โทรศัพท : 0-4422-4633 โทรสาร 0-4422-4650 
Website : www.sut.ac.th/science/biology 

สาขาวิชาฟสิกส
โทรศัพท 0-4422-4319 โทรสาร  0-4422-4651  
Website : http://science.sut.ac.th/physics/

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
โทรศัพท – โทรสาร 0-4422-4158  
Website : www.sut.ac.th/science/SportsScience 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185
http://www.sut.ac.th/science

Website : www.sut.ac.th/science/SportsScience W e : .su h/s /S cieScice/Sth/w.ste 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
 
 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี หลักสูตรก้าวหน้า 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry, Honors Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  

 ชื่อย่อ  :   วท.บ. (เคม)ี 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :   Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อย่อ  :   B.Sc. (Chemistry) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรก้าวหน้า เน้นการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ท้ังหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ของเคมี สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี การเกษตร
อาหาร เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 เคมีเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคัญแขนงหนึ่งซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ สสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ รวมถึงศึกษา
องค์ประกอบ  โครงสร้าง และคุณสมบัติของสสาร และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของเหตุและผลเพ่ือท าความเข้าใจสร้างองค์ความรู้
ในการอธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาเคมีแบ่งออกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ดังน้ี เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์
เคมีอินทรีย์ เคมีฟิสิกส์ และชีวเคม ี ในแต่ละแขนงไดเ้น้นความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการน าไปประยุกต์ นอกจากนี้วิชาเคมี   
ยังเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของศาสตร์อื่น เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกท้ังเป็นวิชาท่ีน าไปสู่การ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ จนท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

          เป็นผู้ใส่ใจศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี 

สาขาวิชาเคมี 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   178 หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    12      หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15     หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   9      หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์    2     หน่วยกิต  
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์  

 (2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 123     หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       45      หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาบังคับสาขา                                          69      หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเลือกสาขา*    9      หน่วยกิต 
  (3)   หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย    ไม่น้อยกว่า     9     หน่วยกิต 
   -  เตรียมสหกิจศึกษา   1     หน่วยกิต 
     -  สหกิจศึกษา   8     หน่วยกิต หรือ 
   โครงการวิจัย    8     หน่วยกิต 

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 

* วิชาเลือกสาขา นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี 

แนวทางประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตสาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือใน
หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร 0-4422-4185 
http://www.sut.ac.th/science 
สาขาวิชาเคมี 
โทรศัพท์ 0-4422-4639 โทรสาร 0-4422-4648 
Website : www.sut.ac.th/scienec/chemistry 

http://www.sut.ac.th/science
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แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 
 103101 แคลคูลัส 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 103141 วิธีเชิงสถิติ 3 
 104101 หลักชีววิทยา 1 4 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
 202107 การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 
3 
3 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 

1 
3 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

3 
1 

 รวม 20 รวม 20 รวม 19 
ปีที่ 2 102117 ความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิาร 1 102222 เคมีอินทรีย์ 2 4 102211 เคมีอนินทรีย์ 2 4 
 102210 เคมีอนินทรีย์ 1 4 102223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1 
 102220 เคมีอินทรีย์ 1 4 102230 เคมีวิเคราะห์ 1 4 102232 เคมีวิเคราะห์ 2 4 
 102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 102231 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1 102233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 
 102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 

4 
1 
3 

102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 
 

4 
3 
 

109207 หลักชีวเคมี 
109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี

4 
1 
 

 รวม 18 รวม 17 รวม 15 
ปีที่ 3 102310 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 

102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 
102350 การค านวณทางเคมี 

4 
4 
3 

102330 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
 เครื่องมือ 
102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วย
 วิธีทางเครื่องมือ 

4 
 
1 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลย ี
102340   เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 

1 
3 
 
4 

 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกฯ 

3 
3 
2 

109301 ชีวเคมีขั้นสูง 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
วิชาเลือกเสร ี(1) 

4 
3 
3 

102391 เตรียมสหกิจศึกษา 
202213 โลกาภวิัตน ์
วิชาเลือกเสร ี(2) 

1 
3 
3 

 รวม 19 รวม 15 รวม    15 
ปีที่ 4 102491 สหกิจศึกษา  8 102490 สัมมนาทางเคมี 1 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (2) 3 
 หรือ  102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (1) 3 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (3) 3 
 102492 โครงการวิจัย 8 วิชาเลือกเสร ี(3) 2   

 รวม 8 รวม 6 รวม 6  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
 
 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Mathematics, Honors Program 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อย่อ   :  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Mathematics) 
 ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Mathematics) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรท่ีว่า “ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม” โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีสติปัญญาและมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการท่ีใช้เหตุผล ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาเครื่องมือในการก าหนดและสร้างรูปแบบจ าลองต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับ
นักศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า เป็นหลักสูตร 4 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
181 หน่วยกิตโดยหมวดวิชาท่ีศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาท่ีเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ และรายวิชาความรู้ ท่ัวไปด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

 หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังรายวิชาท่ีสร้างความรอบรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์อย่าง
ลึกซ้ึง ท้ังน้ี หลักสูตรฯ จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า โดยรวมรายวิชาแกนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ 2 รายวิชา เน้นวิชาทางด้านการ
วิเคราะห์ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ และรวมรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไว้ 5 รายวิชาในกลุ่มเฉพาะด้านเลือก 

 หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย (9 หน่วยกิต) เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ หรือเรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยใน
ระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละ
บุคคล 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 ประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือสามารถพัฒนาสู่วิชาชีพ
เกี่ยวกับด้านประกันภัย ด้านการเงิน ด้านวิจัยการด าเนินการ หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีจ าเป็นต้องสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือการจ าลองสถานการณ์ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร :0-4422-4185 
 http://www.sut.ac.th/science   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-4626  โทรสาร 0-4422-4649 
  Website : www.sut.ac.th/science/mathematics 
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แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 
 103101 แคลคูลัส 1 4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
 104101 หลักชีววิทยา 1 4 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103141 วิธีเชิงสถิติ 3 
 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
 202107 การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 
3 
3 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 

1 
3 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

3 
1 

 รวม 20 รวม 20 รวม 19 
ปีที่ 2 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ 4 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 4 103213 พีชคณิตนามธรรม 4 
 103221 แคลคูลัสขั้นสูง 4 103222 การวิเคราะห์ 1 4 103223 การวิเคราะห ์2 4 
 103251 การเขียนโปรแกรม 4 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4 
           คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์  202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 
 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202213 โลกาภิวัตน ์ 3 

 รวม 15 รวม 18 รวม 18 
ปีที่ 3 103321 ตัวแปรเชิงซ้อน 4 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2  4 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 1 
 103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2 4 103322 ทอพอโลยี  4 101302 แนวหนา้ของวิทยาศาสตร์และ 3 
 103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถติิ 4 103xxx วิชาเฉพาะดา้นเลือก 4           เทคโนโลยี  
 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 4 103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 
 xxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลือก 2   103391 เตรียมสหกิจศึกษา 1 
     103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 4 
     103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 4 

 รวม 17 รวม 16 รวม   14 
ปีที่ 4 103491 สหกิจศึกษา  8 103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 4 
 หรือ  103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 4 
 103492 โครงการวิจัย 8     

 รวม 8 รวม 8 รวม 8 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
 
 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรก้าวหน้า 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology, Honors Program 

 
 ชื่อปริญญา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
                    ชื่อย่อ   :  วท.บ. (ชีววิทยา) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Biology) 
        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Biology) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยามีหลากหลายเน่ืองจากชีววิทยาเป็นสาขาวิชาท่ีกว้าง และเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาอื่นๆ หลายสาขา ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา และทักษะท่ีได้รับการฝึกฝนท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพใน
เส้นทางของนักวิจัย นักวิชาการ ท างานในวงการศึกษา งานบริหารจัดการ ท้ังในภาครัฐและเอกชน งานในภาคอุตสาหกรรม และงานอื่นๆ ท่ีต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจัดการสิ่งมีชีวิตให้
เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ชีววิทยาเป็นวิชาท่ีมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับชีวมณฑล รวมถึงการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจะได้ศึกษาเซลล์วิทยาเพื่อเข้าใจการท างานของหน่วยของสิ่งมีชีวิตท่ีท า
ให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  วิชาท่ีว่าด้วยสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตจะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของร่างกายสิ่งมีชีวิตเพื่อความอยู่รอด  นักศึกษา
จะขยายมุมมองเกี่ยวกับโลกของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาทางพันธุศาสตร์จะท า ให้นักศึกษาสามารถอธิบายการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ท่ีมาของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลเป็นศาสตร์ท่ีจะท าให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดั บโมเลกุล รวมถึงการจัดการสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในทางใดทางหน่ึง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางชีววิทยากับความรู้ในสาขาอื่นซ่ึงจะท า
ให้ความรู้ในสาขาของตนเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาจะได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านการท าวิจัยและการฝึกงาน นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองท้ังในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร  

สาขาวิชาชีววิทยา  
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ี 

1) งานวิชาการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม กอง ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ และศูนย์หรือองค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา และ
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  

3) งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 

4) งานให้ค าปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
5) งานทางวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขียน แปล ตรวจแก้ไข หรือเรียบเรียงเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
6) งานส่ือสารมวลชนท่ีเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) อาชีพอิสระอื่น ๆ ท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

 ท้ังนี้ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเหล่าน้ีในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้  
 
นอกจากนี้ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพทางวิชาการท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในขั้นท่ีสูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าท้ังในและ

ต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีผู้ศึกษาควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น            
นิติวิทยาศาสตร์ และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185       
 http://www.sut.ac.th/science   

สาขาวิชาชีววิทยา 
 โทรศัพท์ : 0-4422-4633 โทรสาร 0-4422-4650  
  Website : www.sut.ac.th/science/biology  
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
    สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

  กิต  กิต  กิต 
ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 
104102 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 
           สารสนเทศ 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

4 
1 
4 
4 
1 
3 
 
3 

103102 แคลคูลัส 2 
104108 หลักชีววิทยา 2 
104109 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 2 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 

4 
4 
1 
3 
4 
1 
3 

102113 เคมีพื้นฐาน 2 
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 
103141 วิธีเชิงสถิติ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี              

4 
1 
3 
3 
4 
1 
3 

รวม 20 รวม 20 รวม 19 

ปีที่ 2 102105 เคมีอินทรีย์ 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์
104201 จุลชีววิทยา 
104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 

3 
1 
4 
1 
3 
3 

109201 ชีวเคมี 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 
104203 พันธุศาสตร์ 
104204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
104211 ชีววิทยาของเซลล์ 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 

4 
1 
4 
1 
4 
3 

104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค 
           ศาสตร์ของพืช 
104222 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและ         
  กายวภิาคศาสตร์ของพืช 
104241 การจัดระบบและความ 
           หลากหลายทางชีวภาพ 
104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความ 
            หลากหลายทางทางชีวภาพ 
202213 โลกาภิวัตน ์
203204 ภาษาอังกฤษ 4  

4 
 
1 
 
4 
 
1 
 
3 
3 

รวม 15 รวม 17 รวม 16 
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ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
  กิต  กิต  กิต 

ปีที่ 3 103106 ชีวสถิต ิ 
104323 สรีรวิทยาของพืช 
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 

2 
4 
1 
4 
1 
2 
3 

104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ 
104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 
           ของพืชและสัตว ์
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
104334 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดกูสันหลงั 
104351 นิเวศวิทยา 
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

2 
1 
 
4 
1 
4 
1 

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ 
101302 แนวหนา้ของวิทยาศาสตร์และ            
           เทคโนโลย ี     
104361 วิวัฒนาการ 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน  
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน  
104391 เตรียมสหกิจศึกษา 
104392 สัมมนา 

1 
3 
 
4 
4 
4 
1 
1 

 รวม 17 รวม 13 รวม    18 
ปีที่ 4 104491 สหกิจศึกษา  

หรือ 
104492 โครงการวิจัย 

8 
 
8 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
วิชาศึกษาทั่วไปด้านสังคม 

4 
4 
2 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  4 

รวม 8 รวม 10 รวม 4 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า 
 
 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรก้าวหน้า 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics, Honors Program 

 
ชื่อปริญญา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
                    ชื่อย่อ   :  วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Physics) 
        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Physics) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ทางกายภาพในธรรมชาติ  โดยใช้หลักทาง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกันมาอธิบาย แล้วใช้วิธีการสังเกตและทดลองเพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้และความเข้าใจท่ีแม่นตรงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
อะตอม นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน และดาราศาสตร์ โดยผ่านทางวิธีการทางคณิตศาสตร์และการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัย การประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ในอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐาน การใช้อุปกรณ์ทดลองขนาดใหญท่ี่มีความซับซ้อน
และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค สสารควบแน่น แสงซินโครตรอน และวัสดุนาโน  
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของ

ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังเป็นผู้มีคุณภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะท าการศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น ณ สถาบันการศึกษา
ชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185       
 http://www.sut.ac.th/science   

  

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
โทรศัพท์ 0-4422-4319   โทรสาร  0-4422-4651   
Website : http://science.sut.ac.th/physics/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย
กิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย
กิต 

1 102111  เคมีพื้นฐาน 1        4 103102   แคลคูลัส 2 4 102113  เคมีพื้นฐาน 2 4 
 102112  ปฏิบัตกิารเคมีพื้นฐาน 1 1 104108   หลักชีววิทยา 2 4 102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 
 103101  แคลคูลัส 1 4 104109   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 103141  วิธีเชิงสถิติ 3 
 104101  หลักชวีวิทยา 1 4 104113   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
 104102  ปฏิบัตกิารหลกัชีววิทยา 1 1 105101   ฟิสิกส์ 1               4 105102  ฟิสิกส์ 2 4 
 202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 105191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105113  มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3 
 203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 203102   ภาษาอังกฤษ 2 3 105192  ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 

 รวม 20 รวม 20 รวม 19 
2 103221  แคลคูลัสขั้นสูง 4 103231  สมการเชิงอนุพันธ ์1 4 105202  คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส ์ 4 
 105211  กลศาสตร์คลาสสิค 1 4 105201  พื้นฐานการโปรแกรม 4 105214  แม่เหล็กไฟฟ้า 2 4 
 105215  อุณหพลศาสตร์ 4             คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์  105261  ทัศนศาสตร์ 4 
 105233  ดาราศาสตร์เบื้องต้น 4 105212  กลศาสตร์คลาสสิค 2 4 105292  ปฏิบัติการฟิสกิส์ระดับกลาง 2 2 
 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 105213  แม่เหล็กไฟฟ้า 1 4 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 
   105291  ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 2 114100  กีฬาและนันทนาการ   2 
        หรอื 

202xxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
 
2 

 รวม 19 รวม 18 รวม 19 
3 105316  ฟิสิกส์เชิงสถิติ 4 105322  กลศาสตร์ควอนตัม 2 4 101301  เสวนาวิทยาศาสตร์ 1 
 105317  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4 105351  ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น 4 101302  แนวหนา้ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3 
 105321  กลศาสตร์ควอนตัม 1 4 105xxx  วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส ์ 4 105371  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น 4 
 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 105392  ปฏิบัติการฟิสกิส์ระดับสูง 1 3 202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 
   202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 2 202213  โลกาภวิัตน์ 3 
     105391  เตรียมสหกิจศึกษา 1 
 รวม 15 รวม 17 รวม 15 

4 105491  สหกิจศึกษา 8 105493  สัมมนาฟิสิกส์  1 xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี 4 
  หรือ 

105492  โครงการวิจัย 
 
8 

xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี
 

4   

 รวม 8 รวม 5 รวม 4 
 รวมหน่วยกิตทัง้หลักสูตร = (20+20+19)+(19+18+19)+(15+17+15)+(8+5+4) = 59 + 56 + 47 + 17 = 179 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Sports Science 
 
ชื่อปริญญา   
       ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
                               ชื่อย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Science (Sports Science) 
          ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Sports Science) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน รวมท้ังการพัฒนาทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการเอาเนื้อหาสาระ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี แคลคูลัส และอื่น ๆ 
มาประยุกต์ใช้กับการท างานของมนุษย์ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยากา รกีฬา  ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
โภชนศาสตร์การกีฬา และวิทยาการจัดการการกีฬา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าทางด้านการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชา รวมท้ังการพัฒนาทางด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อสุ ขภาพและเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาให้กับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น และสามารถสร้างสร รค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  
4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคม 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับููสส าเรจกการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้น าการออกก าลัง
กายในองค์กรและหน่วยงานดังต่อไปน้ี 
 1.  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา   
3.  สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
4.  โรงเรียนกีฬา การศึกษาพิเศษ 
5.  ศูนย์สุขภาพ โรงแรม รีสอร์ท 
6.  บริษัทท่ีผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา 
7.  โรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
8.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
9.  สมาคมกีฬา ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ 

 
คุณสมบัติของููสศึกษา 

นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังมีใจรักทางด้านการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา กล้า
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
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โครงสรสางหลักสูตร   
ก านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นสอยกว่า    191 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่นสอยกว่า      38 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป        12 หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                     15    หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  

            - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต 
          สังคมศาสตร์ สหศาสตร์      

    (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นสอยกว่า               136  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    22      หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน                              47  หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  29   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน                   38   หน่วยกิต 

  (3) หมวดวิชาสหกิกศึกษา      9 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่นสอยกว่า           8  หน่วยกิต      

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดสที่  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185       
http://www.sut.ac.th/science   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โทรศัพท์ – โทรสาร 0-4422-4158   
Website : www.sut.ac.th/science/SportsScience    
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แูนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วย
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
114101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
           การกีฬาเบื้องต้น     
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
          การกีฬาทางน้ า 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

4 
1 
3 
 
3 
 
3  
3 

103101  แคลคูลัส 1 
104101  หลักชีววิทยา 1  
104102  ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา1  
104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
114103  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
            การกีฬาประเภทแร็กเก็ต 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 

4 
4 
1 
3 
3 
 
3 

105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193  ปฏิบัติการฟิสกิส์ทั่วไป 
114104  ทักษะและวิทยาศาสตร์การกฬีา  
            กรีฑาประเภทลู่และลาน 
114107  กายวภิาคศาสตร์และ 
            สรีรวิทยาพื้นฐาน 1 
105113  มนุษยก์ับเทคโนโลย ี
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 

4 
1 
3 
 
4 
 
3 

2-3 
รวม 17 รวม 18 รวม 17-18 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 3  
102105 เคมีอินทรีย์ 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
114102  ทักษะและวิทยาศาสตร์ 
       การกีฬา ประเภททีม 
114201 กายวิภาคศาสตร์และ 
   สรีรวิทยาพื้นฐาน 2 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 
xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

3 
3 
3  
 
4 
 
3 

2-3 

109201 ชีวเคมี 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 
114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การ  
           กีฬาประเภทประกอบจังหวะ       
114202 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
114203 ชีวกลศาสตร์และการ 
           เคลื่อนไหวทางการกีฬา 
114204 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และ 
           การเคลื่อนไหวทางการกีฬา 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 

4 
1 
3 

 
4 
4 
 
1 

 
3 

114205 โภชนศาสตร์การกีฬา 
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา 
114207 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
114321 จิตวิทยาการกีฬา 
114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
           และการประเมินผลเพื่อสุขภาพ   
           และการแข่งขัน 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
 

3 
1 
3 
3 
4 
 
 
3 

รวม 18-19 รวม 20 รวม 17 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 1  ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2  ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 3  
103104 สถิติเบื้องต้น 
114322 การจัดโปรแกรมการ 
           ออกก าลังกายเพื่อการแข่งขัน 
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา 
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
           และการป้องกัน 
203305  ภาษาอังกฤษ 5 

3 
4 
 
4 
3 
 
3 

114324  จิตวิทยาสังคมกีฬา 
114326  ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา 
114328  การบริหารกายและจิตตาม 
            แนวตะวันออก 
114335 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 
202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
202213  โลกาภวิัตน์ 

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกฬีา      
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด 
114331 การฝึกสอนกีฬา 
114332 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 
           เพือ่สุขภาพ  
114334 ระเบียบวธิีวจิัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่กีฬาอาชีพ   

2 
3 
4 
4 
 
2 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษา 1  ปีท่ี 4 ภาคการศึกษา 2  ปีท่ี 4 ภาคการศึกษา 3  
114333 พฤติกรรมสุขภาพใน 
           ชีวิตประจ าวัน 
114421 กีฬากับการท่องเท่ียวและ  
           นันทนาการ 
114422 การออกก าลังกายส าหรับ 
           บุคคลกลุ่มพิเศษ 
114423 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพ  
           เพื่อการแข่งขันและการ 
           จัดการสปา 
114481  สัมมนา 
114482  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์  
            การกีฬาเพื่อสุขภาพและ
 การแข่งขัน    
114490 เตรียมสหกิจศึกษา 

3 
 
3 
 
4 
 
3 
 
 
1 
2 
 
 
1 

114491  สหกิจศึกษา 
 

8 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 
xxxxxx วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์  
          มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์ 

2 
2 

รวม 17 รวม 8 รวม 4 
 



29 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์                    1(1-0-6) 

(Science Colloquium) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 เป็นการเรียนรู้ร่ วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์จากทุกสาขาวิชาผ่านประสบการณ์ในลักษณะสห
วิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า 
และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากการบรรยายและสัมมนาโดยนักวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ชื่อเสียงรวมท้ังนักศึกษาและการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ท้ังน้ีประสบการณ์เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มมุมมองด้านสห
วิทยาการให้กับนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาเห็นทิศทางท่ีตนเองจะ
ทุ่มเทให้ในอนาคต นักศึกษาจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและการ
สื่อสาร ผ่านการเยี่ยมชม การอภิปรายร่วมกัน และการบันทึกของ
นักศึกษาแต่ละคน  

Students from all science undergraduate 
programs are engaged in a series of interdisciplinary 
learning experiences to obtain an overview of frontier 
scientific research and exposure and experience in 
research in various fields of science and technology 
through lectures and seminars by distinguished 
scientists, as well as students, along with visits to 
various research laboratories and centers. These 
experiences will enhance interdisciplinary perspectives 
of the students and help them find out their career 
directions. Critical thinking and communication skills 
will be gained through field trips, discussion, and 
reports 

101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
 (Frontiers of Science and Technology  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เป็นการเรียนรู้ร่ วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์จากทุกสาขา ในลักษณะสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้
ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า  และได้เข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนว
หน้า จากการบรรยายโดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และโดยนักศึกษา 
ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าท่ี
ก าลังได้รับความสนใจมากท่ีสุดในปัจจุบัน เช่น นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น  หัวข้อ
บรรยายเหล่าน้ีเป็นสหวิทยาการ สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมอง
ด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางท่ี
ตนเองจะทุ่มเทให้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต 

Students from all science undergraduate 
programs are engaged in a series of interdisciplinary 
learning experiences to obtain an overview of frontier 
scientific research and exposure and experience in frontier 
research in various fields of science and technology 
through lectures by distinguished lecturers and scientists 
from mathematics, physics, chemistry, and biology and by 
students. Focused topics in frontiers of science and 
technology include nanoscience and nanotechnology, 
renewable energy, and space technology. These topics 
enhance the students interdisciplinary perspective and 
help them find the directions they can work in advanced 
science and technology in the future. 
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102105 เคมีอินทรีย์         3(3-0-6) 
 (Organic ChemistryX           
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือ 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
Prerequisite  : 102103 Chemistry 2 หรือ 102111 

Fundamental Chemistry 1 
 หลักการและทฤษฎีท่ัวไปของเคมีอินทรีย์ ; ไฮโดรคาร์บอน; 
สารปิโตรเคมี; สารอินทรีย์แฮไลด์; แอลกอฮอล์ แอลดิไฮด์และคีโทน; 
กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน; สเตริโอไอโซเมอริซึม 
 Principles and general theory of organic chemistry; 
hydrocarbons; petrochemical substances; organic halides; 
alcohols aldehydes and ketones; carboxylic acids and 
amines; stereoisomerism 
 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์         1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry LaboratoryX 
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite :  102105 Organic Chemistry or taken 
    concurrently 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 
 Experiments ralated to contents of organic chemistry 
 
102111  เคมีพื้นฐาน 1         4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติท่ัวไป
ของกรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี  
 Atomic theory and electronic structure of atoms, 
periodic properties of atoms, representative elements and 

transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, 
liquids, solids, chemical equilibrium, general properties of 
acids and bases, chemical kinetics. 
 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1         1(0-3-0) 

(Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐาน
ในการท าปฏิบัติการเคมี  สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตร์เคมี 
และปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ 
 Experimental works in the laboratory which 
include the basic techniques in experimental chemistry, 
properties of gases and liquids, metallic models, chemical 
equilibruim, acid-base titrations, chemical kinetics and 
various types of chemical  reactions. 
 
102113  เคมีพื้นฐาน 2         4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทาง
เคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง  ๆ โลหะแทรนซิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น เคมีส่ิงแวดล้อม 
 Acid-base equilibria, thermodynamics and 
applications in chemistry, electrochemistry, 
electrochemical cells, transition metals and coordination 
compounds, nuclear chemistry, organic chemistry and 
introductory biochemistry, environmental chemistry. 
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102114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2        1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory II)   
วิชาบังคับก่อน: 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีมีการศึกษา การหาค่าคงท่ี
การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคในการท า
ภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต 
และเคมีส่ิงแวดล้อม 
 Laboratory works which include the studies of 
acid and base ionization constants of weak acids and 
bases, thermochemistry, chemical method of producing 
blueprints objects, electrochemistry, coordination 
compounds, hydrocarbon reactions, tests of compounds 
from living organisms, environmental chemistry. 
 
102117 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ        1(1-0-2) 
 (Laboratory Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  
 ข้อปฏิบัติท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความเป็นพิษของ
สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การท้ิงของเสียเคมี 
และการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อสารเคมีหกหล่น 
 General laboratory safety rules, laboratory safety 
equipment, toxicity of chemicals, material safety data 
sheet, disposal of chemical wastes and safety praticice for 
chemical spill. 
 
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์          3(3-0-6) 

(Physical chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือ 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
Prerequisite  : 102103 Chemistry 2 or 102111  
  Fundamental Chemistry 1 

 สมบัติของของเหลวและสารละลาย ; สมดุลวัฎภาคและ
กฏวัฎภาค ; กระบวนการเร่งปฏิกิริยา ;  
อุณหพลศาสตร์เคมี และจลนพลศาสตร์เคมี 
 Properties of liquids and solutions ; phase 
equilibria and the phase rule ; catalysis processes; 
chemical thermodynamics; chemical kineties. 
 
102203 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส ์         1(0-3-0) 

(Physical Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite  : 102202 Physical Chemistry or taken    
                      currently 

การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Experiments related to contents of Physical chemistry 
 

102204 เคมีวิเคราะห์          4(4-0-8) 
(Analytical Chemistry) 

วิชาบังคับก่อน  : 102103  เคมี 2 หรือ 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 
Prerequisite   : 102103 Chemistry 2 or 102113  
          Fundamentals of Chemistry II 
 หลักการและทฤษฎีของเคมีวิเคราะห์ ; วิธีการวิเคราะห์โดย
การตกตะกอนและวิธีวิเคราะห์โดยปริมาตร ; การวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือ ; การไทเทรตกรด-เบส ; การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน ; 
การไทเทรตรีดอกซ์ ; วิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า ; วิธีการทางโครมาโต
กราฟ 
 Principles and theory of analytical chemistry ; 
methods of gravimertric and volumetric analyses ; 
instrumental methods ; neutralization titrations ; 
complexometric titrations ; redox  titrations ; 
electroanalytical methods ; chromatographic methods. 
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102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์         1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite  : 102204 Analytical Chemistry or taken 

concurrently 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 

Esperiments related to contents of Analytical 
Chemistry 
 
102210 เคมีอนินทรีย์ 1          4(4-0-8) 
 (Inorganic Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 
 แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล ทฤษฎีพันธะ ได้แก่ 
ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์และทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่มและ
สมมาตรเชิงโมเลกุลเบื้องต้น โครงสร้างและสมบัติของของแข็งท่ีเป็น
โลหะและสารประกอบไอออนิก กรดและเบสในสารละลายน้ า 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีของสารประกอบอนินทรีย์ใน ตัวท าละลายท่ีไม่ใช่น้ า 
 Concepts of atoms, and molecules;bonding 
theories including valence bond and molecular orbital 
theory; introduction to group theory and molecular 
symmetry; structure and properties of metallic and ionic 
solids; acid and base in aqueous solution; oxidation and 
reduction; and chemistry of inorganic compounds in non-
aqueous media.  
 
102211 เคมีอนินทรีย์ 2           4(4-0-8) 
 (Inorganic Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน : 102210 เคมีอนินทรีย์ 1 
 เคมีโคออร์ดิเนชัน ประกอบด้วยการเรียกชื่อลิแกนด์ สาร
เชิงซ้อนและไอโซเมอร์ รูปร่างของสารประกอบ ทฤษฎีพันธะ ได้แก่ 
ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ การสังเคราะห์และกลไกของ
ปฏิกิริยา สัญญลักษณ์ของเทอม สเปกตราเชิงอิเล็กตรอนและสมบัติ
แม่เหล็กของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  

 Coordination chemistry including nomenclature of 
ligands, complexes and isomers; shape of the compounds; 
bonding theories, e.g., crystal field and ligand field theory; 
synthesis and reaction mechanism; term symbol and 
electronic spectra and magnetic properties of coordination 
compounds. 
 
102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์         1(0-3-0) 
 (Inorganic Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 102210  เคมีอนินทรีย์ 1 และ 102211  เคมีอนินทรีย์ 2  
        หรือเรียนควบคู่กันกับ 102211  เคมีอนินทรีย์ 2  
 เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และ 2 
เช่น โครงสร้างของของแข็ง การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบอนินทรีย์ สารเชิงซ้อน สารประกอบ โลห
อินทรีย์ และหัวข้ออื่น ๆ 
 Topics related to those in Inorganic Chemistry I 
and II such as structure of solid; synthesis and studies of 
physical properties of inorganic compounds; complexes; 
organometallic compounds and others. 
 
102220 เคมีอินทรีย์ 1          4(4-0-8) 
 (Organic Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 
 ทฤษฎีพันธะ หมู่ฟังก์ชัน ไอโซเมอริซึม สเตอริโอเคมี การ
วิเคราะห์คอนฟอร์เมชัน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ เคมีของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ และ 
เอมีน ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ี การเติม และการ
ขจัดในเบื้องต้น 
 Bonding theory, functional groups, isomerism, 
stereochemistry, conformational analysis, nomenclature of 
organic compounds. Chemistry of hydrocarbons, alkyl 
halides, alcohols, ethers, and amines. Introduction to 
substitution, addition, and elimination reactions and 
mechanisms.  
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102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1         1(0-3-0) 
(Organic Chemistry Laboratory I) 

วิชาบังคับก่อน : 102220 เคมีอินทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การแยก 
การท าสารให้บริสุทธิ์ การระบุสารอินทรีย์โดยเทคนิคทางเคมีและ
กายภาพ  
 Introduction to organic laboratory techniques: 
separation, purification, identification of organic 
compounds by chemical and physical techniques. 
 
102222 เคมีอินทรีย์ 2          4(4-0-8) 
 (Organic Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน : 102220 เคมีอินทรีย์ 1 
 วิชาต่อเน่ืองจากเคมีอินทรีย์ 1 (102220) เคมีของหมู่    
คาร์บอนิล หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์แบบย้อนกลับส าหรับ
ออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เคมีของโมเลกุลท่ีมีความส าคัญ
ทางชีวภาพ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดไขมัน กรดนิวคลิอิก สาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์ในทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม 
 Continuation of Organic Chemistry I (102220). 
Chemistry of the carbonyl group. Introduction to the 
concept of retrosynthetic analysis for designing organic 
syntheses. Chemistry of biologically important molecules: 
carbohydrates, proteins, fatty acids, nucleic acids, natural 
products. Applications of organic chemistry in medicine 
and industry. 
 
102223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2         1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 102222 เคมีอินทรีย์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

 วิชาต่อเน่ืองจากปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (102221) เน้น
เรื่องปฏิกิริยาและวิธีการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ และการใช้
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
 Continuation of Organic Chemistry Laboratory I 
(102221), emphasizing reactions and synthetic methods of 
organic compounds and structural determination of organic 
compounds using spectroscopic techniques. 
 
102230 เคมีวิเคราะห์ 1           4(4-0-8) 
 (Analytical Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 
 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์โดย
น้ าหนัก สมดุลเคมี การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน 
เคมีไฟฟ้าพื้นฐานการไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการวิเคราะห์ด้วยการ
วัดศักย์ไฟฟ้า 
 Application of statistics in chemical analysis, 
gravimetric analysis, chemical equilibrium, titrimetric 
method of analysis, acid-base titration, precipitation 
titration, complexation titration, basic electrochemistry, 
redox titration and potentiometry. 
 
102231 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1          1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 102230 เคมีวิเคราะห์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรต
แบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบเกิด  สารเชิงซ้อน  การไทเทรตแบบ
รีดอกซ์ การวิเคราะห์ด้วยการวัดศักย์ไฟฟ้า 
 Laboratory work includes gravimetric analysis, 
acid-base titration, precipitation titration, complexation 
titration, redox titration and potentiometry. 
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102232 เคมีวิเคราะห์ 2           4(4-0-8) 
(Analytical Chemistry II)  

วิชาบังคับก่อน : 102230 เคมีวิเคราะห์ 1 
 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ด้วยสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรีการ
เปล่งแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงอะตอม 
สเปกโทรเมตรีการปล่อยแสงเชิงอะตอม โครมาโทกราฟีแก๊สและโคร
มาโทกราฟีของเหลว 
 Basic principles in qualitative and quantitative 
analyses with molecular absorption spectrometry, 
molecular luminescence spectrometry, atomic absorption 
spectrometry, atomic emission spectrometry, gas 
chromatography and liquid chromatography. 
 
102233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2          1(0-3-0) 
 (Analytical Chemistry Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 102232 เคมีวิเคราะห์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิง
โมเลกุล สเปกโทรเมตรีการเปล่งแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรีการ
ดูดกลืนแสงเชิงอะตอม สเปกโทรเมตรีการปล่อยแสงเชิงอะตอม และ
โครมาโทกราฟี 
 Laboratory work relates with molecular 
absorption spectrometry, molecular luminescence 
spectrometry, atomic absorption spectrometry, atomic 
emission spectrometry, and chromatography. 
 
102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1          4(4-0-8) 
  (Physical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 

 สมบัติของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง อุณหพลศาสตร์เคมี กฎ

ของอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี สมดุลเคมี สมดุลเฟส ของผสม

สารละลายอุดมคติและไม่ ใช่อุ ดมคติ  อุณหพลศาสตร์พื้ นผิ ว 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอน-อิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีจลนพลศาสตร์

ของแก๊ส อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตร์เคมีในเฟสแก๊สและ

สารละลาย ปฏิกิริยาซับซ้อนและกลไก ระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ และ

เคมีไฟฟ้า 

 The properties of ideal and real gases; chemical 

thermodynamics; the law of thermodynamics; free energy; 

chemical equilibrium; phase equilibrium; mixtures; ideal 

and non-ideal solution; surface thermodynamic; 

electrolytes and non-electrolyte solution; kinetic theory of 

gases; the rates of chemical reactions; chemical kinetics in 

the gas phase and in solution; complex reactions and 

mechanisms; heterogeneous and electrochemical reaction. 

 

102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิิกส์         1(0-3-0) 

 (Physical Chemistry Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : 102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน  

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติเชิงกายภาพและเคมี ท่ีเกี่ยวข้อง

กับสมดุลของวัฏภาค ความร้ อนของสารละลาย  สมดุล เคมี 

จลนพลศาสตร์เคมี และเคมีไฟฟ้า 

 A laboratory work on physical and chemical 

properties concerning the following topics: phase 

equilibrium, heat of solution, chemical equilibrium, 

chemical kinetics and electrochemistry. 
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102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2          4(4-0-8) 
 (Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : 102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
 โครงสร้างและสเปกตราของอะตอม โครงสร้างโมเลกุล 
สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สเปกตราของการ
หมุนและการสั่น การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เรโซแนนซ์
เชิงแม่เหล็ก สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของโมเลกุล คอลลอยด์และ
แมโครโมเลกุล 
 Atomic structure and atomic spectra; molecular 
structure; molecular symmetry; molecular spectroscopy:  
rotational  and  vibrational  spectra;  electronic  transitions;  
magnetic resonance; electric and magnetic properties of 
molecules: colloid and maccromolecules. 
 

102310 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง           4(4-0-8) 
 (Advanced Inorganic Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102211 เคมีอนินทรีย์ 2 
 การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ลักษณะและการศึกษาสมบัติ
ของสารประกอบอนินทรีย์ใหม่  ๆ การตกผลึกและการวิเคราะห์
โครงสร้างของสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน การเร่งปฏิกิริยา
แบบเอกพันธุ์ของสารเชิงซ้อน  

Synthesis, characterization and studies of 
properties of new inorganic compounds; crystallization and 
structural determination of complexes; reactions of 
complexes; homogeneous catalysis of complexes. 

 
102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง          4(4-0-8) 
 (Advanced Organic Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2 

 วิชาต่อเน่ืองจากเคมีอินทรีย์ 1 (102220) และ เคมีอินทรีย์ 

2 (102222) ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล การศึกษาเชิงกลไกของ

ปฏิกิริยาอินทรีย์ ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงเส้นของพลังงานอิสระ ทฤษฎี

สภาวะแทรนซิชัน ผลของตัวท าละลาย จลนพลศาสตร์และกลไกการ

เกิดปฏิกิริยา สารมัธยันตร์ท่ีว่องไว การจัดเรียงตัวใหม่ ความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา 

 Continuation of Organic Chemistry I (102220) and 

Organic Chemistry II (102222). Molecular orbital theory, 

mechanistic studies of organic reactions: linear free energy 

relationships, transition state theory, solvent effects, 

kinetics and reaction mechanisms, reactive intermediates, 

rearrangements, structure-reactivity relationships. 

 

102330 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ        4(4-0-8) 

 (Instrumental Methods of Analysis)  

วิชาบังคับก่อน : 102232 เคมีวิเคราะห์ 2  

 หลั กก ารกา รวิ เ ค ร าะห์ ด้ วย วิ ธี ทา ง เ ครื่ อ ง มื อ  เ ช่ น 

แมสสเปกโทรเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี อิน

ดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์

สเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิงความร้อน คูลอมเมตรี แอมเพอโรเม

ตรี และโวลแทมเมตรี 

 Principles of instrumental analysis including mass 

spectrometry, nuclear magnetic resonance spectroscopy, 

inductively-coupled plasma mass spectrometry, X-ray 

fluorescence spectrometry, thermal analysis, coulometry, 

amperometry and voltammetry. 
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102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ    1(0-3-0) 
(Instrumental Methods of Analysis Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน : 102330 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ 
          เรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิค นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเม
ตรี เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิงความร้อน 
และโวลแทมเมตรี 

Laboratory work relates with nuclear magnetic 
resonance spectroscopy, inductively-coupled plasma mass 
spectrometry, X-ray fluorescence spectrometry, thermal 
analysis and voltammetry. 
 
102340 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง          4(4-0-8) 

 (Advanced Physical Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
 แนวคิดของอุณหพลศาสตร์ เชิงสถิติ อองซอมเบิลและ
ฟังก์ชันพาร์ทิชัน องศาอิสระระดับอะตอมและโมเลกุล สมดุลเคมีและ
สมบัติอุณหพลศาสตร์ แบบจ าลองของแข็งและของเหลว ทฤษฎี
จลนพลศาสตร์ทางเคมีการจ าลองโดยคอมพิวเตอร์ในอุณหพลศาสตร์
เชิงสถิติ แนวคิดของควอนตัมเคมี สมการชโรดิงเจอร์   การประมาณ
ของบอร์น-ออปเป็นไฮเมอร์ ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล วิธีของฮาร์ทรี -
ฟอค สหสัมพันธ์ของอิเล็กตรอน เคมีค านวณเบื้องต้น 
 Concept of statistical thermodynamics; ensembles 
and partition functions; atomic and molecular degrees of 
freedom; chemical equilibrium and thermodynamic 
roperties; models for solids and liquid; chemical rate 

theory; computer simulation in statistical thermodynamics; 
concept of quantum chemistry; Schrodinger equation; 
Born-Oppenheimer approximation; molecular orbital 
theory; Hartree-Fock method; electron correlation; basic 
computational chemistry. 
 
102350 การค านวณทางเคมี          3(3-0-6) 
 (Chemical Calculations)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทาง
เคมี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการเชิงตัวเลข กราฟิกเชิง
โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงสถิติ หัวข้อท่ีเลือกสรรทางการค านวณทาง
เคมี และโครงงานพิเศษ 
 Reviews of mathematics and application of 
computer in chemistry, computer programming, numerical 
methods in chemistry, molecular graphics, statistical 
analysis, selected topics in chemical calculations, and 
special projects. 
 
102391 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร 
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Principls and concepts relating to Cooperative 
Education; Process and steps of undertaking Cooperative 
Education; protocols relating to Cooperative Education; basic 
knowledge and techniques on job application such as 
workplace selection, writing job application letter,  job 
interviews and communication skills; basic knowledge 
necessary for undertaking Cooperative Education at 
workplace; building up self-confidence; entrepreneurial 
potential development; occupational health and safety in 
workplace; organizational culture, quality management 
systems at workplace such as 5S, ISO 9000 and ISO 14000; 
report writing and presentation techniques; personality 
development. 
 
102490 สัมมนาทางเคมี          1(0-1-2) 
 (Chemistry Seminar)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้ อทาง เคมี ท่ี น่ าสนใจ  ซ่ึ งน า เสนอโดย นัก ศึกษา
 Topics of interest in chemistry presented by the 
students. 
 
102491 สหกิจศึกษา        8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 102391 
         เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ

ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 
 The student has to perform full-time academic or 
professional work as a temporary staff member at a 
workplace for 1 entire Cooperative Education trimester 
according to the School’s specifications. Once completed 
the work, the student has to submit an operational report 
and present his/her performance results to the school 
faculties for the assessment, Evaluation by the supervising 
faculties and job supervisor(s) based on the student’s 
performance on the assigned work and the operational 
reports as well as his/her performance at the post-
placement interview and seminar activities will determine 
the assessment result of the student to be either pass or 
fail.  
 
102492 โครงการวิจัย         8(0-24-0) 
 (Research Project)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงการวิจัยทางเคมี โดยนักศึกษาจะต้อง
ค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี โดย
โครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 
 This study project must be in Chemistry field. 
Project should be in research or development of the new 
knowledge in Chemistry. Final report and oral presentation 
exam are required.  
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102710 เคมีอนินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก         3(3-0-9) 
 (Inorganic Chemistry of Main Group Elements)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาแนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุของธาตุหมู่
หลัก และเคมีของสารประกอบของไฮโดรเจนและธาตุหมู่หลัก 
 Periodic trend of main group elements and 
chemistry of compounds of hydrogen and main group 
elements. 
 
102711 เคมีโคออร์ดิเนชัน          3(3-0-9) 
 (Coordination Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการพื้นฐานส าหรับสารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน 
โครงสร้างและไอโซเมอร์ของสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะในสารประกอบ
โคออร์ดิเนชัน สเปกตราอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติแม่เหล็ก ตลอดจน
กลไกปฏิกิริยาและวิธีการสังเคราะห์ 
 Fundamental concepts for transition metal 
complexes, structure and isomers of complexes, bonding 
theories in coordination compounds, electronic spectra 
and magnetic properties, and reaction mechanisms and 
synthesis methods. 
 
102712 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสร้าง        3(3-0-9) 
 (Physical Methods for Structure Determinations)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ลักษณะสารประกอบอนินทรีย์ด้วยเทคนิค
อินฟรา เรดและรามานสเปกโทรสโกปี  อั ลตราไว โอ เล็ต -วิ สิ

เบิลสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
อิเล็กตรอน พาราแมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี วิธีรังสีเอกซ์ 
และเทคนิคอื่น ๆ 
 Techniques to characterize inorganic compounds 
including infrared and Raman spectroscopy, ultraviolet-
visible spectroscopy, nuclear magnetic resonance 
spectroscopy, electron paramagnetic resonance 
spectroscopy, X-ray methods, and other techniques. 
 
102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์         3(3-0-9) 
 (Inorganic Reaction Mechanisms)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การแยกประเภทปฏิกิริยาในสารละลาย กลไกปฏิกิริยาการ
แทนท่ี กลไกปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และกลไกการเร่งปฏิกิริยา
เอกพันธุ์ 
 Classification of reactions in solution, mechanisms 
of substitution reactions, mechanisms of oxidation-
reduction reactions, and mechanisms of homogeneous 
catalysis. 
 
102714 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก        3(3-0-9) 
 (Organometallic Chemistry of Main Group Elements)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชันหมู่ 11 
และ 12 
 Organometallic chemistry of main group elements 
and transition elements in Group 11 and 12. 
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102715 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน        3(3-0-9) 
 (Organometallic Chemistry of Transition Elements)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชันและกฎ 18 อิเล็กตรอน 
ชนิดของลิแกนด์ โครงสร้างและพันธะระหว่างโลหะและลิแกนด์ การ
สังเคราะห์ ปฏิกิริยา การวิเคราะห์ลักษณะ และการประยุกต์ของ
สารประกอบโลหอินทรีย์ ตลอดจนลักษณะเชิงขนานกับเคมีโลห
อินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก 
 Organometallic chemistry of transition elements 
and 18-electron rule, type of ligands, structures and 
bonding between metal and ligands, syntheses, reactions, 
characterization and applications of organometallic 
compounds, and parallels to main group organometallic 
chemistry. 
 
102716 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ         3(3-0-9) 
 (Bioinorganic Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทบาทของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ ความส าคัญในเชิง
สรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ การประยุกต์ของ
ไอออนโลหะและคีเลตในทางเภสัช ตลอดจนเคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
สภาวะแวดล้อม 
 Roles of metal ions in biological systems, 
metalloprotein, metalloenzyme and their physiological 
importance, applications of metal ions and chelates in 
drugs, and environmental bioinorganic chemistry. 
 

102717 เคมีสถานะของแข็ง          3(3-0-9) 
 (Solid State Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการเตรียมและเทคนิคทางกายภาพในการจ าแนก
ลักษณะของของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างของของแข็งอนินทรีย์ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติท่ีเกิดจากปัจจัย
เหล่าน้ี 
 Preparative methods and physical techniques for 
characterization of inorganic solids, solid state structure of 
inorganic solids, factors affecting these solid state 
structures, and the properties resulting from them. 
 
102718 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
 
102719 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Inorganic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in inorganic 
chemistry. 
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102722 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุ        3(3-0-9) 
 สารประกอบอินทรีย์ 
 (Spectrometric Identification of Organic 
 Compounds)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์จากข้อมูล
อัลตราไวโอเลตสเปกตรา แมสสเปกตรา อินฟราเรดสเปกตรา และ
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกตรา 
 Structural elucidation of organic compounds from 
ultraviolet, mass, infrared, and nuclear magnetic resonance 
spectral data. 
 
102723 อินทรียสังเคราะห์          3(3-0-9) 
 (Organic Synthesis)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แบบแผนการออกแบบการสังเคราะห์โดยวิธีแยกส่วนกล
ยุทธ์การเลือกต าแหน่งในการแยกส่วนกลยุทธ์การแยกส่วนของ
สารประกอบคาร์บอนิล กลยุทธ์การสังเคราะห์วง และกลยุทธ์การ
สังเคราะห์ขั้นสูงส าหรับสารประกอบท่ีมีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อน 
 Routine for designing a synthesis by disconnection 
approach, strategy for choosing a disconnection, strategy of 
carbonyl disconnections, strategy of ring synthesis, and 
advanced synthesis strategy for complex chemical 
structures. 
 
102724 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ         3(3-0-9) 
 (Chemistry of Natural Products)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้าง เคมี และการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก สารประกอบแอโรแมติก แอลคาลอยด์ เทอร์พีนอยด์ 
สเตอรอยด์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น 

 Structure, chemistry and syntheses of 
carbohydrates, proteins, nucleic acids, aromatic 
compounds, alkaloids, terpenoids, steroids, and other 
natural products. 
 
102727 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102728 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Organic Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in organic 
chemistry. 
 
102731 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์         3(3-0-9) 
 (Analytical Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรเคมี ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ สัญญาณและสัญญาณรบกวน วิธีวิเคราะห์ และเทคนิคสเปก
โทรสโกปีเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล 
 Concepts of spectrochemical analysis, 
instrumental components, signal and noise, methodology, 
and atomic and molecular spectrometric techniques. 
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102736 การวิเคราะห์พอลิเมอร์         3(3-0-9) 
 (Polymer Characterization)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การหาน้ าหนักโมเลกุล การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี 
เทคนิครังสีเอกซ์  การวิเคราะห์ทางความร้อน  การวิเคราะห์สมบัติ  
วิสโคอิลาสติกและวิทยากระแส 
 Molecular weight determination, spectroscopic 
analysis, X-ray techniques, thermal analysis, and 
viscoelastic and rheological analysis. 
 
102737 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
 
102738 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in analytical 
chemistry. 
 
102741 เคมีควอนตัมแผนใหม่         3(3-0-9) 
 (Modern Quantum Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ฟังก์ ชันคลื่ นส าหรับระบบหลายอิ เล็กตรอนและตั ว
ด าเนินการ การประมาณฮาร์ทรี-ฟอค อันตรกิริยาโครงแบบ ตลอดจน
ทฤษฎีคู่และทฤษฎีคู่ควบ 
 Many electron wave functions and operators, the 
Hartree-Fock approximation, configuration interaction, and 
pair and coupled-pair theories. 
 
102742 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น       3(3-0-9) 
 (Group Theory and Vibrational Spectroscopy)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรของโมเลกุล
และสมมาตรของกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มในการสั่น
ของโมเลกุล อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และรามานสเปกโทรสโกปี 
 Definitions and theorems of group theory, 
molecular symmetry and symmetry of groups, group 
representations, and application of group theory to 
molecular vibration, infrared spectroscopy and Raman 
spectroscopy. 
 
102743 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว         3(3-0-9) 
 (Colloid and Surface Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สถานะคอลลอยด์ สมบัติเชิงจลน์ สมบัติเชิงแสง ผิวร่วมของ
ของเหลว-แก๊สและของเหลว-ของเหลว ผิวร่วมของของแข็ง-แก๊ส ผิว
ร่วมของของแข็ง -ของเหลว ผิวร่วมท่ีมีประจุ  ความเสถียรของ
คอลลอยด์ ตลอดจนอิมัลชันและโฟม 
 Colloidal state, kinetic properties, optical 
properties, liquid-gas and liquid-liquid interfaces, solid-gas 
interfaces, solid-liquid interfaces, charged interfaces, colloid 
stability, and emulsions and foams. 

http://www.rit.edu/~axlsch/classes/polychar/604e01.pdf
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102744 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์         3(3-0-9) 
 (Physical Chemistry of Polymers)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสร้างของโซ่พอลิเมอร สารละลายพอลิเมอรและพอลิ
เมอร์ผสม สถานะอสัณฐานและสถานะหลอมเหลว สถานะผลึก และ
หัวข้อใหม่ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ เช่น พอลิเมอร์ผลึก
เหลว พอลิเมอร์น าไฟฟ้า และการจ าลองโมเลกุล เป็นต้น 
 Structure of polymer chain, polymer solutions 
and blends, amorphous and molten state, crystalline state, 
and modern topics of physical chemistry of polymers such 
as molten crystalline polymer, conductive polymer and 
molecular modeling. 
 
102748 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1        3(3-0-9) 

(Selected Topics in Physical Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
 
102749 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Physical Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in physical 
chemistry. 
 
102750 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับนักเคมี        3(3-0-9) 
 (Numerical Methods for Chemists)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชนิดอัลกอริทึมปิด รากสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการ ดิฟเฟอเรนเชียล ค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน และหัวข้ออื่น 
 Steps in solving scientific problems with 
computer, computer language, programs with closed-form 
algorithms, roots of equations, systems of linear equations, 
regression analysis, numerical integration, differential 
equations, eigenvalues and eigenvectors, and 
miscellaneous topics. 
 
102751 เคมีเชิงค านวณขั้นสูง         3(3-0-9) 
 (Advanced Computational Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 102650 เคมีเชิงค านวณระดับบัณฑิตศึกษา หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประวัติของการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ ระบบแบบจ าลอง
และศักย์อันตรกิริยา กลศาสตร์เชิงสถิติ วิธีมอนติคาร์โล พลศาสตร์เชิง
โมเลกุล เทคนิคการจ าลองขั้นสูง และการประยุกต์ 
 History of computer simulation, model systems 
and interaction potentials, statistical mechanics, Monte 
Carlo method, molecular dynamics, advanced simulation 
techniques, and applications. 
 
102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงค านวณ         3(3-0-9) 
 (Computational Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า การค านวณโครงสร้างอิเล็กตรอน การจ าลองระดับ
อะตอม และการจ าลองระดับเมโซสเกล 
 Introduction, electronic structure calculation, 
atomistic simulation, and mesoscale simulation. 
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102754 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 1        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in 
computational chemistry. 
 
102755 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Computational Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงค านวณท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน 
 
102761 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี         3(3-0-9) 

(Petroleum and Petrochemicals)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ธรรมชาติของปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ กระบวนการ
ทางปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น
น้ ามันและวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมี และการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีเพื่อการผลิตสารปิโตรเคมีท่ีส าคัญทางอุตสาหกรรม 
 Nature of petroleum and natural gas, petroleum 
and natural gas processing for manufacturing of various 
refinery products and petrochemical feedstock, and 
petrochemical synthesis of some major industrial 
petrochemicals. 
 
102762 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์         3(3-0-9) 
 (Heterogeneous Catalysis)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 บทน าและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาวิวิธ
พันธุ์ การดูดซับและไอโซเทอม อัตราเร็วและจลนพลศาสตร์ของการ
เร่งปฏิกิริยา การเตรียม สมบัติ การวิเคราะห์ลักษณะ และการ
เสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวอย่างของกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ในอุตสาหกรรม 
 Introduction and basic principles of 
heterogeneous catalysis, adsorption and isotherms, rate 
and kinetics of catalytic reactions, preparation, properties, 
characterization and deactivation of catalysts, and 
examples of heterogeneous catalytic process in industry. 
 
102763 เทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น         3(3-0-9) 
 (Introduction to Nanotechnology)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า ท่อคาร์บอนนาโน ผลึกนาโน ควอนตัมด็อต สมบัติ
ของวัสดุท่ีเป็นฟังก์ชันกับขนาด การเกิดโครงสร้างด้วยตัวเอง วัสดุท่ีมี
โครงสร้างนาโน คอมพอสิทและฟิล์มท่ีมีองค์ประกอบระดับนาโน 
เครื่องมือและการประยุกต์จากเทคโนโลยีนาโน  วิศวกรรมระดับ
โมเลกุล อิ เล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล นาโนเฟบริ เคชัน และ
เทคโนโลยีไบโอนาโน การเกิดภาพและการปรับแต่งในระดับอะตอม 
เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรม 
 Introduction to nanotechnology, carbon 
nanotubes, quantum dots, properties of materials as a 
function of size, self-assembly, nanostructured materials, 
nanoscale films and composites, devices and applications, 
molecular engineering, molecular electronics, 
nanofabrication and bionanotechnology, imaging and 
manipulating at the atomic scale, and nanotechnology in 
industry. 
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102765 ผลึกศาสตร์          3(3-0-9) 
 (Crystallography)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการทดลองท่ีเกี่ยวข้อง พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีและหลักการ
ของผลิกศาสตร์เชิงเคมียุคใหม่ และการประยุกต์กับปัญหาท่ีน่าสนใจ
ทางด้านเคมี 
 Experimental methods involved, background on 
principles and methods of modern chemical 
crystallography, and major applications to problems of 
chemical interest. 
 
102768 เคมีพอลิเมอร์          3(3-0-9) 
 (Polymer Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงสรางของพอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุล และการแจกแจง
โมเลกุล  หลักการของเคมีพอลิเมอร์โดยเน้นวิธีการสังเคราะห์และการ
เกิดพอลิเมอร์ กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิดพอลิเมอร์แบบ
ควบแน่น แบบอนุมูลเสรีและแบบไอออน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม การ
เกิดพอลิเมอรแบบโคออร์ดิเนชัน และการเกิดพอลิเมอรแบบเปิดวง 
ตลอดจนหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เช่น ปฏิกิริยา
เคมีแบบใหม่และโครงสร้างโซ่ชนิดใหม่ ความก้าวหน้าในการเร่ง
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติ 
 Polymer architecture as well as molecular weight 
and distribution, principles of polymer chemistry with a 
focus on synthetic and polymerization methods, 
mechanisms and kinetics of polymerization including 
condensation polymerization, free radical polymerization, 
ionic polymerization, copolymerization, coordination 

polymerization and ring-opening polymerization, special 
topics in polymer synthesis such as new chemical reaction 
and chain architectures, and advances in polymerization 
catalysis and structure/property relationships. 
 
102769 เคมีวัสดุ           3(3-0-9) 
 (Materials Chemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน าเกี่ยวกับเคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุแต่ละประเภท 
สมบัติของวัสดุ ปรากฏการณ์ของผิวและปรากฏการณ์ระหว่างหน้า 
ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุในสถานะของแข็ง 
 Introduction of material chemistry, syntheses of 
representative materials, materials properties, surface and 
interfacial phenomen, and characterization methods for 
solid state materials. 
 
102860 เคมีไฟฟ้าประยุกต์          3(3-0-9) 
 (Applied Electrochemistry)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทน า การเปลี่ยนและการกักเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้า 
อิเล็กโทรไลซิสเชิงอุตสาหกรรม อิเล็กโทร พอลิเมอร์ไรเซชันและการ
ทาสีแบบอิเล็กโทรโฟเรติก การท าเครื่องกลทางเคมีไฟฟ้าและการขัด
เงาทางเคมีไฟฟ้า หลักการและการป้องกันการกัดกร่อน และการบ าบัด
น้ าเสียทางเคมีไฟฟ้า 
 Introduction, electrochemical energy conversion 
and storage, industrial electrolysis, electropolymerization 
and electrophoretic painting, electrochemical machining 
and electrochemical polishing, principles and prevention of 
corrosion, and electrochemical waste water treatment. 
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102861 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry I)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
102862 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2        3(3-0-9) 
 (Selected Topics in Applied Chemistry II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมีประยุกต์ท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics of current interest in applied 
chemistry. 
 
103101 แคลคูลัส 1          4(4-0-8) 
 (Calculus I)   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน ปริพันธจ์ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 Limits, continuity, the derivative, applications of 
the derivative, inverse functions, the definite integral and 
the fundamental theorem of calculus. 
 
103102 แคลคูลัส 2          4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการหาปริพันธ ์(ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การหาปริพันธ์
เชิงตัวเลข ล าดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 Techniques of integration (of functions of a single 
variable), numerical integration, sequences and series, 

vectors and geometry, vector valued functions, functions 
of several variables.    
 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน 
โดยศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวกับกราฟ พื้นท่ี และปริมาตร ปัญหาการเงิน 
เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร 
เช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะท่ีสุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิม
เพล็กซ์ และปัญหาอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 Applications of basic mathematics in daily life 
problems such as problems related to graphs, area and 
volume, financial problems such as computing interests, 
annuities and taxes, resource allocation problems such as 
break-even point, finding the optimal value by graph and 
the simplex method, and other problems of interest. 
 
103141 วิธีเชิงสถิติ          3(3-0-6) 
 (Statistical Methods)  
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 
 แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและ
การแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัว
แปรสุ่มวิยุตท่ีส าคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง 
การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
 Fundamental concepts and statistical methods, 
measures of central tendency and variation, basic 
probability theory, distribution of some important discrete 
random variables, normal distribution, sampling theory, 
estimation, hypothesis test, regression and correlation 
analyses, chi-square test, using statistical software.  
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103210 หลักการทางคณิตศาสตร์         4(4-0-8) 
 (Principles of Mathematics)  
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
           สาขาวิชา 
 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ ตัวระบุ
ปริมาณ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จ านวนเชิง
การนับ จ านวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 Logic and proof, logical connectives, quantifiers, 
techniques of proof, sets, relations and functions, cardinal 
numbers, natural numbers and mathematical induction. 
 
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1          4(4-0-8) 
 (Linear Algebra I)  
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
          เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ 
ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน 
การฉายเชิงตั้งฉาก กระบวนการของกราม–ชมิดต์ 
 Systems of linear equations, matrices, 
determinants, vector spaces, basis, linear independence 
and dimension, linear transformations, inner product 
spaces, orthogonal projections, Gram-Schmidt process. 
 
103213 พีชคณิตนามธรรม          4(4-0-8) 
 (Abstract Algebra)  
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
          เห็นชอบของสาขาวิชา 

 กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยน เซตร่วมเกี่ยวและผล
คูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุปผลหาร ริงและฟีลด์ร่วมกับอินทิกรัล
โดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม 
 Groups and subgroups, permutations, cosets and 
direct products, homomorphisms and quotient groups, 
rings and fields with integral domains, quotient fields, 
polynomial rings. 
 
103221 แคลคูลัสขั้นสูง          4(4-0-8) 
 (Advanced Calculus)  
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
           สาขาวิชา 
 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ใน
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์
ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิ ว  ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์
 Multiple integration, integrals in polar, cylindrical 
and spherical coordinates, vector fields, line and surface 
integrals, Green’s and Stokes’theorems. 
 
103222 การวิเคราะห์ 1          4(4-0-8) 
 (Analysis I)  
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
          เห็นชอบของสาขาวิชา 
 จ านวนจริง ล าดับ ลิมิต ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ภาวะ
ต่อเนือ่ง อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์ 
 The real numbers, sequences, limits, topology of 
the real line, continuity, the derivative, the Riemann 
integral, infinite series. 
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103223 การวิเคราะห์ 2          4(4-0-8) 
 (Analysis II)  
วิชาบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสขั้นสูง และ 103222 การ 
         วิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมก าลัง ทฤษฎีบทของ
เทย์เลอร์ในหลายตัวแปร ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด ภาวะต่อเน่ืองบน
ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์รวม ตัวคูณลากรานจ์ ทฤษฎีบท
ฟังก์ชันผกผันและฟังก์ชันโดยปริยาย 
 Sequences and series of functions, power series, 
Taylor’s theorem in several variables, topology of 
Euclidean space, continuity in Euclidean space, partial 
derivatives, total derivatives, Lagrange multipliers, inverse 
and implicit function theorems. 
 
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1          4(4-0-8) 
 (Differential Equations I)  
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
           สาขาวิชา 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าขอบ วิธีการอนุกรมก าลัง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ 
 First order ordinary differential equations, second 
order ordinary differential equations, boundary value 
problems, the power series method, higher order linear 
ordinary differential equations and applications, systems of 
differential equations, the Laplace transform. 

103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ 4(3-3-6) 
 (Scientific Computer Programming)  
วิชาบังคับก่อน : 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปร การด าเนินการ
พีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การด าเนินการตรรกศาสตร์ การวนซ้ า แถว
ล าดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและส่งออกแฟ้มข้อมูล 
 Basic theory of computers, variables, algebraic 
operation, expressions, conditions, logical operations, 
loops, arrays, functions, input/output to files. 
 
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข         4(4-0-8) 

(Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความ       
            เห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีการประมาณค่า 
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การหา
อนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Error analysis, approximation theory, interpolation 
and polynomial approximation, numerical differentiation 
and integration, solutions of system of linear equations, 
solutions of system of nonlinear equations, numerical 
solutions of initial-value problems and boundary-value 
problems of ordinary differential equations and partial 
differential equations. 
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103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2          4(4-0-8) 
 (Linear Algebra II) 
วิชาบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบ
         ของสาขาวิชา 
 ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ เมทริกซ์ยูนิแทรี เมทริกซ์เชิง
ตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน วิธีการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์
เลย์–แฮมิลตัน รูปแบบปกติชอร์ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบก าลัง
สอง ผลคูณเทนเซอร์ การประยุกต์ 
 Eigenvalues and eigenvectors, unitary, orthogonal 
and Hermitian matrices, diagonalization, Cayley-Hamilton 
theorem, Jordan normal form, linear and quadratic forms, 
tensor products, applications. 
 
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญา        4(4-0-8) 
 ของคณิตศาสตร์    
 (Topics in the History and Philosophy of Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาต่าง ๆ การมองธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และทฤษฎีของ
ธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์ 
 This course may include topics of interest in the 
history of mathematics from various periods, the nature of 
mathematics as a discipline, the methodology and 
epistemology of mathematics. 
 
103313 ทฤษฎีจ านวน          4(4-0-8) 
 (Number Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
         เห็นชอบของสาขาวิชา 
 จ านวนเต็ม การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก 
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจ านวน 
สมภาค ทฤษฎจี านวนของจ านวนจริง สมการดิโอฟันไทน์ การทดสอบ
การหารลงตัว ฟังก์ชันการคูณ วิทยาการรหัสลับ 

 Integers, divisibility, prime numbers, greatest 
common divisors, least common multiples, fundamental 
theorem of arithmetic, number theoretic functions, 
congruences, number theory of the real numbers, 
Diophantine equations, divisibility test, multiplicative 
functions, cryptology. 
 
103314 คณิตศาสตร์วิยุต          4(4-0-8) 
 (Discrete Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
          เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ขั้นตอนวิธี เวียนเกิด การนับ การเรียงสับเปล่ียนและการจัด
หมู่ หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์เชิง
อันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน  
 Algorithms, recursion, counting, permutations and 
combinations, the Pigeonhole Principle, recurrence 
relations, order relations and structures, graphs, trees, 
Boolean algebra. 
 
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน          4(4-0-8) 

(Complex Variables)  
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
        สาขาวิชา 
 จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโค
ชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล การส่งโดย
ฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป 
 Complex numbers, functions of a complex 
variable, differentiation, analytic functions, complex 
integration, Cauchy’s theorem, Taylor and Laurent series, 
residues, poles, mappings by elementary functions, 
conformal mappings. 
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103322 ทอพอโลยี           4(4-0-8) 
(Topology) 

วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
         สาขาวิชา 
 ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเชิง
ผลคูณ ความเชื่อมโยง ทอพอโลยี-ไอเดนทิฟิเคชัน สัจพจน์การแยก 
ล าดับและข่ายล าดับ ความกระชับ 
 Review of metric spaces, topological spaces, 
product spaces, connectedness, identification topology, 
separation axioms, sequences and nets, compactness. 
 
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2          4(4-0-8) 

(Differential Equations II)  
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความ 
         เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ การวิเคราะห์ฟู
เรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัวแปร การ
หาผลเฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ สมการคลื่น สมการความร้อน 
สมการลาปลาซ 
 Theory of differential equations, special functions, 
Fourier analysis, partial differential equations, solutions by 
separating variables, solutions by characteristics methods, 
wave equation, heat equation, Laplace equation. 
 
103341 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและสถิติ         4(4-0-8) 

(Probability Theory and Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของ
         สาขาวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม การ
แจกแจงของตัวแปรสุ่มท่ีส าคัญ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณค่า 

ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
 Elementary probability theory, random variables 
and distributions of random variables, joint probability 
distribution, distribution of some important random 
variables, sampling theory, estimation, confidence interval, 
hypothesis test, analysis of variance, regression and 
correlation analyses, chi-square test, non-parametric 
statistics. 
 
103361 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงิน         4(4-0-8) 

(Mathematics for Finance) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง 
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดแบบวิยุต การบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และสัญญาท่ีจะส่งมอบสินค้าใน
ภายหน้า ตราสารสิทธิเลือก การตั้งราคาตราสารสิทธิเลือก วิศวกรรม
การเงิน 
 Simple market models, risk-free assets, risky 
assets, discrete time market models, portfolio 
management, forward and future contracts, options, option 
pricing, financial engineering. 
 
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์         1(1-0-3) 

(Seminar in Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตามแผนการศึกษา หรือโดยความ
         เห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงน าเสนอโดยนักศึกษา
 Topics of interest in mathematics presented by 
students. 
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103391 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
(Pre-cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการ
สื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง 
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงาน
คุณภาพ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 Principles and concepts relating to Cooperative 
Education, the process and steps of undertaking 
Cooperative Education, protocols relating to Cooperative 
Education, basic knowledge and techniques for job 
application such as workplace selection, writing job 
application letters, job interviews and communication 
skills, basic knowledge necessary for undertaking 
Cooperative Education at the workplace, building up self-
confidence, entrepreneurial potential development, 
occupational health and safety in the workplace, 
organizational culture, quality management systems such 
as 5S, ISO 9000 and ISO 14000, report writing and 
presentation techniques, personality development. 
 
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต         4(4-0-8) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 

 This course covers topics in geometry. Course 
contents varies according to students’ interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต         4(4-0-8) 

(Topics in Algebra) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต โดยเน้ือหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in algebra. Course 
contents varies according to students’interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์         4(4-0-8) 

(Topics in Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์ โดยเน้ือหา
จะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in analysis. Course 
contents varies according to students’interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์        4(4-0-8) 

(Topics in Applied Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ เชิง
ประยุกต์ โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการ
ของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in applied analysis. 
Course contents varies according to students’ interests, 
requirements and the current trends in this field. 
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103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น         4(4-0-8) 
(Topics in Probability) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น โดย
เนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in probability. Course 
contents varies according to students’ interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น  4(4-0-8) 
 (Introduction to Numerical Computational Fluid     
 Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปรัชญาของพลศาสตร์ของไหลเชิงตัวเลข ความคิดรวบยอด
พื้นฐานของการไหลของของไหล วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหา
พลศาสตร์ของไหล ผลเฉลยของสมการนาเวียร์-โสตกซ์ การจ าลองเชิง
ตัวเลขของของไหลประเภทราบเรียบ การจ าลองเชิงตัวเลขของของ
ไหลประเภทปั่นป่วน การเพิ่มความแม่นย าและประสิทธิภาพของการ
จ าลองเชิงตัวเลข 
 Philosophy of computational fluid dynamics 
(CFD), basic concepts of fluid flow, mathematical 
approaches to fluid dynamical problems, solution of the 
Navier-Stokes equations, numerical simulation of laminar 
flows, numerical simulation of turbulent flows, numerical 
simulation efficiency and accuracy improvement. 
 
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        4(4-0-8) 

(Topics in Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปจัจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in numerical analysis. 
Course contents varies according to students’interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์        4(4-0-8) 

(Topics in Applied Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in applied mathematics. 
Course contents varies according to students’interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์  4(4-0-8) 

(Topics in Mathematical Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์  โดยเน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชาน้ี 
 This course covers topics in mathematical 
modeling. Course contents varies according to students’ 
interests, requirements and the current trends in this field. 
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103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน        4(4-0-8) 
(Topics in Mathematical Finance) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน โดย
เน้ือหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชาน้ี 
 This course covers topics in mathematical finance. 
Course contents varies according to students’ interests, 
requirements and the current trends in this field. 
 
103491 สหกิจศึกษา        8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 103391 
          เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อไป
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
 The student applies his/her mathematical 
knowledge by engaging in full-time academic or 
professional work as a temporary staff member at a 
workplace for one entire cooperative education trimester 
according to the School’s specification. After completion of 
the work trimester, the student will submit an operational 
report and present his/her performance results to the 
School. 
 
103492  โครงการวิจัย         8(0-24-0) 

(Research Project) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 รายวิชาโครงการวิจัยน้ีจะแนะน าวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการด าเนินการ
สืบค้นวรรณกรรม การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษารายบุคคล 
การอภิปราย การน าเสนอปากเปล่า และการเขียนรายงานการวิจัย 
 This project is intended to introduce the student 
to the methodology of mathematical research. Through 
literature search, literature review, individual study, 
discussion, oral presentation and the writing of a research 
report, the student will explore a topic on the frontier of 
mathematical research. 
 
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน         4(4-0-8) 

(Functional Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103322 ทอพอโลยี หรือโดยความเห็นชอบของ 
        สาขาวิชา 
 ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นมี
ขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานของปริภูมิฮิลเบิร์ต 
ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพันในตัว ตัวด าเนินการ
ปกติและตัวด าเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค หลักการภาวะ
มีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด ปริภูมิ
สะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน* 
 Normed linear spaces, Banach spaces, bounded 
linear operators, dual spaces, inner product spaces, Hilbert 
space bases, Riesz-representation theorem, self-adjoint, 
normal and unitary operators, Hahn-Banach theorems, 
uniform boundedness principle, open mapping theorem, 
closed graph theorem, reflexive spaces, weak-and weak*-
convergence. 
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103622 ทฤษฎีเมเชอร์          4(4-0-8) 
(Measure Theory) 

วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
         สาขาวิชา 
 ปริภูมิหาเมเชอร์ได้  เมเชอร์  ปริพันธ์เลอเบก  ทฤษฎีการ  
ลู่เข้า  ปริภูมิ LP  ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม  ทฤษฎีบทของฟุบินิ  
เมเชอร์โบเรลบนเส้นจ านวนจริง 
 Measurable spaces, measures, the Lebesgue 
integral, convergence theorems, the LP-spaces, Radon-
Nikodym theorem, Fubini’s theorem, Borel measures on 
the real line. 
 
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง         4(4-0-8) 

(Advanced Ordinary Differential Equations) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมี
จริง ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเน่ืองของผลเฉลย หลักการ
การหดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความ
ต่อเน่ืองของผลเฉลยเทียบกับพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชัน ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้นอันดับ m ทฤษฎีเสถียร
 First-order partial differential equations, initial 
value problems, existence, uniqueness and continuity of a 
solution, contraction principle, existence and uniqueness 
theorems, continuity of a solution with respect to 
parameters, nonextendable solution, dynamical systems, 
the perturbation equation, systems of linear equations, 
periodic systems of linear ordinary differential equations, 
linear equations of m-th order, and stability theory. 

103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        4(4-0-8) 
(Principles of Partial Differential Equations) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับ
หน่ึง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับ
หน่ึงกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น ปัญหาโคชี 
ระบบไฮเพอร์โบลิกของสมการอันดับหน่ึงกึ่งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาท่ีได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด สมการอิลลิปติก 
หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรีเคลในบอล 
ฟังก์ชันฮาร์มอนิกย่อย ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎีการมีจริงของ
ปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหาของดีรีเคลและ
นอยมันน์ 
 Basic definitions and examples, first-order PDEs, 
the Cauchy problem, method of characteristics, quasilinear, 
first order PDEs, quasilinear systems of partial differential 
equations, Cauchy problem, hyperbolic systems of 
quasilinear first order equations, linear second-order PDEs, 
well-posed problems, elliptic equations, maximum 
principles, harmonic functions, solution of the Dirichlet 
problem in a ball, subharmonic functions, the Ascoli-Arzela 
theorem, theorem of existence of a Dirichlet problem, 
properties of parabolic equations, Dirichlet and Neumann 
problems. 
 
 
 
 
 



54 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข         4(4-0-8) 
(Numerical Linear Algebra) 

วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดยความเห็นชอบ
         ของสาขาวิชา 
 แง่มุมเชิงวิเคราะห์และค านวณของพีชคณิตเชิงเส้นเมทริกซ์ 
โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและ
วิธีท าซ้ า ปัญหาก าลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ 
 Analysis and computational aspects of linear 
algebra and matrices by focusing on matrix factorization, 
systems of linear equations and iterative methods, least 
squares problem, eigenvalue problems. 
 
103653 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับแก้ปัญหาสมการเชิง        4(4-0-8) 
 อนุพันธ์ย่อย  
 (Numerical Methods for Solving Partial Differential  
 Equations) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการผลต่างอันตะส าหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การลู่เข้า ความต้องกันและความเสถียร การวิเคราะห์ฟู
เรียร์และฟอนนอยมันน์ของวิธีผลต่างอันตะ วิธีการแยกส่วนส าหรับ
สมการพาราโบลิก อิลิปติก และไฮเพอร์โบลิก ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Finite difference schemes for numerical solution 
of partial differential equations, convergence, consistency 
and stability, Fourier and Von-Neumann analysis of finite 
difference schemes, schemes in fractional steps for 
parabolic, elliptic, and hyperbolic equations, numerical 
solution to initial-boundary-value problems for partial 
differential equations. 

103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง         4(4-0-8) 
(Continuum Mechanics) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรูปท่ีจุด และการ
ได้มาของสมการหลักมูลโดยการประยุกต์กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์
มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทาง
อุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และ
อัตราความเครียด สมการพื้นฐานท่ีก ากับพฤติกรรมของภาวะต่อเน่ือง
ใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล 
 Analysis of stress and deformation at a point and 
the derivation of the fundamental equations by applying 
the basic laws of conservation of mass, energy, and 
momentum and those of thermodynamics; development 
of relationships (constitutive laws) between stress, strain, 
and strain rate; basic equations governing the behavior of 
any continuum and applications to solids and fluids. 
 
104101 หลักชีววิทยา 1          4(4-0-8) 

(Principles of Biology I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  การจัดระบบโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิต  พลังงานกับเซลล์  หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ 
โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Biological concepts, organization of life, energy 
and life, principles of heredity, evolution, structure of 
ecosystems, behavior and adaptation of life, 
biotechnology. 
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104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1         1(0-3-0) 
(Principles of Biology Laboratory I)  

วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบความรู้ใน
วิชาหลักชีววิทยา 1 
 Biological experiments related to Principles of 
Biology I course. 
 
104103 ชีววิทยาพืช                          4(4-0-8) 

(Plant Biology)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โมเนรา ไวรัส โพรทิสตา เห็ดรา และพืช 
การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และเน้ือเยื่อพืช การ
ล า เ ลี ย ง  ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง  ก า ร สื บพั น ธุ์ แ ล ะ ก า ร เ จ ริ ญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
 
104104 ปฏิบัติการชีววิทยาพืช                   1(0-3-0) 

(Plant Biology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาพืชหรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาพืชเพื่อเสริมประกอบความรู้
ในวิชาชีววิทยาพืช 

Plant biology experiments which related to plant 
biology course. 
 
104107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม                   4(4-0-8) 

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของประชากรมนุษย์  หลักการถ่ายทอด
กรรมพันธุ์ กลไกวิวัฒนาการ สภาวะแวดล้อมของประชากรมนุษย์ 
พลังงาน บรรยากาศ น้ า ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ 
พลวัตประชากร สภาพแวดล้อมและแบบอย่างประชากร การสืบพันธุ์

ของประชากรมนุษย์ การจัดระบบนิเวศและการควบคุมคุณภาพ
สภาวะแวดล้อม 

Evolution of human population, genetics 
background, mechanisms of evolution, environment of 
human populations. Energy, atmosphere, water, soil, 
ocean, biotic environment, population dynamics, 
environment and population patterns, reproduction in 
human population, ecosystems and quality control of 
environment. 
 
104108 หลักชีววิทยา 2         4(4-0-8) 

(Principles of Biology II)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ 
อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าท่ีของ
เน้ือเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาสมดุล 
การเจริญเติบโต 
 The classification of organisms, virus, monera, 
protista, fungi, plant kingdom, animal kingdom, organization 
and function of plant and animal tissues, organ system, 
immune system, homeostasis, reproduction and animal 
development. 
 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2        1(0-3-0) 

(Principles of Biology Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน  
 การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2 
 Systematics and animal experiments related to 
Principles of Biology II course. 
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104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน         4(4-0-8) 
(Fundamental Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  เน้นโครงสร้าง
และหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ เซลล์ชนิดต่างๆ ของ
เน้ือเยื่อสัตว์  การสืบพันธุ์ระดับเซลล์  การขนส่งของเซลล์  และการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 
 
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน        1(0-3-1) 

(Fundamental Cell Biology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐานหรือ เรียนควบคู่กัน   
 ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 
 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 

(Man and Environment)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์  ประชากรมนุษย์และพลวัต
ประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของมนุษย์ ปัจจุบัน
และการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Evolution of man, human populations and 
population dynamics, physical and biological environments 
of human populations, present and future design for 
survival, natural resources and conservation, environmental 
problems, environmental planning and management, 
human resource management, ecotourism for sustainable 
development. 
 
104201 จุลชีววิทยา         4(4-0-8) 

(Microbiology)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ        
 หลักชีววิทยา 1 

 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัด
จ าแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหาร
และสิ่งแวดล้อม 
 Microbial world, physiology and genetics, 
classification and identification of microorganisms, control 
of microorganisms, microorganisms and pathological 
conditions, agriculture, industry, food, and environment. 
 
104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0) 

(Microbiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 
 Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 
 
104203  พันธุศาสตร์         4(4-0-8) 

(Genetics)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ     
 หลักชีววิทยา 1 
 บทน าสู่วิชาพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรมตามกฎ
ของเมนเดล หลักการถ่ายทอดโครโมโซมและการสืบพันธุ์ การขยาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของเมนเดล การถายทอดพันธุกรรมนอกเหนือ
กฏของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การกลายระดับโครโมโซมและระดับยีน รีคอมบิเน
ชันและทรานสโพซอน พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 
พันธุศาสตร์ประชากร และการประยุกต์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 Introduction to Genetics, Mendel’s law of 
inheritance, chromosome transmission and reproduction, 
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extension of Mendelian inheritance into more complex 
traits, non-Mendelian inheritance, genetic material, gene 
expression, regulation of gene expression, chromosomal 
and gene mutations, recombination and transposon, basic 
genetic engineering, quantitative genetics, population 
genetics and applications of genetics for human benefits. 
 

104204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์        1(0-3-0) 
(Genetics Laboratody)  

วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 กา ร ศึ ก ษ าพั น ธุ ศ า สต ร์ ใ น แ มล ง ห วี่  ( Drosophila 
melanogaster) การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว การผสมโดย
พิจารณาสองลักษณะ ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ในวิชา
พันธุศาสตร์ ไมโทซิสและไมโอซิส การวิเคราะห์คารีโอไทป์ การ
วิเคราะห์เพดิกรีและการถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ 
 Genetic studies in Drosophila melanogaster, 
monohybrid cross, dihybrid cross, probability and chi-
square test in genetics, mitosis and meiosis, karyotype 
analysis, pedigree analysis, and quantitative inheritance. 
 

104211 ชีววิทยาของเซลล์          4(4-0-8) 
(Cell Biology)  

วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ 
  หลักชีววิทยา 2 
 บทน าสู่ชีววิทยาของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ 
การได้มาและใช้พลังงานของเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์โพร
แครีโอทและยูแครีโอท เน้นการจัดโครงสร้างภายในของเซลล์ พลวัต
และหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ ซ่ึงได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส ไมโท

คอนเดรีย คลอโรพลาสต์ เพอร็อกซิโซม เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม 
กอลจิแอพพาราทัส กลไกการสื่อสารภายในเซลล์ โครงร่างภายในเซลล์ 
เซลล์จังก์ชัน เซลล์แอดฮีชัน และเมทริกซ์นอกเซลล์  

Introduction to cell biology, the chemical 
components of a cell, acquisition and use of cell energy, 
structure and functions of prokaryotic and eukaryotic cells, 
emphasizing on compartmentalization of cells, dynamics 
and functions of cellular components and organelles 
which includes cell membrane, nucleus, mitochondria, 
chloroplast, peroxisomes, the endoplamic reticulum, Golgi 
apparatus, mechanisms of cell communication, 
cytoskeleton, cell junctions, cell adhesion, and 
extracellular matrix.  
 

104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช   4(4-0-8) 
(Plant Morphology and Anatomy)  

วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ        
หลักชีววิทยา 2 
 โครงสร้างพืช เซลล์ เน้ือเยื่อและระบบเน้ือเยื่อของพืช 
การเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช โครงสร้างสืบพันธุ์และการ
สืบพันธุ์ของพืชท่ีไม่มีระบบท่อล าเลียงและมีระบบท่อล าเลียง และการ
ประยุกต์ใช้พืชในด้านต่าง ๆ 
 Plant body, plant cells, tissues and tissue 
systems, growth and development of plant organs, 
reproductive structure and reproduction of nonvascular 
and vascular plants, and application of plants in various 
purposes. 
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104222  ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์   1(0-3-0) 
ของพืช 

(Plant Morphology and Anatomy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109ปฏิบัติการ  
 หลักชีววิทยา 2 
 การทดลองปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บ
รวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เน้ือเยื่อพืชเพื่อใช้กับกล้อง
จุลทรรศน์ และการศึกษานอกนอกสถานท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับวิชา
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
 Biological experiments and biological techniques 
including collection, preservation, preparation of 
microscopic slides of plant tissues, and field studies related 
to Plant Morphology and Anatomy course. 
 
104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(4-0-8) 

(Systematics and Biodiversity)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ    
 หลักชีววิทยา 2 
 ก าเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน 
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ไวรัส แบคทีเรีย โปรติส เห็ดรา สัตว์ พืช 
ไฟโลเจนี ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 

Origin and diversity of life, taxonomy, systematics, 
virus, bacteria, protista, fungi, animalia, plantae, phylogeny, 
biodiversity and conservation. 
 
 
 

104242 ปฏิบตัิการการจัดระบบและความหลากหลาย   1(0-3-0) 
 ทางชีวภาพ           

(Systematics and Biodiversity Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104241 การจัดระบบและความหลากหลายทาง      
ชีวภาพ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา และ
เทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา เพื่อเสริม
ประกอบความรู้ในวิชาการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Biological experiment, field studies, and biological 
techniques including collection and preservation which 
relate to Systematics and Biodiversity courses. 
 
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์         2(2-0-4) 

(Molecular Cell Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 104211 ชีววิทยาของเซลล์ 
 โครงสร้างยีนและจีโนมของไวรัส แบคทีเรียและยูแครีโอต 
การจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอและรีคอมบิเนชั่น 
การถอดรหัส การแปลรหัส กระบวนการหลังการแปลรหัส การควบคุม
การแสดงออกของยีนในโพรแครีโอตและในยูแครีโอต การจัดการเพื่อ
ใช้ประโยชน์โปรตีน ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ ระบบควบคุมวัฏจักรเซลล์ 
และอะพอพโทซิส 

Gene and genome structure of virus, bacteria, and 
eukaryotes. DNA replication, repair and recombination, 
transcription, translation, post-translational RNA processing, 
control of gene expression in prokaryotes and eukaryotes, 
manipulating proteins, DNA and RNA, the cell cycle control 
system and apoptosis.  
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104323 สรีรวิทยาของพืช         4(4-0-8) 
(Plant Physiology)  

วิชาบังคับมาก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
 หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช  การ
ล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การ
หายใจ การล าเลียงสารในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การสร้าง
สารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการ
เจริญของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แสงและอุณหภูมิกับ
การเจริญเติบโตของพืช สรีรวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมรุนแรง 
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Principles of plant physiology, water and 
mineral transport, plant nutrients, photosynthesis, 
respiration, food transport in phloem and translocation, 
synthesis of organic molecules from minerals, secondary 
metabolites, growth and development of plant, plant 
growth regulators, light and temperature on plant growth, 
the physiology of plants under extreme environment, and 
molecular biology of plants. 
 
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช        1(0-3-0) 

(Plant Physiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ    
หลักชีววิทยา 2 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 104323 
สรีรวิทยาของพืช 

Biological experiments related to Plant Physiology 
course. 

 
104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง        4(4-0-8) 

(Invertebrate Zoology)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2 

 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมท้ัง
คอร์เดตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction, 
ecology and classification of invertebrates, including 
invertebrate chordates. 
 
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0) 
 (Invertebrate Zoology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานท่ี และเทคนิค
ทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวม และการเก็บรักษาให้สอดคล้อง
กับวิชา 104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

Biological experiment, field studies, and biological 
techniques including collection and preservation related to 
104331 Invertebrate Zoology.  
 
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง          4(4-0-8) 
 (Vertebrate Zoology)  
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2 
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คอร์เดตชั้นต่ า สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กาย
วิภาคศาสตร์เปรียบเทียบในความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

History of vertebrates; lower chordates, 
morphology, physiology, behavior and classification of 
vertebrates, comparative anatomy in relation to evolution 
of vertebrates. 
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104334 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0)  
 (Vertebrate Zoology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือเรียนควบคู่กัน 

ศึกษาเปรยีบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเป็นตัวแทนของแต่
ละชั้น เทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษา 
และการศึกษานอกสถานท่ี 

Comparative studies of external and internal 
structure of vertebrates, dissection of representatives of 
each class of vertebrates, biological techniques including 
collection and preservation, and required field trips. 

 
104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์        2(2-0-4) 
 (Developmental Biology of Plants and Animals)  
วิชาบังคับก่อน : 104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 
และ 104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 การเจริญของเซลล์ระดับโมเลกุล การเจริญของพืชและ
สัตว์ ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของพืชและสัตว์ 

Development of cells at molecular level, 
development of plants and animals, hormonal and 
environmental effects on plant and animal development. 

 
104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์   1(0-3-0) 
 (Developmental Biology of Plants and Animals 
 Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์ หรือ
เรียนควบคู่กัน 

 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชาชีววิทยาการ
เจริญของพืชและสัตว์ 
 Laboratory experiments to accompany 
Developmental Biology of Plants and Animals course. 
 
104351 นิเวศวิทยา           4(4-0-8) 
 (Ecology)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 
 ชีวมณฑล ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสังคม พันธุศาสตร์
ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การแพร่กระจายและพัลวัตรของ
ประชากร ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของชนิด ผลผลิต
ขั้นปฐมภูมิ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารอาหาร การแทนท่ี 
และนิเวศวิทยาเชิงพื้นท่ี 

Biomes, environmental and social factors, 
population genetics, natural selection, distribution and 
dynamics of population, interactions of organisms, species 
diversity, primary production, energy flow, nutrient cycling, 
succession and landscape ecology. 
 
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา         1(0-3-0) 
  (Ecology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 
 การทดลองต่าง ๆ และการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา
เพื่อเสริมประกอบความรู้ในวิชานิเวศวิทยา 

Biological experiments and field studies related 
to Ecology course. 
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104361 วิวัฒนาการ          4(4-0-8) 
 (Evolution)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 
 หลักฐานของวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การ
ผ่าเหล่าและความหลากหลายทางพันธุกรรม วิวัฒนาการพันธุศาสตร์ 
การปรับตัว วิวัฒนาการระดับจุลภาค และวิวัฒนาการระดับมหภาค 
ประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 

Evidence of evolution, natural selection, 
mutation and genetic variation, evolutionary genetics, 
adaptation, microevolution, macroevolution, and history of 
life. 
 
104391 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส 
ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมท างาน การ
เตรียมพร้อมสู่ความส าเร็จ 

Principles, concepts, process, steps and rules of 
cooperative education; job application techniques: 
selecting workplaces, writing application letters and 
preparing for job interviews, etc.; essential knowledge for 
entering workplaces quality management in the 

workplaces: 5S, ISO9000, etc.; presentation techniques; 
academic report writing techniques; personality 
development for career community; preparing for success. 
 
104392 สัมมนา                1(0-3-0) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

การน าเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อคัด
สรรในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ต่อคณะกรรมการสอบ 
และการเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ 

Oral presentation and report on a selected topic 
in the field of Biology presented by the fourth year 
students to the committee of examination of the School, 
and seminars given by faculty members and invited 
speakers. 

 
104491 สหกิจศึกษา         8(0-0-0) 
 (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาก าหนดและ 104391 เตรียมสหกิจ
ศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนังงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 
ภาคการการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ 
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 Student must exercise the academic or 
professional potential of students as a full-time permanent 
employee at the workplace for one trimester period. The 
trimester in which the student works is scheduled by the 
school. After finishing the internship, the student has to 
submit the work report and make a presentation to show 
what he/she has accomplished. Grading is based on 
satisfied and unsatisfied letter grade. This evaluation is 
made of grading from cooperative education advisor, job 
supervisor and the work report. 
 
104492 โครงการวิจัย        8(0-24-0) 
 (Research Project)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อ
ทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา การเขียนรายงาน
และเสนอผลงาน 
 Individual study, literature reviewing and 
experimental investigation on a topic in the field of Biology 
under the supervision of the advisor, writing report and 
oral presentation. 
 
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน         3(3-0-6) 
 (Elementary Physics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีออกแบบมาเพื่อเตรียมพื้นฐานและสร้างทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เน้ือหาประกอบด้วย การวัดและ

หน่วย การวิเคราะห์มิติ สมบัติของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้พีชคณิต 
เรขาคณิตและแคลคูลัสเบื้องต้นในฟิสิกส์ การอ่านข้อมูลจากกราฟ 
แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน 

This course is designed to prepare students with 
necessary background and skills for Physics. The materials 
cover measurement and units, dimensional analysis, 
vectors, applications of basic algebra, geometry and 
calculus to physics, interpretation of graphs, basic concepts 
for force, motion, work and energy. 
 
105101  ฟิสิกส์ 1         4(4-0-8) 
 (Physics I) 

วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ หรือ 

                     105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
        (Pass placement test in Physics or 105001 
                    Elementary Physics) 
 การเคลื ่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์
โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน  ความยืดหยุ่น  การเคลื่อนท่ี
แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์  
การแผ่ของคลื่น  คลื่นเสียง  การไหลของของไหล  ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 Linear motion, rotation, momentum 
conservation, angular momentum, energy, elasticity, 
simple harmonic motion, damped oscillation and 
resonance, propagation of wave, sound wave, flow of 
fluid, heat and thermodynamics, kinetic theory of gas.    
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105102  ฟิสิกส์ 2                    4(4-0-8) 
 (Physics II)  
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  
สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า  สภาพน ายิ่งยวด  คลื่นแสง  ท่อ
น าคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยน าแสงและการใช้การสื่อสาร  อะตอม  
โมเลกุล  นิวเคลียส  ควาร์ก  เลปตอน  และบิกแบง  
 Electric field and potential, current and 
resistance, magnetic field and induction, 
superconductivity, light wave, microwave wave guide, 
fiber optics and applications in communication, atom, 
molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang  
  
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
 (Man and Technology)   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์สสารและ
พลังงานความส าคัญของแหล่งพลังงานและวิกฤตการณ์พลังงาน 
อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ า การ
ขุดเจาะหาแก๊สและน้ ามัน มลภาวะในอากาศ การสื ่อสารผ่าน
ดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจ าวัน เคมี
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย์ 
 History, concepts and principles of physical 
science, energy and matter, importance of energy 
resources and energy crisis, atom, nuclear and 
nanotechnology, water management, gas and oil drilling, 
air pollution, satellite communication, geo-informatics 
and development,  chemistry in everyday life, chemistry 

and advancement of science, impacts of science and 
technology  on environment, economics, society and 
future of mankind. 
 
105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1         1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I)  
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ 1  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้องท าการ
ทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง  
 This course is intended to expose student to 
hand-on basic physics experiments supporting contents 
described in Physics I course. The student must perform 
at least 8 experiments covering mechanics, wave and 
fluids.      
 
105192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2         1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ105102 ฟิสิกส์ 
2 หรือผ่านการเรียน105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้วและก าลัง
เรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  แต่ทดลองในเรื่อง  
แสง   อ ิเ ล ็กทรอน ิกส ์  ปรากฏการณ ์โฟโตอ ิเล ็กตร ิก   และ
กัมมันตภาพรังสี 
 In a similar manner to Physics Laboratory I, this 
course is supporting contents described in Physics II 
course. The student must perform at least 8 
experiments covering light, electronics, photoelectric 
and radiation.      
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105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ       4(4-0-8)    
 นักฟิสิกส์ 
 (Basic Computer Programming for Physicists)  
วิชาบังคับก่อน: 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
            สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมทริกซ์ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการ
อนุพันธ์แบบปกติ สมการอนุพันธ์ย่อย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
ทางฟิสิกส์ในการหาค าตอบทางกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า และ 
ฟิสิกส์ยุกใหม่ 
 Computer programming structure, data analysis, 
matrices, numerical differentiation, numerical integration, 
ordinary differential equations, partial differential 
equations, application examples in classical mechanics, 
electromagnetic and modern physics. 
 
105202 คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์        4(4-0-8) 
 (Mathematics for Physicists) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การวิเคราะห์ขนาดและวีธีการประมาณค่า แคลคูลัสของ
เวกเตอร์ ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงฟูริเยร์ การวิเคราะห์ เชิงซ้อน 
ทฤษฎีกลุ่ม และหัวข้ออื่นๆ  
 Dimension analysis and approximation 
methods, vector calculus, special functions, Fourier 
transform, complex analysis, group theory and other 
topics. 
 

105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1        4(4-0-8) 
 (Classical Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1   103102 แคลคูลัส 2 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน 
และกฎการอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนท่ี
ภายใต้แรงสู ่ศูนย์กลาง พลศาสตร์ของระบบหลายอนุภาค การ
เคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงท่ีไม่เฉื่อย  

This is an introductory course on Classical 
mechanics. Topics include Newton mechanics, 
kinematics and dynamics of particles and systems of 
particles, oscillations, central force motion, motion in 
non-inertial reference frames.  

 
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2        4(4-0-8) 
 (Classical Mechanics II)  
วิชาบังคับก่อน: 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 
 รายวิชานี ้เป็นภาคขยายของวิชากลศาสตร์ 1 ซึ ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหา พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่นแบบควบคู่ 
กลศาสตร์ของระบบต่อเนื่อง สมการคลื่น การกระเจิง พลศาสตร์
แบบลากรองจ์ พลศาสตร์แบบแฮมิลตัน การสั ่นแบบไม่เชิงเส้น 
ความอลวน สัมพัทธภาพ 
 The course is an extension of Classical 
Mechanics I.  Topics to be covered are dynamics of rigid 
bodies, coupled oscillations, mechanics of cont inuous 
media, wave equation scattering Lagrangian and 
Hamiltonian dynamics, non-linear oscillation, chaos, 
relativity.  
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105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1         4(4-0-8) 
 (Electromagnetism I)  
วิชาบังคับก่อน: 103102  แคลคูลัส 2 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้ ไฟฟ้าสถิตย์ 
สนามไฟฟ้าในตัวกลาง แม่เหล็กสถิตย์ สนามแม่เหล็กในตัวกลาง 
วงจรไฟฟ้า  สมการแมกซ์เวลล์ 
 This is an introductory course on 
Electromagnetism. Topics include eletrostatics, electric 
field in medium, magnetostatics, magnetic field in 
medium, electric circuit, Maxwell equations. 
 
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2         4(4-0-8) 
 (Electromagnetism II)  
วิชาบังคับก่อน: 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
 รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ซึ่งจะ
ครอบคลุมเนื้อหา ศักย์และสนาม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น 
โพรง เร โซแนนซ ์ พลศาสตร ์ไฟฟ้า เบื ้องต ้น  และ  การแผ ่ร ังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 The course is an extension of Electromagnetism I. 
Topics to be covered are potential and field, 
electromagnetic wave, wave guide, resonance cavity, basic 
electrodynamics and electromagnetic radiation. 
 
105215 อุณหพลศาสตร์         4(4-0-8) 
 (Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1  

 เน้ือหาประกอบด้วย ความร้อนและอุณหภูมิ สมดุลความ
ร้อนและการถ่ายเทความร้อน สถานะต่างๆของสสาร ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทาง 
อุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ข้อพิจารณาในการเปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนเป็นพลังงานกล ความเชื่อมโยงถึงกลศาสตร์สถิติ  
 Topics include states of matter, heat and 
temperature, thermal equilibrium and heat transfer, 
Kinetic theory of gas, thermodynamics laws, 
thermodynamics processes, applications, aspects in 
thermo-mechanical energy conversion, connection to 
statistical mechanics.  
 
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Astronomy)  
วิชาบังคับก่อน:  105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 หรือ โดยความ
        เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีเป็นขั้นแนะน าของแขนงวิชาดาราศาสตร์ หัวข้อ
ที ่ครอบคล ุมประกอบด้วย การน าทาง โดยใช ้ดวงดาว กล้อง
โทรทรรศน์ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ซูเปอร์
โนวา กระจุกดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือก กาแลกซี
และควอซาร์ จักรวาลแรกเริ่ม หลุมด า และ พัลซาร์  
 This is an introductory course on Astronomy. 
Topics include: celestial navigation, telescopes, planets, 
comets, stars, stellar evolution, supernovae, star 
clusters, interstellar medium, the Milky Way, galaxies 
and quasars, the early universe, black holes and pulsars.  
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105261 ทัศนศาสตร์         4(4-0-8) 
 (Optics)  
วิชาบังคับก่อน: 105102  ฟิสิกส์ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
        สาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของทัศน
ศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแผ่กระจายของแสง ทัศนศาสตร์เชิง
เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ สมบัติของคลื่นแสง การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน ทัศนศาสตร์แบบฟูรีเยร์ และ ทฤษฎีโคฮี
เรนซ์เบื้องต้น  เลเซอร์ 
 This is an introductory course on Optics. Topics 
include: dispersion of light, geometrical optics, optical 
instruments, properties of light wave, interference, 
diffraction, polarization, Fourier optics, basic coherent 
theory, Laser.  
 
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1       2(0-6-1) 
 (Intermediate Physics Laboratory I)   
วิชาบังคับก่อน: 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีจะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง ใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์  และอุณหพลศาสตร์  
 This course covers the intermediate-level 
experiments in mechanics and thermodynamics.  
 
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2       2(0-6-1) 
 (Intermediate Physics Laboratory II)   
วิชาบังคับก่อน: 105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 รายวิชาน้ีจะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั้นกลาง ใน
หัวข้อที่เกี ่ยวกับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ กลศาสตร์
ควอนตัม 
 This course covers the intermediate-level 
experiments in electricity, magnetism, optics and 
quantum mechanics. 
 
105303 ฟิสิกส์เชิงค านวณเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Computational Physics)  
วิชาบังคับก่อน:  105202  พื ้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์ 1 
 รายวิชานี้แนะน าเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์เชิง
ค านวณ หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของเครือข่ายการ
ค านวณ การค านวณและโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์และตัวเลข การ
โปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น การ
ค านวณแบบขนาน การจ าลองแบบของแลททิซ และ ระบบอนุภาค 
เลขสุ่ม และ วิธีการมอนติคาร์โล   
 This course provides an introduction to 
techniques and applications in computational physics. 
Topics to be covered include: computation network 
fundamentals, symbolic & numeric computation and 
programming, scientific programming, basic numerical 
analysis, parallel computing, simulation of lattice and 
particle systems, random numbers and Monte Carlo 
techniques. 
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105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ         4(4-0-8) 
 (Statistical Physics)  
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ และ 105321         
กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 เนื้อหาประกอบด้วย การทบทวนเรื ่องอุณหพลศาสตร์
และเอนโทรปี ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีจลน์ศาสตร์ ฟิสิกส์เชิง
สถิติแบบฉบับ ระบบที่มีอันตรกิริยาภายใน ฟิสิกส์เชิงสถิติแบบ
ควอนตัม อนุภาคเหมือนกัน 
 Topics include review of thermodynamics laws 
and entropy, probability theory, kinetic theory, classical 
statistical mechanics, interacting systems, quantum 
statistical mechanics, identical particles.  
 
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น        4(2-6-4) 
 (Basic Electronics)  
วิชาบังคับก่อน: 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 
 รายวิชานี ้ครอบคลุมเนื ้อหาที ่เป็นความรู ้พื ้นฐานทาง
อิเล ็กทรอนิกส์ ซึ ่งประกอบด้วยแบบจ าลองทางกายภาพของ
อ ุปกรณ ์สารกึ ่ง ต ัวน า  เ ช ่น  ไดโอด มอสทรานซ ิส เตอร ์ และ
ทรานซิสเตอร์รอยต่อสองขั ้ว เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
ครอบคลุมท้ังวงจรอนาลอกและดิจิตอล 
 This is an introductory course on electronics. 
Topics include: basic physical models of the operation 
of semiconductor devices such as diodes, MOS 
transistors, and bipolar junction transistors will be 
presented including the analysis and design of 

important circuits that utilize these devices covering 
both Analog and Digital circuits. 
 
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1        4(4-0-8) 
 (Quantum Mechanics I)  
วิชาบังคับก่อน:  105212 กลศาสตร์คลาสสิค 1 และ 105213 
แม่เหล็กไฟฟ้า 1  หรือ  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู ้เบื ้องต้นของกลศาสตร์
ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม จะถูกสรวจใน
เชิงลึก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ สมการชโรดิงเจอร์ ตัวด าเนินการ
พ ีชคณ ิต  ป ร ิภ ูม ิฮ ิล เ บ ิร ์ต  สถ านะล ักษณ ะ เฉพาะ  และ  ค ่า
ลักษณะเฉพาะ โจทย์ปัญหาอย่างง่ายเช่น บ่อศักย์ ก าแพงศักย์  
การส่งผ่านและการสะท้อน การทะลุทะลวง ตัวสั่นฮาร์มอนิกในหน่ึง
มิติ และในสามมิติ 
 The course is to introduce the student the 
principles and basics knowledge of quantum mechanics.  
Experimental foundations of quantum mechanics are 
surveyed in depth. Covered are also topics: 
Schroedinger equation, operator algebra, Hilbert space, 
eigenstates and eigenvalues, and simple problems such 
as potential wall, potential barrier, transmission and 
reflection, tunneling, one-dimensional harmonic 
oscillator, hydrogen atom, and three-dimensional 
harmonic oscillator. 
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105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2        4(4-0-8) 
 (Quantum Mechanics II)  
วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีจะเป็นส่วนขยายของวิชากลศาสตร์ควอนตัม 1
ครอบคลุมหัวข้อดังนี ้ สปิน คู ่ควบของสปินกับออร์บิทอล และ
ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุม การศึกษาต่อของอะตอมไฮโดรเจน 
สถานะของอนุภาคที่เหมือนกัน วิธีการกระจาย ทฤษฎีการรบกวน
ยุคใหม่ ทฤษฎีกระจายโดยศักย ์ และกลศาสตร ์ควอนตัมเช ิง
สัมพันธภาพเบื้องต้น 
 The course is an extension of Quantum 
Mechanics I. Topics to be covered are spin, spin-orbit 
coupling and total angular momentum, further study of 
hydrogen atom, identical particle states, variational 
method, modern perturbation theory, potential 
scattering theory, and introduction of relativistic 
quantum mechanics. 
 
105343 แหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์  4(4-0-8) 
 (Synchrotron Light Source and Applications) 
วิชาบังคับก่อน: 105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้เกี ่ยวข้องกับฟิส ิกส์และเทคโนโลยีของแสง
ซินโครตรอน ทฤษฎีการปลดปล่อยแสงซินโครตรอนโดยอนุภาคมี
ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง หลักการของการ
ออกแบบแหล่งก าเนิดแสงซินโครตรอน เทคโนโลยีของอุปกรณ์
แทรก เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ เทคนิคการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย
ขั้นสูง 

 This course covers physics and technology 
involving synchrotron radiation, theory of synchrotron 
radiation by relativistic charge, principle of synchrotron 
light source design, insertion device technology, free 
electron laser, applications in advanced research.  
 
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Condensed Matter Physics)   
วิชาบังคับก่อน: 105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ และ 105321 กลศาสตร์
ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายว ิชานี ้แนะน าฟ ิส ิกส ์ของของแข ็งและของเหลว 
ครอบคลุมทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอิเล็กตรอน สหลัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอม โครงสร้างผลึก สมมาตร ความจุ
ความร้อนจ าเพาะ ความหนาแน่นของสถานะอิเล็กตรอน สมบัติของ
โลหะ สารกึ่งตัวน า ฉนวน  สารแม่เหล็ก สภาพน าไฟฟ้ายวดยิ่ง ผลึก
เหลว รวมทั้ง สมบัติของเฟสอื ่นๆของสสารที่อธิบายได้ในระดับ
จุลภาค 
 An introduction to the physics of solids and 
liquids, including the quantum mechanics of many 
electron-systems, atomic correlations and interactions. 
crystal lattices, symmetry, specific heat capacity, 
electron density of state, fundamental properties of 
metals, insulators, semiconductors, magnetic and 
superconducting systems, liquid crystals and various 
other phases of matter are explained at the microscopic 
level. 
 
 



69 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น       4(4-0-8) 
 (Introduction to Semiconductor Physics)  
วิชาบังคับก่อน: 105221 กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น  โครงสร้างแถบพลังงาน 
มวลยังผล ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนและพาหะ ปรากฏการณ์
ฮอลล์ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง รอยต่อ p-n ทรานซิสเตอร์ 
โครงสร้างจ ากัดมิติ  
 Solid state physics,  band structure, effective 
mass, impurities and carrier concentration, Hall effect, 
electrical properties, optical properties, p-n junction, 
transistors, low-dimensional structures  
 
105355 สภาพน ายวดยิ่งเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Superconductivity)  
วิชาบังคับก่อน: 105341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 , 105352 ฟิสิกส์
        สารควบแน่นเบื้องต้น 
 เน้ือหาในวิชานี้เน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
สภาพน ายิ่งยวด และบทน าของทฤษฎีบีซีเอส หัวเรื่องท่ีเรียนรวมถึง
ทฤษฎีกินส์เบิร์กแลนเดา ตัวน ายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2 ปรากฏ
การณ์โจเซฟสัน พื้นฐานทฤษฎีบีซีเอส และบทน าสู่สภาพน ายิ่งยวด
ไม่ตามแบบแผน 
 This course emphasizes a phenomenological 
treatment of superconductivity and an introduction to 
the BCS theory. The topics include Ginzburg-Landau 
theory, type I and type II superconductors, Josephson 
effect, basic BCS theory, and introduction to 
unconventional superconductivity. 
 
105357 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Nanomaterials Physics)   
วิชาบังคับก่อน: 105102 ฟิสิกส์ 2 

 กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างอะตอม  พันธะและ
โครงสร้างแถบพลังงาน  พื้นผิววิทยาส าหรับวัสดุนาโนการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน  การเตรียมฟิล์มบาง  นาโนลิโทกราฟ
ฟี  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการจัดเรียงตัวเอง  วัสดุนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโนชีวภาพ  วัสดุนาโนโครงสร้าง  
 Quantum mechanics and atomic structure, 
Bonding and band structure, Surface science for 
nanomaterials, Nanomaterials characterization, Thin film 
deposition, Nanolithography, Synthesis of nanoparticles 
and their self-assembly, Nanoelectronic materials, 
Nanobiomaterials, Nanostructural materials.  
 
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น       4(4-0-8) 
 (Introduction to Nuclear and Particle Physics) 
วิชาบังคับก่อน: 105341 กลศาสตร์ควอนตัม  2 หรือ โดยความ
        เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู ้เบื ้องต้นในการค้นพบท่ี
ส าค ัญ ในสาขาฟ ิส ิกส ์น ิว เคล ียร ์และอน ุภาคโดยการต ิดตาม
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขานี้ หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหา
ซึ่งเริ ่มจากแบบจ าลองของทอมสันจนถึงแบบจ าลองควาร์ก การ
พัฒนาของแบบจ าลองทางนิวเคลียร์ เมซอน และ บารีออนเอ็กโซ
ติก ฮาดรอน แรงชนิด  ต่างๆ  และการรวมกันของอันตรกิริยาต่างๆ  
 This course is designed to introduce the 
student the most important achievements in the field 
by tracing its historical development. Topics to be 
covered may be: from Thomson model to quark model, 
development of nuclear models, mesons and baryons, 
exotic hadrons, various forces, and unification of 
interactions.      
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105391 เตรียมสหกิจศึกษา       1 หน่วยกิต 
 (Pre-Cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
ส ัมภาษณ ์งานอาช ีพ  ความรู ้พื ้นฐาน ที ่จ า เป ็นส าหร ับการ ไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1              2(0-6-1) 
 (Advanced Physics Laboratory I)  
วิชาบังคับก่อน: 105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 หรือ โดย
        ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั ้นกลาง 
เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่อง วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์สสาร
ควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 
 This course covers the advanced-level 
experiments in electronics and circuits, condensed 
matter physics and nuclear and particle physics.  
 
 
 
 

105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2        2(0-6-1) 
 (Advanced Physics Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน: 105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 หรือ โดย
           ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมการปฏิบัติการทดลองขั ้นกลาง 
เกี ่ยวกับบางหัวข้อในเรื ่อง คลื ่นและทัศนศาสตร์ ฟิส ิกส์สสาร
ควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น 
 This course covers the advanced-level 
experiments in waves and optics, condensed matter 
physics, nuclear and particle physics. 
 
105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง       2(0-6-1) 
 (Advanced Analytical Instruments Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1 
 สแกนนิงโพรบไมโครสโกปี  อ ิเล ็กตรอนไมโครสโกปี  
ระบบวัดขนาดอนุภาคนาโน สมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ า  อิมพิ
แดนซ์สเปโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีส าหรับสารเฟร์โรอิเล็กตริก
และเพียโซอิเล็กตริก การวัดสมบัติทางแม่เหล็กและแมกนีติกไมโค
รสโกปี 

Scanning probe microscopy, Electron 
microscopy, Nanoparticle sizer, Low temperature 
electrical properties, Impedance spectroscopy, 
Ferroelectric and piezoelectric spectroscopy, Magnetic 
measurement and magnetic microscopy.     
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105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ       4(4-0-8) 
 (Vacuum Science and Technology)  
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวัดทางฟิสิกส์ ทฤษฎีจลนศาสตร์
ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการค านวณการกระจายความดัน 
กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การเกาะตัว
แบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ของแก๊สในของแข็ง วัสดุและ
อุปกรณ์ของระบบสุญญากาศ การตรวจสอบและกระบวนการท า
ความสะอาดของพื ้นผิวและก้อนวัสดุ สูบสุญญากาศ มาตรวัด 
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส เครื่องตรวจรอยรั่ว อุปกรณ์สุญญากาศขนาด
ใหญ่และอุปกรณ์สุญญากาศสมัยใหม่ 
 Topics covered include: basics of vacuum 
science and technology, physical units, kinetic theory of 
gases, gas flow and pressure distribution calculations, 
outgassing, diffusion of gases in solids, surface 
phenomena, physisorption and chemisorption, vacuum 
systems, materials and components; surface and bulk 
cleanliness, diagnostics and preparation treatments, 
pumps, gauges, gas analysers, leak detectors, large scale 
and modern vacuum systems. 
 
105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก       4(4-0-8) 
 (Crystal Growth Processes and Methods)  
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ว ิช า นี ้จ ะแนะน าพื ้นฐานจ า เป ็น ที ่เ กี ่ย วข ้อ งก ับการ
ปลูกผลึกเป็นการศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ในการปลูกผลึก

ศึกษาตัวแปรที่เกี ่ยวข้องกับการปลูกผลึกให้มีคุณภาพเพื่อที่ใช้ใน
เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ใน
การปลูกผลึก 
 This course is intended to provide necessary 
background in the crystal growth area. It covers 
nucleation, epitaxy, concepts of crystal growth 
phenomena, various theories and details of the crystal 
growth techniques. Details of growth parameters of 
certain technologically important materials and their 
technical issues related to obtain device quality 
material is addressed. The instrumentation aspects of 
crystal growth are also included. 
 
105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Surface Physics)  
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี ่ยวกับ โครงสร้างทาง
อะตอมของพื้นผิวและเครื่องมือในการวัด อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว 
การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทางกายภาพของ
พื้นผิวหน้าของวัสดุ โครงสร้างผลึก และการเกิดผลึก อันตรกิริยา
ระหว่างอิเล็กตรอนและพื้นผิว โครงสร้างทางทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
พื้นผิวและเครื่องมือในการวัด  
 This course covers the following topics: atomic 
structure of surface and probing techniques, surface 
thermodynamics, physical and chemical bonding, 
physical surface properties, crystal structure and 
nucleation, electron-surface interaction, electronic 
structure of surface and probing techniques.  
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105457  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง         4(4-0-8) 
 (Thin Film Science and Technology)  
วิชาบังคับก่อน: 105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 
         หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย เทคนิคการเคลือบฟิล์ม
บาง กระบวนการปลูกฟิล์มบางและอีพิแทกซี กระบวนการผลิต
ฟิล์มบาง การตรวจวิเคราะห์ วิศวกรรมแลททิซ และ โครงสร้างนา
โนประดิษฐ์ คุณสมบัติเชิงกล ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิงทัศน์ ของ
ฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ เก็บข้อมูล วงจรรวม MEMS 
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และ โฟโวลทาอิก 
 Topics covered include: thin film deposition 
techniques, thin film growth processes and epitaxy, thin 
film processing, characterization, lattice engineering and 
artificial nanostructures, mechanical, electrical , magnetic 
and optical properties of films, applications in 
information storage, integrated circuit, MEMS, 
optoelectronic and photovoltaic devices. 
 
105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น         4(4-0-8) 
 (Introduction to Biophysics)  
วิชาบังคับก่อน:  104101 หลักชีววิทยา 1 และ 102113 เคมี 
พื้นฐาน 2 และ 105221 กลศาสตร์คลาสสิค 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชาน้ีจะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการ
ทางกายภาพที่เกี่ยวข้องในระบบชีวภาพของระดับจุลทรรศน์ และ
ระดับโมเลกุลโดยเน้นหลักการที่เน้นถึงปรากฏการณ์ทางชีวภาพ
หัวข้อจะครอบคลุมเน้ือหาการแพร่พลศาสตร์ของไหลของระบบที่มี

เลขเรโนลด์ต่ า มุมมองของนักฟิสิกส์บนโครงสร้างโมเลกุลชีวภาพ 
แบบจ าลองการเคลื่อนไหวของโมเลกุล และเยื่อหุ้ม 
 This course is designed to introduce the 
student the physical principles involved in biological 
systems at the microscopic and molecular scales 
focusing on the principles underlying biological 
phenomena. Covered are topics: diffusion, Fluid 
dynamics at low Reynolds number, the physicist's view 
of biomolecular structure, models of molecular motors 
and membranes. 
 
105467 สารสนเทศควอนตัม        4(4-0-8) 
 (Quantum Information)   
วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู ้พื ้นฐานของสารสนเทศ
ควอนตัมและการค านวณเชิงควอนตัม โดยครอบคลุมหัวข้อดังน้ี 
ภาพรวมของการวางรากฐานของกลศาสตร ์ควอนตัม ทฤษฎี
สารสนเทศแบบเด ิม  ความซ ับซ ้อนควอนต ัม  เกทควอนต ัม 
อัลกอริทึมควอนตัม การแก้ไขข้อผิดพลาดของรหัสควอนตัม และ 
การค านวณควอนตัม 
 The course is to introduce the student basics 
knowledge of quantum information and quantum 
computation. Covered are topics: overview of 
foundations of quantum mechanics, classical 
information theory, quantum entanglement,  quantum 
gates,  quantum algorithms, quantum error-correcting 
codes, and quantum computation. 
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105472 พลังงานทดแทน         4(4-0-8) 
 (Renewable Energy)   
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์  หรือ โดยความ        
เห็นชอบของสาขาวิชา  
 เป ็นรายวิชาที ่แนะน าวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีท่ี
เกี ่ย วข ้อ งก ับพล ัง ง านทดแทน ห ัวข ้อครอบคล ุม  ว ิธ ีก ารอ ัน
หลากหลายที่ใช้ในการใช้งานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานชีวมวล การผลิตพลังงานในอนาคตและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากมุมมองทางฟิสิกส์ 
 An introduction to the science and technology 
of renewable energy. Topics include: various approaches 
to harnessing solar, wind, geothermal and bio-energy are 
reviewed.   The outlook for future energy production 
and its environmental impact are discussed from a 
physicist’s viewpoint.   
 
105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น        4(4-0-8) 
 (Introduction to Astrophysics)   
วิชาบังคับก่อน:  105341 กลศาสตร์ควอนตัม  2 และ 105212 
กลศาสตร์ 2 
 รายวิชาน้ีจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานและและการพัฒนา
ล่าสุดของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ภาพรวมของ
สัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไป ระบบสุริยะ ดาราจักร 
มหานวดารา รังสีพื้นหลัง บิกแบง การขยายตัวของจักรวาล หลุมด า 
สสารมืด และ พลังงานมืด 
 The course is to introduce the student basics 
knowledge and recent developments of astrophysics. 

Covered are topics: overview of special relativity and 
general relativity, solar system, galaxies, supernovae, 
background radiation, big bang, expanding universe, 
black hole, dark matter, and dark energy.        
 
105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์        4(4-0-8) 
 (Selected Topics in Physics) 
วิชาบังคับก่อน:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นรายวิชาท่ีครอบคลุมเน้ือหาการพัฒนาทางฟิสิกส์และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้องท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการท าโครงวิจัยของนักศึกษา 
 Topics cover important physics-related 
contents and new developments which are necessary 
for student's research project.    
 
105491 สหกิจศึกษา       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน: 105391 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็ม
เวลาใน สถาบันวิจัย หน่วยงานวิจัย ห้องวิจัย สถานประกอบการ 
หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางฟิสิกส์ ท้ังในและนอกประเทศ 
โดยเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือร่วมท างาน
เสมือนหนึ ่ง เป ็นพนักงานชั ่วคราว ณ หน ่วยงาน หร ือ  สถาน
ประกอบการนั้นๆ จนครบเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ ตามท่ี
ก าหนด  โดยในขณะท างานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการ
ประเมินผลของนายจ้างและคณาจารย์ในสาขาวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และ น าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 



74 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

105492 โครงการวิจัย       8 หน่วยกิต 
 (Research Project)  
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ท าการศึกษา
อิสระในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เค้าโครงและเกณฑ์การให้คะแนน
ของรายวิชาจะถูกจัดขึ ้นโดยการปรึกษากับอาจารย์ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ที่นักศึกษาเลือก เค้าโครงและเกณฑ์การให้คะแนนจะต้อง
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสาขาวิชา ในตอนท้ายของรายวิชาน้ี 
นักศึกษาต้องเสนอผลงานด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
โดยสาขาวิชา ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชานี้จะขึ ้นอยู ่กับการ
เสนอผลงานในตอนท้ายนี้ด้วย นักศึกษาที่จะลงในรายวิชานี้ต้องมี
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
 
105493 สัมมนาฟิสิกส์         1(1-0-6) 
 (Physics Seminar)  
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 รายวิชานี้จะให้พื้นฐานในการสื่อสารในแง่การน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางฟิส ิกส ์ น ักศ ึกษาจะมีโอกาสได้ฝ ึกห ัดการ
เตรียมการและการน าเสนอบทความทางฟิสิกส์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ผู้ควบคุม 
 Students give conference-style talks, short oral 
presentations of physics topics, to their peers in English.  
The instructor facilitates the seminars and advises 
students on how to design and deliver effective 
presentations.  
 
108201 จุลชีววิทยา          4(4-0-8) 
 (Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1 

 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัดจ าแนก
และการวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ท่ีมี
บทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหารและ
สิ่งแวดล้อม 
 Microbial world, physiology and genetics, 
classification and identification of microorganisms, control 
of microorganisms, microorganisms and pathological 
conditions, agriculture, industry, food, and environment. 

 
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา          1(0-3-0) 
 (Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104201 จุลชีววิทยา หรือ 108201 จุลชีววิทยา 
หรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 

Laboratory experiments in microbiology to 
accompany microbiology course. 

 
108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข       4(4-0-8) 
 (Microbiology for Public Health)  
วิชาบังค ับก่อน : 104101 หลักชีวว ิทยา 1 และ 104102 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ
ปรสิต) ในการจัดจ าแนกการวิเคราะห์ชนิดและการควบคุมจุลินทรีย์ 
ศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
และของโลก ในด้านการก่อพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา การควบคุม
ป้องกัน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
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108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 1(0 -3-0)
 (Microbiology for Public Health Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข หรือ
เรียนควบคู่กับ 108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
 ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ ในวิชาจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 
 
108301  จุลชีววิทยาทางการแพทย์        4(4-0-8) 

(Medical Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน และ104111 
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 เชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส ฟังไจ และ prion ที่มีความส าคัญ
ทางการแพทย์   โดยครอบคลุมถึงรูปร่างลักษณะ  และคุณสมบัติท่ี
ส าคัญ วิธีการก่อโรค การติดต่อพาหะ แหล่งเพาะเชื้อนิ เวศวิทยา  
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเชื ้อ   หลักการของวิธีทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  หลักการของวิธีทดสอบความไวของเชื้อ
ต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา  การปฏิบัติปลอดเชื ้อ บทบาทของ
จุลินทรีย์ประจ าถิ่นของมนุษย์ หลักการพัฒนาวัคซีน  และชีวภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
108302  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์       1(0-3-1) 
 (Medical Microbiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กัน 
 ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะของแบคทีเรีย คลา
มีเดีย ริคเคทเซีย  ไวรัส และฟังไจที่มีความส าคัญทางการแพทย์วิธี
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และวิธีทดสอบความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

108303 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ 4(3-3-7) 
 (Medical Immunology) 
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน และ 104111 
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 

ความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไก
ที่ป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อสิ ่งแปลกปลอม และการทดสอบปฏิกิร ิยาระหว่างแอนติเจน  
และแอนติบอดี ศึกษากลไกการท าลายเน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิ
ไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิด  ปกติทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งโรคออ
โตอิมมูน และโรคติดเชื้อส าคัญในปัจจุบันเช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส 
โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น การสร้างเสริมภูมิ
ต ้านทานของร ่างกาย และ เทคน ิคใหม่ที ่ใช ้ความรู ้ทางว ิทยา
ภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

 
109201 ชีวเคมี           4(4-0-8) 
 (Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ102105 เคมีอินทรีย์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวเคลอิก วิตามิน และฮอร์โมน รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าวในสิ่งมีชีวิตและปัจจัยควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง 
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109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก         3(3-0-6) 
 (Biochemistry and Clinical Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติการเคมี 
                       พื้นฐาน 1 , 104101  หลักชีววิทยา 1 และ 
                     104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ศึกษาการท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิค และการควบคุมเมตาบอลิ
ซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ 
และโรคทางพันธุกรรม 
 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี          1(0-3-0) 
 (Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 102201 ชีวเคมี หรือศึกษาควบคู่กับ 

102201 ชีวเคม ี
 การเตรียมสารประกอบชีวโมเลกุล การศึกษาโครงสร้างและ
คุณสมบัติของสารเหล่าน้ัน การศึกษาความเป็นพิษของสารบางชนิดต่อ
สิ่งมีชีวิต และการใช้เทคนิคท่ีทันสมัยในปัจจุบันในการวินิจฉัยโรคบาง
ชนิด 
 
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก        1(0-3-0) 
 (Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratory ) 
วิชาบังคับก่อน   : 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก หรือเรียน
ควบคู่กับวิชา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 
 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  เพื่อเสริมและประกอบ
ความรู้ในวิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 
 
 

109207 หลักชีวเคมี          4(4-0-8) 
 (Principles of Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2   
 สมบัติกรด -เบส ของสารชี ว โม เลกุ ล  สมบัติ ของ น้ า 
โครงสร้างของกรดอะมิโน โปรตีนและปฏิกิริยาย่อยสลายกรดอะมิโน 
วัฏจักรยูเรีย  สมบัติของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ 
จลนพลศาตร์ของเอนไซม์ต่อตัวถูกย่อยตัวเดียวและตัวยับยั้งชนิดต่างๆ 
การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริกเอนไซม์ หน้าท่ีของโคเอนไซม์และโค
แฟคเตอร์ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิดและหน้าท่ีของ
ไขมัน การสลายไขมันจากสารอาหารและการควบคุมการสลายไขมัน
สะสมในร่างกาย กระบวนการบีตาออกซิเดชัน การสังเคราะห์ไขมัน
สะสม การสังเคราะห์โคเลสเตอรอล น้ าดี และฮอร์โมนต่าง ๆ ท่ีสร้าง
จากโคเลสเตอรอล โครงสร้ าง  หน้า ท่ีและสมบัติทางเคมีของ
คาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถีกลูโคนีโอเจเนซิส การ
ควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด  วิถีเพนโตสฟอตเฟต 
ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสร้างพลังงานในสภาวะมี
ออกซิเจนผ่านวัฏจักรเครปส์และกระบวนการหายใจของเซลล์ การ
สร้างพลังงานในสภาวะท่ีเซลล์ขาดออกซิเจน การควบคุมเมแทบอลิซึม
ของร่างกายในสภาวะขาดอาหาร การออกก าลังกายและโรคท่ีผิดปกติ
จากการท างานของเมแทบอลิซึมท่ีระดับต่าง ๆ สารอาหารและภาวะ
โภชนาการของร่างกาย 

 Acid-base properties of biomolecules, properties 
of water, structures of amino acids, proteins and amino 
acid degradation, urea cycle, properties of enzymes as 
biocatalysts, single substrate kinetics of enzymes, kinetics 
of various types of inhibitors, catalytic reactions by 
allosteric enzymes, functions of coenzymes and co-factors, 
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structures and chemical properties of lipids, types and 
functions of lipids, degradation of dietary fats and control 
of degradation of storage fats,   beta-oxidation, lipid 
biosynthesis, biosynthesis of cholesterol, bile acids and 
cholesterol-derived hormones, structures, function and 
chemical properties of simple and complex carbohydrates, 
metabolism of ingested carbohydrates, glycolysis, 
gluconeogenesis, serum glucose homeostasis, pentose 
phosphate pathway glycogenolysis and glycogenesis, 
oxidative energy production via Kreb’s cycle and cellular 
respiration, energy production under oxygen depletion, 
metabolic control under starvation, exercise and metabolic 
diseases, and nutrients and nutrition 
 
109208 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี         1(0-3-0) 
 (Principles of Biochemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน
 ปฏิบัติการหลักชีวเคมีเป็นรายวิชาท่ีเรียนควบคู่กับรายวิชา
หลักชีวเคมี รายวิชาน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการท่ีใช้ศึกษาชีวโมเลกุล 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาทางชีวเคมี ได้
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ และแปลผลการทดลองท่ีเกี่ยวกับการศึกษาทางชีวเคมี 
สามารถน าไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีท่ีได้เรียนมา ตลอดจนเป็นการ
น าเสนอเทคนิควิธีการท่ีแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์
แขนงนี้ ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อไป
 Various techniques used for study of the 
biomolecules, basic principle of biochemical studies, 
practical of laboratory skills, collecting and analysis of the 
experimental results, and interpret the results. The 

students are able to connect their theoretical knowledge 
to the real experiment, study the new technology in 
biochemistry and can further apply to the advance 
scientific studies. 
 
109209 ชีวเคมีทางการแพทย์  4(3-3-7) 

(Medical Biochemistry) 
วิชาบังคับเลือก : 102105 เคมีอินทรีย์ 102106 ปฏิบัติการเคมี  
          อินทรีย์ 
Prerequiste : 102105 Organic Chemistry  102106 Organic 
                    Chemistry Laboratiry 

โครงสร้างของสารชีวโมเลกุลในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการควบคุมปริมาณ 
การท าหน้าท่ีของสารต่างๆ ในร่างกาย สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมความสมดุลของเมทาบอลิซึมของร่างกาย การควบคุมการ
แสดงออกของยินส์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม หลักการและวิธี
การศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางด้านการแพทย์ 
 
109301 ชีวเคมีขั้นสูง          4(4-0-8) 

(Advanced Biochemistry)  
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี 
 ทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติและหน้าท่ีทาง
ชีวภาพของชีวโมเลกุล กรดอะมิโน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนิวคลี
โอไทด์  กระบวนการเมแทบอลิ ซึมของชีวโมเลกุลเหล่า น้ี เช่น 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม์ รวมท้ังจลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ ท้ังในกรณีท่ีมีสับเสรตมากกว่าหน่ึงตัวและอัลโลสเตริก 
เอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  วัฏจักรกรด   
ซิตริก การหายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยาการ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ วิถีเพนโตสฟอสเฟต และการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
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และนิวคลีโอไทด์ รวมท้ังโครงสร้างและชนิดของกรดนิวคลีอิกในดีเอ็น
เอและอาร์ เอ็นเอ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
ประกอบด้วย การจ าลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุมกระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม  การควบคุมหลัง
กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม กระบวนการสลายของอาร์เอ็นเอ
และโปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย  การโคลนน่ิง
โมเลกุล การขยายจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การหาล าดับดี
เอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตีน และกระบวนการหาโครงสร้าง
โปรตีน ชนิดและหน้าท่ีโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ รวมท้ังกลไกการ
ล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล ์
 Review of amino acids, proteins, carbohydrates, 
lipids, nucleotides; review of basic enzyme mechanisms, 
and kinetics; multiple substrate and allosteric enzymes; 
review of carbohydrate metabolism, citric acid cycle & 
respiration; photosynthesis, Calvin cycle, pentose 
phosphate pathway; metabolic control; amino acid and 
nucleotide metabolism; nucleic acids: DNA, RNA, structures 
& types; genetic Information transfer: replication, 
transcription, RNA processing, translation, protein 
modification, folding and targeting; control of genetic 
information transfer: chromatin structure, epigenetics, 
transcriptional control, posttranscriptional control, RNA and 
protein degradation; genetic engineering techniques using 
these processes: molecular cloning, PCR, DNA sequencing, 
recombinant protein expression; protein structure 
determination methods, proteins in membranes; 
membrane transfer mechanisms. 

109302 โภชนาการและเมตาบอลิซึม           1(1-0-2) 

(Nutrition and Metabolism) 

วิชาบังคับเลือก  109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 

Prerequisite :  109209  Medical Biochemistry 

หลักโภชนาการ สารอาหารและสารพิษในอาหาร เมตาบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต  ลิปิด  โปรตีน กรดอะมิโนและกรดนิวคลิอิก วิตามิน 

น้ าและเกลือแร่การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต์ความรู้

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อย 

 

110101 กายวิภาคศาสตร์         3(3-0-6) 

 (Anatomy) 

วิชาบังคับก่อน :  104104 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 

                     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

 ลักษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ และ

อวัยวะของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

หลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะรับ

สัมผัสพิเศษ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างทุกระบบต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

110102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์        1(0-3-0) 

 (Anatomy Laboratory)  

วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ หรือ ศึกษาควบคู่กับ 

                      110101 กายวิภาคศาสตร์ 

 ปฏิบัต ิการกายวิภาคศาสตร์ เพื ่อ เสร ิมและประกอบ

ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ 
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110201 มหกายวิภาคศาสตร์ 1        5(2-9-7)
 (Gross Anatomy I)  
วิชาบังคับก่อน  : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน 104111 ปฏิบัติการ 
                      เซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ต าแหน่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์กับ
อวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ส าคัญของส่วนประกอบและอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายบริเวณรักแร้และผนังด้านหลังของร่างกาย  ไหล่
และแขน และทรวงอก สะโพกและขา  รวมทั้งแนวทางในการ
ประยุกต์ความรู้ มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 
110202 มหกายวิภาคศาสตร ์2                             5(2-9-7) 
 (Gross Anatomy II) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน 104111ปฏิบัติการ 
เซลล์วิทยาพื้นฐาน  
 รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ต าแหน่งที่อยู่  ความสัมพันธ์
กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่ส าคัญของส่วนประกอบและอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัยวะของช่องท้อง   ผนัง และ
อวัยวะของเชิงกราน ผนังและอวัยวะของคอและศีรษะ รวมทั้ง
แนวทางในการประยุกต์ความรู้ของมหกายวิภาคศาสตร์  เพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรค 
 
110203 จุลกายวิภาคศาสตร์                     5(4-3-9) 
 (Microscopic Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน 104111 ปฏิบัติ 
                      การเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง และส่วนประกอบของอวัยวะ
ของร่างกายในภาวะปกติ โดยศึกษาในระดับกล้องจุลทรรศน์ ตั้งแต่
เซลล์  การแบ่งเซลล์  เน้ือเยื่อ  และอวัยวะ  ตามล าดับ 

110204  พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์        3(2-3-5) 
 (Developmental Anatomy)  
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน :  104111  
                     ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 การก าเนิด การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ
อวัยวะทุกระบบและร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ นับตั้งแต่เริ ่ม
ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบก าหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่
และเด็กในครรภ์ การก าเนิด การเจริญเปลี่ยนแปลง และหน้าท่ี
ส าคัญของรก สายสะดือ และเยื่อหุ้มตัวเด็ก การเกิดรูปวิปริตแต่
ก าเนิดและการเกิดแฝด 
 
110205  ประสาทกายวิภาคศาสตร์           5(3-6-8) 
 (Neuroanatomy)  
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน : 104111 ปฏิบัติการ 
                    เซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 รูปร่าง  ลักษณะโครงสร้าง  ส่วนประกอบของระบบ
ประสาท  ทั้งในระดับตาเปล่า และระดับกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ีของระบบประสาท 
 
111101  สรีรวิทยา                     3(3-0-6) 
 (Physiology) 
วิชาบังค ับก่อน : 104104 หลักชีวว ิทยา 1 และ 104102 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ความรู ้พื ้นฐานทางด้านสรีรว ิทยาโดยเน้นหน้าที ่การ
ท างานทุกระบบในร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และระบบ
สมดุลอุณหภูมิกาย รวมท้ังสรีรวิทยาการออกก าลังกาย  
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111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา        1(0-3-0) 
 (Physiology Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน :  111101 สรีรวิทยา หรือศึกษาควบคู่กับ 
111101 สรีรวิทยา  
 ปฏิบัติการสรีรวิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ในวิชา
สรีรวิทยา 
 
111201  สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1        4(4-0-8) 
 (Medical Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน : 104111 
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 
 หน้าที่การท างานของเซลล์ เยื่อหุ ้มเซลล์ การรักษา
สภาวะแวดล้อมภายในเซลล์ให้คงท่ี การควบคุมอุณหภูมิกาย หน้าท่ี
การท างานของเน้ือเยื่อประสาท กล้ามเนื้อ รีเฟล็กซ์ ประสาทออโต
โนมิค ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจ   และเมตาบอลิซึม 
วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อได้มาซึ่ง  ความรู ้ การแปลผลข้อมูลทาง 
สรีรวิทยาเกี่ยวกับการท างานของอวัยวะต่างๆ โดยสังเขป  
 
111202 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1          1(0-3-1) 
 (Medical Physiology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1 หรือเรียน 
                       ควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การท างานของเซลล์  เยื่อหุ้ม
เซลล์ การรักษาสภาวะแวดล้อมภายในเซลล์ให้คงที่ การควบคุม
อุณหภูมิกาย หน้าที่การท างานของเนื้อเยื่อประสาท กล้ามเนื้อ 
รีเฟล็กซ์ ประสาทออโตโนมิค ระบบไหลเวียน โลหิต ระบบหายใจ
และเมตาบอลิซึม วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อได้มาซึ่งความรู้ การแปล
ผลข้อมูลทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการท างานของอวัยวะต่าง ๆ 

 
111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2                      3(3-0-6) 
 (Medical Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน  : 111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1  
                   :  111202 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1 

หน้าท่ีการท างานของระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบ
ขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์  ระบบประสาทรับรู้  ได้แก่  
ประสาทสัมผัสพิเศษ   ระบบประสาทยนต์ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว  ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการท างานชั้นสูง  ได้แก่ 
ความจ า พฤติกรรม การนอนหลับ ศึกษาวิธีการหาความรู้ และการ
แปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ  

 
111204  ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 2          1(0-3-1) 
 (Medical Physiology Laboratory II)  
วิชาบังคับก่อน  :  111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2 หรือเรียน 
                       ควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การท างานของระบบทางเดิน
อาหาร ไต และระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  
ระบบประสาทรับรู้  ได้แก่  ประสาทสัมผัสพิเศษ  ระบบประสาท
ยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว  ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานชั้นสูง ได้แก่ ความจ า พฤติกรรม การนอนหลับ  ศึกษา
วิธีการหาความรู้และการแปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของระบบ
ต่าง ๆ ข้างต้น      
 
112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                      4(4-0-8) 
            (Medical Parasitology) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน  
                     :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 

ปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ รวมทั้ง
ศึกษาสัตว์อื่นที่ก่อให้เกิดโรคในคนเกี ่ยวกับท้องถิ่นที่พบ  รูปร่าง
ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด  พยาธิสภาพ 
ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุม  
และการรักษา 
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112302 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์          1(0-3-1) 
           (Medical Parasitology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ปรสิตที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  จ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ในด้าน
รูปร่างลักษณะ และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 
113201 เภสัชวิทยา          4(4-0-8) 
 (Pharmacology)  
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ 110102 ปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ 111101 สรีรวิทยา 111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 
109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก  109206 ปฏิบัติการชีวเคมีและ
ชีวเคมีคลีนิก 
 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัช
วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาต่อกันของยา สารน้ า สารอาหาร 
ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย พิษและยาต้านพิษหลักการ
เลือกใช้ยาในโรคต่าง ๆ ตามกลุ่มพยาธิสภาพของร่างกาย ปัญหาซึ่ง
เกิดจากการใช้ยา แนวทางแก้ไขและการป้องกัน  
 
113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1                    2(2-0-4) 
            (Medical Pharmacology I)  
วิชาบังคับก่อน  :  109202 ชีวเคมีทางการแพทย์ 109205 
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์  111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
2 และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์  
 หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรค
ระบบต่างๆของร่างกายทั้งทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช

พลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกาย 
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อร่างกาย กลุ่มยาส าคัญที่ศึกษาได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทออโตโนมิค  และออตาคอยด์ส 
 
113302 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1         1(0-3-1) 
 (Medical Pharmacology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 หรือ 
เรียน ควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี ่ยวกับแหล่งของยาและสมุนไพร   การ
ปลดปล่อยยา  การดูดซึม  เภสัชพลศาสตร์  กลไกการออกฤทธิ์ 
การตอบสนองของร่างกาย  การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซงของยาท่ี
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิคและออตาคอยด์ส 

 
113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2                    4(4-0-8) 
 (Medical Pharmacology II) 
วิชาบังคับก่อน : 113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 และ 
113302 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 

หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา  ป้องกัน  และวิเคราะห์โรค
ระบบต่างๆของร่างกาย  ทั้งทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์  โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์  การตอบสนองของร่างกาย 
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อร่างกาย  กลุ่มยาส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านจุล
ชีพ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หลอด
เลือดและหัวใจ และระบบประสาทส่วนกลาง ยาระงับความ
เจ็บปวด ยาต้านมะเร็ง และฮอร์โมน 
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113304 เภสัชวิทยาคลินิก                                2(2-0-4) 
 (Clinical Pharmacology) 
วิชาบังคับก่อน  :  113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2 
 หลักท่ัวไปในการใช้ยา การเขียนใบสั่งยา การประยุกต์ใช้
ยาทางจิตเวช  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ระบบทางเดินอาหาร  
และระบบประสาทกลาง  การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเอดส์  การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล  ประเด็นจริยธรรมในการใช้ยา 
 
113305 พิษวิทยาทางการแพทย์                         1(1-0-2) 
 (Medical Toxicology) 
วิชาบังคับก่อน : 109202 ชีวเคมีทางการแพทย์ และ 109205 
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์ 
 ภัยอันตรายท่ีเกิดจากการได้รับสารพิษตามธรรมชาติ สาร
ก าจ ัดศ ัตร ูพืช  โลหะหนัก  สาร ไฮโดรคาร ์บอน สารพิษที ่เป ็น
อันตรายต่อระบบต่างๆ ยาและสารเคมีที่ท าให้เกิดพิษ พิษจากพืช 
สัตว์และแมลง เน้นศึกษากลไกการเกิดพิษ อาการทางคลินิก การ
บ าบัดรักษา 
 
114100 กีฬาและนันทนาการ           2(1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ 
กฎ กติกา  วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา หลักการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 
การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานใน
ทักษะกีฬา เช่น กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้ า กีฬาลีลาศ 
ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
 

114101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Introduction to Sports Science and Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
พัฒนาการของการกีฬาจากอดีตถึงปัจจุบัน องค์ความรู้ ท่ีเป็นพหุ
วิทยาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น กายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนศาสตร์ จิตวิทยา และเทคโนโลยีการ
กีฬา ผลกระทบของวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการเล่นกีฬาเพื่อการ
แข่งขันและการออกก าลังกาย 
 
114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม      3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of Team Sports) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภททีม เช่น รักบี้ 
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ  ฮ็อคกี้  แฮนด์บอล     
เบสบอล ซอฟท์บอล ฟุตซอล การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภททีม การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา การดูแลรักษา กติกา มารยาทใน
การแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น  
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114103 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแร็กเก็ต   3(1-6-2) 
(Skills and Sports Science of  Racket Sports)  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทตีกระทบ เช่น 

เทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง กอล์ฟ สควอช เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา
ประเภทแร็กเก็ต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา 
การดูแลรักษา กติกา มารยาทในการแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน 
และการตัดสินเบื้องต้น  

 
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑา        3(1-6-2)
 ประเภทลู่และลาน   
 (Skills and Sports Science of Track and Field) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกรีฑาลู่ประเภทต่างๆ เช่น 
การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง  ระยะไกล และการวิ่งข้ามรั้ว เป็นต้น ส่วน
กรีฑาประเภทลาน เช่น ทุ่มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดสูง 
เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภทลู่  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  
 
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ า        3(1-6-2) 
 (Skills and Sports  Science of Aquatic sports) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทักษะเบื้องต้นของกีฬาทางน้ า เช่น ว่ายน้ าท่าสากล ด าน้ า 
การช่วยเหลือตัวเองขณะประสบอุบัติเหตุทางน้ า เป็นต้น การประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา

ทางน้ า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และความปลอดภัยในการว่ายน้ า อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา 
กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  รวมท้ังการช่วยชีวิตคนตกน้ า 

 
114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท        3(1-6-2)           
 กิจกรรมประกอบจังหวะ   
 (Skill and Sports Science of Rhythmic Activities) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบ
จังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค ลีลาศ เป็นต้น หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการเป็นผู้น าหรือผู้ฝึกสอน 
การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์
กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  

 
114107  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1        4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและการท าหน้าท่ีของระบบประสาท 
โครงสร้างและกล้ามเนื้อ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

 
114201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2        4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

ความรู้พืน้ฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดย
เน้นศึกษาโครงสร้างและการท าหน้าท่ีของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบไต ระบบต่อม  ไร้ท่อ 
และ ระบบสืบพันธุ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
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114202 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย        4(4-0-8) 
 (Physiology of Exercise) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาของการออกก าลังกาย พลังงานท่ี
ใช้ในการออกก าลังกาย และผลของการออกก าลังกายในขณะออก
ก าลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์ การ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ (ความร้อน ความเย็น) การขึ้นไป
ท่ีสูง การด าน้ า เป็นต้น ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการท างาน
ของระบบต่างๆ และสมรรถภาพของร่างกาย 

 
114203 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา    4(4-0-8) 

(Biomechanics and Movement in Sports) 
วิชาบังคับก่อน : 114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 1 
 หลักการทางชีวกลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเคล่ือนไหวและ
เคลื่อนท่ีของร่างกายมนุษย์ การท างานของกระดูก ข้อต่อและ
กล้ามเน้ือในการทรงท่าและการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเพิ่มทักษะในการ
เคลื่อนไหวส าหรับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา การใช้หลักการ
ทางการยศาสตร์ในการออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์การออกก าลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สัดส่วน และ
ข้อจ ากัดของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
114204 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหว      1(0-3-0)
 ทางการกีฬา  
 (Biomechanics and Movement in Sports Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 114203 ชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการ  
         กีฬาหรือเรียนควบคู่กัน       

 ปฏิบัติการเพื่อเสริมประกอบความรู้ ในวิชาการเรียนรู้  
ชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ทางการกีฬา ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกลไกในการ
เคลื่อนไหวและเคลื่อนท่ีของร่างกายมนุษย์ การวัดและประเมินก าลัง
ของกล้ามเน้ือและช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การวิเคราะห์
ท่าทางการกีฬาเพ่ือช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกก าลังกายหรือ
การเล่นกีฬาและการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่างๆ 
 
114205 โภชนศาสตร์การกีฬา         3(3-0-6) 
 (Sports Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านอาหาร เช่น พวกคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ าท่ีมีผลกระทบต่อร่างกายใน
ภาวะปกติ ขณะออกก าลังกาย และเพื่อการแข่งขันของบุคคลในแต่ละ
วัย การประเมินภาวะทางโภชนาการและปัจจัยท่ีมีผลต่อโภชนาการ 
 
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา        1(0-3-0) 
 (Sports Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
   การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ ในวิชา  
โภชนศาสตร์การกีฬา 
 
114207 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา         3(3-0-6)  
 (Sports Equipments and Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การศึกษาหลักการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการน าความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์หรือพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ 
อุปกรณ์การออกก าลังกายและการกีฬา 
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114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ              4(3-3-6)  
 การประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน   
 (Physical Fitness Testing and Assessment for  
 Health and Competition) 
วิชาบังคับก่อน  :  114202 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย  

การทดสอบสมรรถภาพทางกายทางด้านความแข็งแรงและ
ความทนทานของกล้ามเน้ือ ความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิตและ
การหายใจ การวัดไขมันในร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว และการ
ยืดหยุ่น เป็นต้น หลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักกีฬา รวมท้ัง
การประเมินผล 

 
114321 จิตวิทยาการกีฬา          3(3-0-6) 
 (Sports Psychology) 
วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี 
 ความเป็นมาและความส าคัญของจิตวิทยาการกีฬา หลักการ
จิตวิทยาการกีฬา ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถภาพของการเล่นกีฬา
ท้ังในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เช่น ความวิตกกังวล 
แรงจูงใจ สมาธิ ความเชื่อมั่น ความประหม่า ความตื่นเต้น ความโกรธ 
และความหดหู่ เป็นต้น เทคนิคในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ และการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬา 
 
114322 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ           4(2-6-4)               
 การแข่งขัน 
 (Exercise Prescription for Competition) 
วิชาบังคับก่อน  :  114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการ
ประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน 

 การใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการจัดโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับผลทดสอบ
สมรรถภาพและศักยภาพทางกายของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพหรือเพื่อการแข่งขัน รวมท้ังหลักการฝึกแบบต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพ ความแข็งแรง ความอดทน ความเร็วและก าลัง
ของกล้ามเนื้อ 
 
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา         4(3-3-6) 
 (Sports Injuries) 
วิชาบังคับก่อน  :  114202 สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
 ความหมาย ขอบข่าย และชนิดของการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก
การเล่นกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หลักในการ
ประเมินการบาดเจ็บหรือวินิจฉัยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
หลักในการใช้เครื่องป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายภายหลัง
การบาดเจ็บและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
 
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา           3(3-0-6) 
 (Social  Psychology in Sports) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ทฤษฎีและปรัชญาทางการกีฬา จิตวิทยาสังคมกับการกีฬา 
การใช้กีฬาขับเคลื่อนสังคม พฤติกรรมบุคคลและสังคมท่ีสัมพันธ์กับ
กีฬาท้ังในด้านบวกและด้านลบ เช่น ความรักความสามัคคีใน     หมู่
คณะ ความฮึกเหิม  ความก้าวร้าวของผู้เล่นและผู้ชม การเสพติดกีฬา
ผ่านสื่อสารมวลชน กีฬากับปัญหายาเสพติด กีฬากับการพนัน กีฬากับ
พฤติกรรมกลุ่มของวัยรุ่น  กีฬาบ าบัด การพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีพึง
ประสงค์ด้วยกีฬา เช่น การเป็นผู้น า การเสียสละ การรู้แพ้รู้ชนะ   รู้
อภัย การมีวินัย การรู้จักแบ่งเวลา 
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114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา         3(3-0-6) 
 (Drugs and Doping in Sports) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการใช้ยากับการกีฬา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาท่ีเกี่ยวกับการกีฬา ชนิดและรูปแบบของยา กระเป๋า
ยาส าหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ  ยาชาเฉพาะท่ี ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทาภายนอก    
ยาสูดดม ยารับประทานท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง ยาท่ีต้อง
ได้รับค าแนะน าจากแพทย์ หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด 
ประเภทของยาและสารเสพติดท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการกีฬา การตรวจยา
และสารกระตุ้นในการกีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจของนักกีฬา 
 
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน         3(3-0-6)  
 (Nutrition for Health and Prevention) 
วิชาบังคับก่อน  : 114205 โภชนศาสตร์การกีฬา  
 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ความเข้าใจด้านอาหารและโภชนาการในการเสริมสร้างสุขภาพ
ในแต่ละช่วงชีวิต การเลือกอาหารท่ีดีมีประโยชน์เพื่อสุขภาพและ
ป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เช่น โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมท้ังโรคมะเร็ง 
นักศึกษาได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

114328 การบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก      3(1-6-2) 
 (Administration of  Body and Mind in Eastern Style)  
วิชาบังคับก่อน  :  114222 หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
   หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิตในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น โยคะ พิลาทิส ไทเก๊ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมท้ังรูปแบบการ
ออกก าลังกายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การร าไม้พลอง การเต้นร า
พื้นเมือง การช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
 
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา         2(1-3-2) 
 (Massage for Health and Sports) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ทฤษฎี ความหมาย หลักการ และขอบข่ายของการนวดเพ่ือ
สุขภาพและการกีฬา ความรู้และทักษะในแนวคิดพื้นฐานและเทคนิค
ต่างๆ ของการนวดเพื่อการกีฬาและประโยชน์ท่ีได้รับจากการนวด 
รวมถึงการประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อใช้ในนักกีฬา 
และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด        3(3-0-6) 
 (Sports Management and Marketing) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการและวิธีการบริหารจัดการทางด้านการกีฬาและ
การตลาด การบริหารจัดการทางด้านบุคลากร การเงิน สิทธิประโยชน์ 
กฎหมายกีฬาอาชีพ การประชาสัมพันธ์ รวมท้ังโปรแกรมการตลาด
ด้านกีฬา 
 
 
 



87 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

114331 การฝึกสอนกีฬา          4(4-0-8) 
 (Sports Coaching) 
วิชาบังคับก่อน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา  
   หลักการเบื้องต้นในการฝึกสอนทักษะกีฬาให้แก่บุคคลใน
เพศและวัยต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลการฝึกสอนสูงสุด กระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษย์ การรับรู้กับการฝึกทักษะกีฬา การวางแผนการ
ฝึกสอน หลักการสื่อสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนในการ
ฝึกสอน การเก็บสถิติและการประเมินผล การบริหารจัดการนักกีฬา
และทีมกีฬา หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการฝึกสอนกีฬาบุคคล
และกีฬาทีม การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม การเก็บตัว
ขณะฝึกซ้อมและการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน 
 
114332 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  4(4-0-8) 
 (Exercise Prescription for Health) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการจัดโปรแกรมการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสมตามลักษณะของเพศ วัย และ น้ าหนักตัว 
ข้อจ ากัดในการออกก าลังกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการออกก าลังกาย การบูรณาการโปรแกรมการ ออกก าลัง
กายกับพฤติกรรมการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รวม  
 
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6)
 (Health Behavior in Lifestyle) 
วิชาบังคับก่อน :  114324  จิตวิทยาสังคมกีฬา 
 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยทาง
สังคมท่ีเป็นปัจจัยเหตุและมีผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนา

และผสมผสานของสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยาสังคมท่ีสะท้อน
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพและการเจ็บป่วย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านน้ีจะเป็นความเข้าใจความสัมพันธ์ของกายและ
จิต การปรับพฤติกรรมในการด ารงชีวิต และน ามาใช้ในบริบทของการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่   การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่
ปลอดภัย เป็นต้น รวมท้ังความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ  
 
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา        2(1-3-2) 
 (Research Methodology in Sports Science) 
วิชาบังคับก่อน  :  103104  สถิติเบ้ืองต้น ศึกษาหลักการ  

ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ล าดับ
ขั้นตอนของการท าวิจัย การเลือกหัวข้อ การสุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้
เครื่องมือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การตั้งสมมติฐาน การ
รวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
114335 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว        3(3-0-6) 
 (Motor Skill Learning) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว การปฏิบัติทักษะ
การเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ การได้มาซ่ึงทักษะการเคลื่อนไหว การประเมินการ
เรียนรู้และความสามารถทางการเคลื่อนไหว 
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114421 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ        3(3-0-6) 
 (Sports Tourism and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน  : 114321 จิตวิทยาการกีฬา 
   การน าเอาความรู้ทางด้านกีฬาและนันทนาการมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการท่องเท่ียวให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น 
กอล์ฟ เรือแคนู เทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด เดินป่า เป็นต้น 
หลักการและวิธีการให้ความรู้ทางด้านแหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การเขียนโครงการกีฬากับการ
ท่องเท่ียว การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการกีฬา อุปกรณ์และการใช้ 
รวมท้ังวิธีการในการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หลักการนันทนาการเพื่อสุขภาพอนามัย เทคนิคการ
จัดนันทนาการให้กลุ่มคนในวัยต่างๆ หลักและวิธีการเป็นผู้น ากลุ่มท่ีดี
และมีประสิทธิผล  
 
114422 การออกก าลังกายส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ       4(4-0-8) 
 (Exercise for Special Populations) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการและวิธีการในการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย
ให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดัน
โลหิตสูง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

114423  การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขัน     3(3-0-6) 
            และการจัดการสปา   

(Facilities in Sports, Exercise for Health,  
Competition and Spa  Management) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
การศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารศูนย์กีฬาต่างๆ 

หลักการจัดสถานท่ีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกายให้เหมาะ
กับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือการแข่งขัน แสง สี เสียง 
ในสนามกีฬา การบริหารจัดการสปา หลักการออกแบบสนามแข่งขัน
ส าหรับกีฬาประเภทต่างๆ รวมท้ังอุปกรณ์และการตกแต่งสถานท่ี     
สิ่งอ านวยความสะดวกในสนามกีฬา การบ ารุงรักษา การป้องกันการ
บาดเจ็บและอุบัติเหตุในสถานกีฬา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ             3(1-6-2) 

(Sports Science for Professional Sports) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการเล่นกีฬาประเภทท่ีมีการจัดแข่งขันในระดับอาชีพ 
โดยเฉพาะชนิดกีฬาท่ีสอดคล้องกับสภาพร่างกายของนักกีฬาไทยท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าชาวตะวันตก การฝึกทักษะการเล่นกีฬา แผนและวิธีการ
เล่นกีฬาในลักษณะท่ัวไป แผนและวิธีการเล่นท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของคู่แข่งขัน การแก้ปัญหาและการปรับแผนและ
วิธีการเล่นในระหว่างการแข่งขัน กติกาและการใช้ประโยชน์จากกติกา 
การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายในกรณีท่ีมีอุปกรณ์ช่วยและไม่มี
อุปกรณ์ช่วย  
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114481 สัมมนา           1(0-3-3)
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน  :  114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 นักศึกษาน าเสนอและอภิปรายหัวข้อหรืองานวิจัยท่ีน่าสนใจ
ท้ังในและต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในงานวิจัยเชิง
ทดลองและไม่ทดลองรวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการประชุมสัมมนา 
 
114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา        2(0-6-4) 
 (Sports Science Project)  
วิชาบังคับก่อน  : 114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     
   โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ส าหรับ
งานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงาน
จะต้องส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องน าเสนอ
ผลงานพร้อมกับส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
 (Pre – cooperative education) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ สหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค

การน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน การเตรียมความพร้อมสู่
ความส าเร็จ 
 
114491 สหกิจศึกษา        8 หน่วยกิต 
 (Cooperative education) 
วิชาบังคับก่อน  :  นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 4 ผ่านรายวิชา 
14481 สัมมนา และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็ม
เวลาในสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การกีฬา
แห่งประเทศไทย ศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และท างานเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการน้ันๆ จนครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษา โดยในขณะท างานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และ
การประเมินผลของนายจ้างและคณาจารย์ในสาขาวิชา เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอ   
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Information Science Program in Information Technology  
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
   ชื่อย่อ :  วส.บ.  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Information Science  
   ชื่อย่อ :  B.I.S.  
 
ลักษณะของวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏบิัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ  ได้แก่ 

 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานสารสนเทศ ท้ังด้านนิเทศศาสตร์ การจัดการ และการให้บริการสารสนเทศ           
 งานนิเทศศาสตร์  เน้นการผลิต  ถ่ายทอด  และเผยแพร่สารสนเทศและความรู้แก่มวลชน  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  งานสารสนเทศเพื่อการจัดการ  เน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดการ  การวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อความส าเร็จขององค์การ 
  งานสารสนเทศและห้องสมุด (สารสนเทศศึกษา) เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการท่ีเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะใน
งานสารสนเทศด้านต่าง ๆ  
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ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์  ปัจจัยองค์การ  และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้องศึกษา
หมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ  เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีคล่องตัวเข้ากับความต้องการของสภาพการจ้างงานท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังน้ี 
1. ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  (Enterprise Software) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ  เน้น 

 กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ 

 การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์  การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา  และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ 
 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับองค์กรวิสาหกิจ และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 การศึกษา ปรับใช้ หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในองค์กรวิสาหกิจ 

2. นิเทศศาสตร์  (Communication)  เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ  เน้น 
 การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การผลิตส่ือสิ่งพิมพ์   

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
 การผลิตสื่อ  ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  การวางแผนการผลิต  และด าเนินกระบวนการผลิตครบวงจร 
 การใช้เครื่องมือและคอมพิวเตอร์รวมท้ังเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์  อันประกอบด้วย                  

สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
 การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสารในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  ระดับองค์กร  และระดับมวลชน 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
 หลักการจัดการ การจัดการการเงิน  การจัดการบุคคล  การจัดการโครงการ  การจัดการด้านการผลิต  และการจัดการตลาด 
 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  และการจัดระบบ 
 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการส านักงาน  การปรับกระบวนการทางธุรกิจ  และการตัดสินใจ 

4. สารสนเทศศึกษา  (Information Studies)  เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น 
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้าง  การเลือก การจัดหา  การจัดเก็บ  การบริการและน าส่งสารสนเทศ  โดยค านึงถึง

ความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
 การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศ  การจัดท าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศใน
ส านักงาน   และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ  

 การออกแบบและการผลิตสื่อต่าง ๆ  และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จบสายวิทยาศาสตร์ หรือสายอื่นท่ีผ่านกลุ่มสาระวิชาตามจ านวนหน่วยกิต โดยต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน  ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
 
โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   177 หน่วยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     38   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  12  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15  หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  9    หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์   2    หน่วยกิต 
      มนุษยศาสตร์  และสหศาสตร์   

2.  หมวดวิชาเฉพาะ       131  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน       47   หน่วยกิต 

-  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  9    หน่วยกิต 
-  วิชาการสื่อสาร       6    หน่วยกิต 
-  วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   26  หน่วยกิต 
-  วิชาวิทยาการจัดการ  6    หน่วยกิต 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะ            75  หน่วยกิต 
     (จ านวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  นิเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  และสารสนเทศศึกษา) 

-  วิชาบังคับ    33   หน่วยกิต 
-  วิชาเลือกในกลุ่ม   24   หน่วยกิต 
-  วิชาเลือกนอกกลุ่ม  18   หน่วยกิต 

2.3  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    9    หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     8   หน่วยกิต 



96 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) 
 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    179 หน่วยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     38   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  12  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15  หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  9    หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์   2    หน่วยกิต 
      มนุษยศาสตร์  และสหศาสตร์   

2.  หมวดวิชาเฉพาะ       133  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน       47   หน่วยกิต 

-  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   9   หน่วยกิต 
-  วิชาการสื่อสาร      6   หน่วยกิต 
-  วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   26 หน่วยกิต 
-  วิชาวิทยาการจัดการ  6   หน่วยกิต 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะ            77  หน่วยกิต 
 -  วิชาบังคับ       8    หน่วยกิต 
 -  โครงงานวิจัยปริญญาตรี  12  หน่วยกิต 
    แบบก้าวหน้า 
 -  วิชาเลือก    57  หน่วยกิต 

2.3  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    9    หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        8   หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานท้ังในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจท้ังระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะของ
งานในแต่ละกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

1. ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรวิสาหกิจ  นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้ทดสอบระบบ (Tester)   
นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Programmer)  ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์  ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบเว็บ (Web Master) 
และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) เป็นต้น 

2. นิเทศศาสตร์ เช่น ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  นักหนังสือพิมพ์  นักโฆษณา นักสร้างสรรค์ (Creative)  
ผู้เขียน/สร้างสรรค์/ค า/ความ (Copy Writer)  ผู้ประสานงานลูกค้า (Account Executive/AE)  นักประชาสัมพันธ์   
ผู้เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ผู้เขียนบทภาพยนตร์  นักจัดรายการวิทยุฯ  ผู้ประกาศข่าววิทยุฯ  และโทรทัศน์ 
พิธีกร  ผู้ก ากับรายการ  ผู้ก ากับภาพยนตร์และละคร ช่างภาพ (ภาพน่ิง/วีดิทัศน์)  ผู้ตัดต่อ (Editor) นักออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน  
ผู้ออกแบบเว็บ (Web Designer)  ผู้ดูแลเว็บ (Web Master)  และผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ (Web Content) เป็นต้น 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เช่น  บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ทุกแขนงท้ังด้านการขาย  การตลาด  การผลิต  การเงิน  บัญชี  
การบริหารบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ  นักโปรแกรมเมอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ท้ังขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่  นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ออกแบบเว็บ (Web Designer)  
ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นต้น 

4. สารสนเทศศึกษา เช่น นักวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ  ผู้จัดท าดรรชนีและสาระสังเขป  นักวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
นักวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ  นักสารสนเทศ  นักเอกสาร  ผู้จัดการเอกสารส านักงาน  ผู้จัดการสารสนเทศ 
ผู้จัดการความรู้  วิศวกรความรู้  ผู้จัดการระบบสารสนเทศ  นักจดหมายเหตุและบรรณารักษ์  ผู้ประกอบการสารสนเทศ ตัวแทน
จ าหน่ายข้อมูล  เลขานุการ  นักวิจัย  บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian (Cyber + Librarian))  นักวิเคราะห์เว็บ (Web Cataloger)  
ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ (Web Content)  และผู้ดูแลเว็บ (Web Master) เป็นต้น  
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ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 สตูดิโอขนาดมาตรฐานส าหรับออกอากาศ 
 ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture) 
 ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing  และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing 
 ชุดล าดับภาพและเสียงเคลื่อนท่ี 
 ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน 
 ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง 
 ห้องผลิตสื่อกราฟิก 
 ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จ านวน 8 กล้อง 
 กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิง 
 กล้องและอุปกรณ์การถ่ายท าวีดิทัศน์ขั้นสูง 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
โทรศัพท์ : 0-4422-4273 โทรสาร : 0-4422-4548 
http://soctech.sut.ac.th/it 
Facebook : www.facebook.com/IT.SUT.Club 
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แผนการศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

1)  กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม 3 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถิติเพือ่การวจิัยวิทยาการ 3 204111  การสือ่สารข้อมูลและเครือข่าย 3 
204102  คณิตศาสตรเ์พื่อคอมพิวเตอร ์ 3 สารสนเทศ  204112  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 3 
204104  การสือ่สารระหว่างบุคคลและกลุม่ 3 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4   สารสนเทศ  
204110  การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 1 ส าหรับระบบสารสนเทศ  204113  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  204114  การสือ่สารมวลชนและการสื่อสาร 3   
  สาธารณะ    

รวม 16 รวม 16 รวม 15 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 204204  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 204236  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั 4 
204225  การจัดการความรู ้ 3 204226  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 3             และมัลติมีเดีย  
204235  การออกแบบและพัฒนาระบบ 4 204238  โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธ ี 3 204239  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 3 

สารสนเทศ     ขั้นสูง  
204329  เทคโนโลยีเว็บ 3   204240  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

114100  กีฬาและนันทนาการ 2 204229  เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 3 204217  การตลาด 3 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 204243  การเขียนบทความและสารคด ี 3 204220  การสือ่สารธุรกิจ 3 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2 204316  ผู้ใช้สารสนเทศ  3 204228  ความมัน่คงปลอดภัยของ 3 
202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 204340  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
202262  พุทธธรรม 2                สื่อสาร  
202291  การจัดการสมัยใหม่ 2   204232  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ 3 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2               กับคอมพิวเตอร ์  
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2   204244  การจัดท าดรรชนแีละสาระสังเขป   3 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 2     

รวม 18 รวม 19 รวม 19 

http://reg3.sut.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=1003294&coursecode=103113&acadyear=2553&semester=1&avs975459656=98
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
204301  วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 204331  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3 
204336  การจัดการโครงการซอฟตแ์วร ์ 3 204335  การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
204359  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 204360  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์

วิสาหกิจ  
3   

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

204218  กฎหมายธรุกจิ 3 204210  การจัดการส านักงาน 3 204222  พฤติกรรมภาษากับการสือ่สาร 3 
204219  แรงงานสัมพนัธ ์ 3 204221  การบัญช ี 3 204307  การจัดการทรัพยากรบุคคล 3 
204303  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   3 204320  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 204319  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
204315  การจัดการศนูย์สารสนเทศ  3 204325  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 204323  เทคโนโลยีการสือ่สารทางการเมือง 3 
204317  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 204326  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์ 3 204327  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 
204332  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204342  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 204328  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 
            ส าหรับระบบเครือข่าย  204343  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3 204337  การโปรแกรมแบบขนานและแบบ 3 
204333  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึด 3 204358  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 กระจาย  

เหตุการณ ์  พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ  204344  จดหมายเหตุมัลติมีเดีย  3 
204334  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 204369  การพฒันาเว็บเชิงความหมาย 3 204347  การพฒันาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 
204341  การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 204374  ระบบห้องสมดุ  3 204348  การพฒันาเกมคอมพวิเตอร์ 3 
204353   การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 วิชาเลือกเสร ี 3 204356  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
204368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3   204370  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 

เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง                ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  
204371  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน 3   204375  การปรับแต่งสารสนเทศ  3 
204372  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3   204376  จิตวทิยาการสื่อสาร 3 
204373  เมตะดาต้า 3   204405  การจัดการการเงิน 3 
204403  การสือ่สารต่างและระหว่าง 3   204410  เครอืข่ายระบบสารสนเทศ 3 

วัฒนธรรม    204414  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
204420  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้   3   องค์การ  
204425  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ 3   204416  การวิจัยนเิทศศาสตร ์ 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   204417  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
    204424  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชนขั้นสูง 3 
    วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 รวม 21 รวม 19 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 
 204491 สหกิจศกึษา 1 8 204426  สัมมนาซอฟต์แวรว์ิสาหกิจ 2   

204427  โครงงานซอฟตแ์วรว์ิสาหกจิ 4   
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  204411  การวิจัยและประเมินผลงาน 

สารสนเทศ 
3   

  204413  การวางแผนสื่อสารมวลชนและการ 3   
  เผยแพร ่    
      

รวม 8 รวม 6 รวม  

 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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2)  กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม 3 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถิติเพือ่การวจิัยวิทยาการ 3 204111  การสือ่สารข้อมูลและเครือข่าย 3 
204102  คณิตศาสตรเ์พื่อคอมพิวเตอร ์ 3 สารสนเทศ  204112  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 3 
204104  การสือ่สารระหว่างบุคคลและกลุม่ 3 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4   สารสนเทศ  
204110  การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 1 ส าหรับระบบสารสนเทศ  204113  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  204114  การสือ่สารมวลชนและการสื่อสาร 3   
  สาธารณะ    

รวม 16 รวม 16 รวม 15 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 204204  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มูล 4 204236  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั 4 
204225  การจัดการความรู ้ 3 204206  หลักการออกแบบและการสร้างสาร    3             และมัลติมีเดีย  
204235  การออกแบบและพัฒนาระบบ 4 204224  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  3 204208  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชน 1   3 

สารสนเทศ    204241  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   3 
204329  เทคโนโลยีเว็บ 3   วิทยุโทรทัศน์  และภาพยนตร ์  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

114100  กีฬาและนันทนาการ 2 204229  เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 3 204217  การตลาด 3 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 204243  การเขียนบทความและสารคด ี 3 204220  การสือ่สารธุรกิจ 3 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2 204316  ผู้ใช้สารสนเทศ  3 204228  ความมัน่คงปลอดภัยของ 3 
202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 204340  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
202262  พุทธธรรม 2                สื่อสาร  
202291  การจัดการสมัยใหม่ 2   204232  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ 3 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2               กับคอมพิวเตอร ์  
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2   204244  การจัดท าดรรชนแีละสาระสังเขป   3 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ 2     

ท างาน      
รวม 18 รวม 19 รวม 19 

 

http://reg3.sut.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=1003294&coursecode=103113&acadyear=2553&semester=1&avs975459656=98
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

204301  วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 204349  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน  3 
204237  การสือ่ข่าวและการเขียนข่าว 3 204306  การบริหารองค์การสื่อมวลชน   3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
            หนังสือพมิพ์และข่าวออนไลน ์  204401  กฎหมายและจริยธรรม  3   
204302  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชน 2   3 สื่อสารมวลชน    
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

204218  กฎหมายธรุกจิ 3 204210  การจัดการส านักงาน 3 204222  พฤติกรรมภาษากับการสือ่สาร 3 
204219  แรงงานสัมพนัธ ์ 3 204221  การบัญช ี 3 204307  การจัดการทรัพยากรบุคคล 3 
204303  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   3 204320  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 204319  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
204315  การจัดการศนูย์สารสนเทศ  3 204325  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 204323  เทคโนโลยีการสือ่สารทางการเมือง 3 
204317  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 204326  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์ 3 204327  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 
204332  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204342  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 204328  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 
            ส าหรับระบบเครือข่าย  204343  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3 204337  การโปรแกรมแบบขนานและแบบ 3 
204333  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึด 3 204358  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 กระจาย  

เหตุการณ ์  พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ  204344  จดหมายเหตุมัลติมีเดีย  3 
204334  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 204369  การพฒันาเว็บเชิงความหมาย 3 204347  การพฒันาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 
204341  การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 204374  ระบบห้องสมดุ  3 204348  การพฒันาเกมคอมพวิเตอร์ 3 
204353   การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 วิชาเลือกเสร ี 3 204356  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
204368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3   204370  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 

เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง                ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  
204371  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน 3   204375  การปรับแต่งสารสนเทศ  3 
204372  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3   204376  จิตวทิยาการสื่อสาร 3 
204373  เมตะดาต้า 3   204405  การจัดการการเงิน 3 
204403  การสือ่สารต่างและระหว่าง 3   204410  เครอืข่ายระบบสารสนเทศ 3 

วัฒนธรรม    204414  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
204420  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้   3   องค์การ  
204425  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ 3   204416  การวิจัยนเิทศศาสตร ์ 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   204417  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
    204424  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชนขั้นสูง 3 

    วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 21 รวม 21 รวม 19 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศกึษา 1 8 204428  โครงงานนเิทศศาสตร ์ 4   
  204431  สัมมนานิเทศศาสตร์  2   
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  204411  การวิจัยและประเมินผลงาน 

สารสนเทศ 
3   

  204413  การวางแผนสื่อสารมวลชนและการ 3   
  เผยแพร ่    
      

รวม 8 รวม 6 รวม  
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด  
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3) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม 3 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถิติเพือ่การวจิัยวิทยาการ 3 204111  การสือ่สารข้อมูลและเครือข่าย 3 
204102  คณิตศาสตรเ์พื่อคอมพิวเตอร ์ 3 สารสนเทศ  204112  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 3 
204104  การสือ่สารระหว่างบุคคลและกลุม่ 3 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4   สารสนเทศ  
204110  การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 1 ส าหรับระบบสารสนเทศ  204113  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  204114  การสือ่สารมวลชนและการสื่อสาร 3   
  สาธารณะ    

รวม 16 รวม 16 รวม 15 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 204204  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 204236  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั 4 
204225  การจัดการความรู ้ 3 204209  หลักการจัดการ 3             และมัลติมีเดีย  
204235  การออกแบบและพัฒนาระบบ 4 204238  โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธ ี  3 204240  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3 

สารสนเทศ    204308  การจัดการระบบสารสนเทศ 3 
204329  เทคโนโลยีเว็บ 3     
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

114100  กีฬาและนันทนาการ 2 204229  เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 3 204217  การตลาด 3 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 204243  การเขียนบทความและสารคด ี 3 204220  การสือ่สารธุรกิจ 3 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2 204316  ผู้ใช้สารสนเทศ  3 204228  ความมัน่คงปลอดภัยของ 3 
202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 204340  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
202262  พุทธธรรม 2                สื่อสาร  
202291  การจัดการสมัยใหม่ 2   204232  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ 3 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2               กับคอมพิวเตอร ์  
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2   204244  การจัดท าดรรชนแีละสาระสังเขป   3 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ 2     

ท างาน      
รวม 18 รวม 19 รวม 19 

 

http://reg3.sut.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=1003294&coursecode=103113&acadyear=2553&semester=1&avs975459656=98
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

204301  วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 204355  การจัดการโครงการส าหรับระบบ 3 
204309  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3 204351  ธุรกิจอัจฉริยะ 3             สารสนเทศเพื่อการจัดการ  
204359  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 204361  การคน้หาความรู้ส าหรับฐานข้อมลู  3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
  ธุรกจิ    
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

204218  กฎหมายธรุกจิ 3 204210  การจัดการส านักงาน 3 204222  พฤติกรรมภาษากับการสือ่สาร 3 
204219  แรงงานสัมพนัธ ์ 3 204221  การบัญช ี 3 204307  การจัดการทรัพยากรบุคคล 3 
204303  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   3 204320  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 204319  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
204315  การจัดการศนูย์สารสนเทศ  3 204325  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 204323  เทคโนโลยีการสือ่สารทางการเมือง 3 
204317  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 204326  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์ 3 204327  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 
204332  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204342  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 204328  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 
            ส าหรับระบบเครือข่าย  204343  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3 204337  การโปรแกรมแบบขนานและแบบ 3 
204333  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึด 3 204358  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 กระจาย  

เหตุการณ ์  พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ  204344  จดหมายเหตุมัลติมีเดีย  3 
204334  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 204369  การพฒันาเว็บเชิงความหมาย 3 204347  การพฒันาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 
204341  การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 204374  ระบบห้องสมดุ  3 204348  การพฒันาเกมคอมพวิเตอร์ 3 
204353   การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 วิชาเลือกเสร ี 3 204356  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
204368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3   204370  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 

เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง                ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  
204371  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน 3   204375  การปรับแต่งสารสนเทศ  3 
204372  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3   204376  จิตวทิยาการสื่อสาร 3 
204373  เมตะดาต้า 3   204405  การจัดการการเงิน 3 
204403  การสือ่สารต่างและระหว่าง 3   204410  เครอืข่ายระบบสารสนเทศ 3 

วัฒนธรรม    204414  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
204420  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้   3   องค์การ  
204425  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ 3   204416  การวิจัยนเิทศศาสตร ์ 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   204417  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
    204424  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชนขั้นสูง 3 
    วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 รวม 21 รวม 19 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศกึษา 1 8 204429  โครงงานระบบสารสนเทศ 
            เพื่อการจัดการ 

4   

  204432  สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่การ 
จัดการ 

2   

  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  204411  การวิจัยและประเมินผลงาน 

สารสนเทศ 
3   

  204413  การวางแผนสื่อสารมวลชนและการ 3   
  เผยแพร ่    

รวม 8 รวม 6 รวม  
 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด 
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4)  กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม 3 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถิติเพือ่การวจิัยวิทยาการ 3 204111  การสือ่สารข้อมูลและเครือข่าย 3 
204102  คณิตศาสตรเ์พื่อคอมพิวเตอร ์ 3 สารสนเทศ  204112  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 3 
204104  การสือ่สารระหว่างบุคคลและกลุม่ 3 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4   สารสนเทศ  
204110  การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 1 ส าหรับระบบสารสนเทศ  204113  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  204114  การสือ่สารมวลชนและการสื่อสาร 3   
  สาธารณะ    

รวม 16 รวม 16 รวม 15 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 204204  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 204236  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั 4 
204225  การจัดการความรู ้ 3 204212  สารสนเทศในบริบทสังคม 3 และมัลตมิีเดีย  
204235  การออกแบบและพัฒนาระบบ 4 204318  แหล่งสารสนเทศ 3 204234  การจัดระบบสารสนเทศ 3 

สารสนเทศ    204242  การพฒันาและการจดัการทรัพยากร 3 
204329  เทคโนโลยีเว็บ 3   สารสนเทศ  
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

114100  กีฬาและนันทนาการ 2 204229  เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 3 204217  การตลาด 3 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 204243  การเขียนบทความและสารคด ี 3 204220  การสือ่สารธุรกิจ 3 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2 204316  ผู้ใช้สารสนเทศ  3 204228  ความมัน่คงปลอดภัยของ 3 
202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 204340  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
202262  พุทธธรรม 2                สื่อสาร  
202291  การจัดการสมัยใหม่ 2   204232  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ 3 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2               กับคอมพิวเตอร ์  
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2   204244  การจัดท าดรรชนแีละสาระสังเขป   3 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ 2     

ท างาน      
รวม 18 รวม 19 รวม 19 

 

http://reg3.sut.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=1003294&coursecode=103113&acadyear=2553&semester=1&avs975459656=98
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

204301  วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 204352  ห้องสมุดดจิิทัล  3 
204362  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 204215  การจัดการบรกิารสารสนเทศ  3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
204363  การคน้คืนสารสนเทศ 3 204364  ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ  3   
  ห้องสมุด    
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้

 

204218  กฎหมายธรุกจิ 3 204210  การจัดการส านักงาน 3 204222  พฤติกรรมภาษากับการสือ่สาร 3 
204219  แรงงานสัมพนัธ ์ 3 204221  การบัญช ี 3 204307  การจัดการทรัพยากรบุคคล 3 
204303  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   3 204320  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 204319  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
204315  การจัดการศนูย์สารสนเทศ  3 204325  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 204323  เทคโนโลยีการสือ่สารทางการเมือง 3 
204317  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 204326  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์ 3 204327  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 
204332  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204342  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 204328  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 
            ส าหรับระบบเครือข่าย  204343  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3 204337  การโปรแกรมแบบขนานและแบบ 3 
204333  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึด 3 204358  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 กระจาย  

เหตุการณ ์  พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ  204344  จดหมายเหตุมัลติมีเดีย  3 
204334  การโปรแกรมภาษาสคริปต ์ 3 204369  การพฒันาเว็บเชิงความหมาย 3 204347  การพฒันาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 
204341  การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 204374  ระบบห้องสมดุ  3 204348  การพฒันาเกมคอมพวิเตอร์ 3 
204353   การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 วิชาเลือกเสร ี 3 204356  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
204368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3   204370  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 

เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง                ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่  
204371  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน 3   204375  การปรับแต่งสารสนเทศ  3 
204372  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3   204376  จิตวทิยาการสื่อสาร 3 
204373  เมตะดาต้า 3   204405  การจัดการการเงิน 3 
204403  การสือ่สารต่างและระหว่าง 3   204410  เครอืข่ายระบบสารสนเทศ 3 

วัฒนธรรม    204414  พฤติกรรมและการสื่อสารใน 3 
204420  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้   3   องค์การ  
204425  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ 3   204416  การวิจัยนเิทศศาสตร ์ 3 
วิชาเลือกเสร ี 3   204417  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
    204424  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชนขั้นสูง 3 
    วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 21 รวม 21 รวม 19 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วยกิต 

 204491 สหกิจศกึษา 1    204430  โครงงานสารสนเทศและห้องสมดุ  4   
  204433  สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด  2   
  เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก    
  กลุ่มจากรายวิชาดังนี ้    
  204411  การวิจัยและประเมินผลงาน 

สารสนเทศ 
3   

  204413  การวางแผนสื่อสารมวลชนและการ 3   
  เผยแพร ่    

รวม 8 รวม 6 รวม  

 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสตูรก าหนด  
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หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม 3 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการสารสนเทศ 3 204111  การสือ่สารข้อมูลและเครือข่าย 3 
204102  คณิตศาสตรเ์พื่อคอมพิวเตอร ์ 3 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4 204112  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี 3 
204104  การสือ่สารระหว่างบุคคลและกลุม่ 3 ส าหรับระบบสารสนเทศ    สารสนเทศ  
204110  การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 1 204114  การสือ่สารมวลชนและการสื่อสาร 3 204113  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  สาธารณะ    

รวม 16 รวม 16 รวม 15 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 204204  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 204236  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั 4 
204225  การจัดการความรู ้ 3 เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หนว่ยกิต              และมัลติมีเดีย  
204235  การออกแบบและพัฒนาระบบ 4 จากรายวิชาดังต่อไปนี ้  เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หนว่ยกิต   

สารสนเทศ  204206  หลักการออกแบบและการสร้างสาร    3 จากรายวิชาดังต่อไปนี ้  
204329  เทคโนโลยีเว็บ 3 204209  หลักการจัดการ 3 204208  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชน 1   3 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   204212  สารสนเทศในบริบทสังคม 3 204217  การตลาด 3 
จากรายวิชาดังต่อไปนี ้  204224  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  3 204220  การสือ่สารธุรกิจ 3 
114100  กีฬาและนันทนาการ 2 204226  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 3 204228  ความมัน่คงปลอดภัยของเทคโนโลยี 3 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 204229  เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สารสนเทศและการสือ่สาร  
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2 204238  โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธ ี 3 204232  หลักการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ 3 
202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2 204243  การเขียนบทความและสารคด ี 3             กับคอมพิวเตอร ์  
202262  พุทธธรรม 2 204316  ผู้ใช้สารสนเทศ  3 204234  การจัดระบบสารสนเทศ 3 
202291  การจัดการสมัยใหม่ 2 204318  แหล่งสารสนเทศ 3 204239  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลูขัน้สูง 3 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 204340  หลักการปัญญาประดิษฐ ์ 3 204240  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 วิชาในหลักสตูรวทิยาการสารสนเทศ 3 204241  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   3 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ 2 มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต  วิทยุโทรทัศน์  และภาพยนตร ์  

ท างาน    204242  การพฒันาและการจดัการทรัพยากร 3 
    สารสนเทศ  

    204244  การจัดท าดรรชนแีละสาระสังเขป   3 
    204308  การจัดการระบบสารสนเทศ 3 
  

 
 วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต 

และวทิยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 
3 

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
 

http://reg3.sut.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=1003294&coursecode=103113&acadyear=2553&semester=1&avs975459656=98
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
204301  วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 204490  เตรียมสหกิจศกึษา 1 
204366  การเขียนเพื่อการวิจัย     3 204367  การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 204435  โครงงานวิจัยปรญิญาตร ี 3 
  และการสือ่สาร  แบบก้าวหน้า  
เลือกเรียนวิชาเลือก 15 หนว่ยกิต  
จากรายวิชาดังต่อไปนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือก 15 หนว่ยกิต  
จากรายวิชาดังต่อไปนี ้

 เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หนว่ยกิต  
จากรายวิชาดังต่อไปนี ้

 

204218  กฎหมายธรุกจิ 3 204210  การจัดการส านักงาน 3 204222  พฤติกรรมภาษากับการสือ่สาร 3 
204219  แรงงานสัมพนัธ ์ 3 204215  การจัดการบรกิารสารสนเทศ  3 204307  การจัดการทรัพยากรบุคคล 3 
204237  การสือ่ข่าวและการเขียนข่าว 3 204221  การบัญช ี 3 204319  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3 
            หนังสือพมิพ์และข่าวออนไลน ์  204306  การบริหารองค์การสื่อมวลชน   3 204323  เทคโนโลยีการสือ่สารทางการเมือง 3 
204302  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชน 2   3 204320  การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3 204327  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 
204303  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   3 204325  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3 204328  ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 
204309  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3 204326  การแปลเพือ่งานนิเทศศาสตร ์ 3 204331  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3 
204315  การจัดการศนูย์สารสนเทศ  3 204335  การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3 204337  การโปรแกรมแบบขนานและแบบ 3 
204317  การตัดสินใจการจัดการทางธรุกจิ 3 204342  การบริหารระบบและเครือข่าย 3 กระจาย  
204332  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 204343  เทคโนโลยีการจดัการฐานความรู้ 3 204344  จดหมายเหตุมัลติมีเดีย  3 
            ส าหรับระบบเครือข่าย  204351  ธุรกิจอัจฉริยะ 3 204347  การพฒันาซอฟต์แวร์สือ่ประสม 3 
204333  การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึด 3 204358  การออกแบบสารสนเทศและการ 3 204348  การพฒันาเกมคอมพวิเตอร์ 3 

เหตุการณ ์  พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ  204349  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน  3 
204336  การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ 3 204360  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์  3 204352  ห้องสมุดดจิิทัล  3 
204341  การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 วิสาหกิจ  204355  การจัดการโครงการส าหรับระบบ 3 
204353   การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 204361  การคน้หาความรู้ส าหรับฐานข้อมลู  3             สารสนเทศเพื่อการจัดการ  
204359  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 ธุรกจิ  204356  การจัดการการด าเนนิงาน 3 
204362  การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3 204364  ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ  3 204370  การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์ 3 
204363  การคน้คืนสารสนเทศ 3 ห้องสมุด              ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่   
204368  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3 204369  การพฒันาเว็บเชิงความหมาย 3 204375  การปรับแต่งสารสนเทศ  3 

เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง  204374  ระบบห้องสมดุ  3 204376  จิตวทิยาการสื่อสาร 3 
204371  สื่อในประเทศสมาชกิอาเซียน 3 204401  กฎหมายและจริยธรรม  3 204405  การจัดการการเงิน 3 
204372  หลักการเบ้ืองต้นของสือ่ดิจทิัล 3 สื่อสารมวลชน  204410  เครอืข่ายระบบสารสนเทศ 3 
204373  เมตะดาต้า 3 วิชาในหลักสตูรวทิยาการสารสนเทศ 3 204414  พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ 3 
204403  การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม 3 มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต  204416  การวิจัยนเิทศศาสตร ์ 3 
204420  คอมพิวเตอร์เพือ่การเรียนรู้   3 วิชาเลือกเสร ี 3 204417  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
204425  การวิเคราะห์และวิพากษ์สือ่ 3   204424  เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชนขั้นสูง 3 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

วิชาในหลักสตูรวทิยาการสารสนเทศ 3   วิชาในหลักสตูรวทิยาการสารสนเทศ 3 
มหาบัณฑิตและวทิยาการสารสนเทศดุษฎี
บัณฑิต 

 
 

 มหาบัณฑิตและวทิยาการสารสนเทศดุษฎี
บัณฑิต 

 

วิชาเลือกเสร ี 3   วิชาเลือกเสร ี 3 
รวม 21 รวม 21 รวม 16 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
 204491 สหกิจศกึษา 1 8 204434  สัมมนา 2 204435  โครงงานวิจัยปรญิญาตร ี 6 
  204435  โครงงานวิจัยปรญิญาตร ี

แบบก้าวหน้า 
3 แบบก้าวหน้า  

รวม 8 รวม 5 รวม 6 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย การจัดการบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Management  

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  การจัดการบัณฑิต   
 ชื่อย่อ :  กจ.บ.  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Management 
 ชื่อย่อ :  B.M.  
 
ลักษณะของวิชาชีพ 

เน้นการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและทักษะสากล ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานในโลกยุคใหม่ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะความเป็นผู้น า และทักษะระหว่างบุคคล  เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้  รวมถึงมี
ความเป็นมืออาชีพในด้านต่าง ๆ   
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยหมวด
ศึกษาท่ัวไปเน้นการพัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสารและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะนอกจากการศึกษาวิชาการ
จัดการ    พื้นฐานด้านต่าง ๆ  และการเลือกศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะตามความสนใจและความถนัดแล้ว  ยังเน้นการพัฒนาทักษะภาษาท่ีสาม (ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น) ทักษะการคิด ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม   จิตส านึกและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการปลูกังงคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ  โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน  

ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  สามารถเลือกศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจ านวน 
32 หน่วยกิต และเลือกเรียนนอกกลุ่มวิชาเฉพาะอีก 9 หน่วยกิต  เพื่อให้มีความรอบรู้  ดังน้ี 
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1. การจัดการการตลาด  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการตลาดและการ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาดและประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับการตลาด นอกจากน้ียังมีวิชาเลือกท่ีศึกษาเชิงลึกในด้านต่าง  ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการการขาย การวิจัยการตลาด การตลาดบริการ การจัดการการค้าปลีก การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน  การ
จัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม การตลาดระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

2. การจัดการโลจิสติกส ์ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและประเด็น
สมัยใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์  ส าหรับวิชาเลือกท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น  ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  การพยากรณ์ทาง
ธุรกิจ การด าเนินงานด้านบริการ การจัดการคุณภาพ แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เปน็ต้น 

3. การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ  ศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ การตลาดผู้ประกอบการ การเงิน
ผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจท่ีเจริญเติบโต และประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ นอกจากน้ียังมีวิชาเลือกท่ีน่าสนใจและทันสมัย  เช่น การ
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการธุรกิจครอบครัว การจัดการธุรกิจบริการ การจัดการทรัพย์สินทางปงญญา การร่วมทุนและการระดมทุน การจัดก าร
ทุนมนุษย์ การจัดการภาษี เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  มีทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ  และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นในเกณฑ์ดี   

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        177  หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        38  หน่วยกิต  

 1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                     12   หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                    15        หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)       9   หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก                   2   หน่วยกิต 
       (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                     131 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน         
 -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิละ  14  หน่วยกิต 
     เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   
 -  กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน                      52   หน่วยกิต 
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 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะ                  
 -  วิชาบังคับ                              20  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ                 12  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ                  9  หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ            15 หน่วยกิต 
               (อังกฤษธุรกิจ/จีน/ญี่ปุ่น)      
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา                               9  หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                      8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพได้ท้ังในองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ ท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็น
ผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะของงานในแต่ละกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

การจัดการการตลาด ได้แก่ นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารลูกค้า  นักวิเคราะห์ตลาด  นักวิจัยตลาด  นักสื่อสารการตลาด  นักพัฒนาธุรกิจ  
นักการขาย  เป็นต้น 

การจัดการโลจิสติกส์  ได้แก่  นักวางแผนจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์วางแผนระบบงานโลจิสติกส์  นักจัดการน าเข้า-
ส่งออกสินค้า  นักวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดหาจัดซ้ือ  นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม  นักจัดการระบบสารสนเทศ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นักจัดการด้านการบริการลูกค้าและการจัดการโซ่อุปทาน  เป็นต้น   

การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ ได้แก่ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  นักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ  นัก วิเคราะห์
โครงการและการใหส้ินเชื่อ นักวิจัยตลาดและธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการ  เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว  เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
โทรศัพท์ : 0-4422-4307,0-4422-4267 โทรสาร : 0-4422-4521 
http://www.soctech.sut.ac.th/mt 
Facebook : www.facebook.com/mt.sut 
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แผนการศึกษา 
1. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด  (Marketing Management) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1 
215102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
215105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

203102  ภาษาอังกฤษ 2 
215101   หลักการจัดการ 
215103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
215106  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
215109 การสือ่สารทางธรุกจิ 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
4 
3 
3 
2 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 
215104 สถิติธุรกิจ 
215107  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

 องค์การเบ้ืองต้น 
215108 การบัญชกีารเงนิ 

3 
3 
4 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202211   การคิดเพื่อการพฒันา 
202213  โลกาภิวัตน์ 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
215201   หลักการตลาด  
215202   การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ 
         ทางธุรกิจ 
 

3 
3 
3 
4 
4 
 

104113   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
215203   การบัญชีบริหาร 
215204   การจดัการการเงนิ 
215205   การจดัการด าเนินงาน 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401  ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

3 
4 
4 
4 
3 
 
 

215206   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
215207   กฎหมายธุรกิจ 
215208   การวจิัยทางธรุกจิ 
215231  การจดัการการตลาด 
215232  พฤติกรรมผู้บริโภค   
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอทางธรุกิจ 
203402  ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

215301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
215331   ช่องทางการตลาดและการ

 กระจายสินค้า 
215332   การสือ่สารทางการตลาดแบบ

 บูรณาการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 1        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชุมทางธรุกิจ 
203403 ภาษาจีน 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

2 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
 

202212   มนุษย์กับวัฒนธรรม 
215302   การพัฒนาภาวะผู้น า 
215333   การวจิัยการตลาด 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 2        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพือ่การให้บรกิารลกูคา้ 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 
  

3 
2 
3 
3 
3 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 3        
215391 เตรียมสหกจิศกึษา 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
3 
1 
3 
 
 

รวม 17 รวม 17 รวม 13 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
215491 สหกิจศกึษา 8 

 
215401  การจดัการเชิงกลยุทธ ์
215334  สัมมนาการจัดการการตลาด 
215431 โครงการการจัดการการตลาด 

3 
2 
3 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 
xxxxxx วิชาเลอืกเสร ี2 
xxxxxx วิชาเลอืกเสร ี3 

3 
3 
3 

รวม 8 รวม 8 รวม 9 

 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1  
215102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

203102  ภาษาอังกฤษ 2 
215101   หลักการจัดการ 
215103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
215106  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
215109 การสือ่สารทางธรุกจิ 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
4 
3 
3 
2 

105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 
215104 สถิติธุรกิจ 
215107  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

 องค์การเบ้ืองต้น 
215108 การบัญชกีารเงนิ 

3 
3 
4 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 
ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202211   การคิดเพื่อการพฒันา 
202213   โลกาภิวัตน์ 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
215201   หลักการตลาด  
215202   การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ 
         ทางธุรกิจ 
 

3 
3 
3 
4 
4 
 

104113   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
215203   การบัญชีบริหาร 
215204   การจดัการการเงนิ 
215205   การจดัการด าเนินงาน 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401 ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

3 
4 
4 
4 
3 
 
 

215206   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
215207   กฎหมายธุรกิจ 
215208   การวจิัยทางธรุกจิ 
215251  การจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วง

 โซ่อุปทาน 
215252  การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์ 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 2 
203324 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอทางธรุกิจ 
203402 ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
215301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
215351   การจดัการการขนส่ง 
215352  การบริหารการจัดซือ้จัดหาและ

 ความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร ์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 1        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชุมทางธรุกิจ 
203403 ภาษาจีน 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

2 
3 
3 
 
3 
3 
3 

202212   มนุษย์กับวัฒนธรรม 
215302   การพัฒนาภาวะผู้น า 
215353   การจดัการคลังสินค้าและ

 การกระจายสินค้า 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 2        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพือ่การให้บรกิารลูกคา้ 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
2 
3 
 
3 
3 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 3        
215391 เตรียมสหกจิศกึษา 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
3 
1 
3 
 
 

รวม 17 รวม 17 รวม 13 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

215491  สหกิจศึกษา 8 
 

215401  การจดัการเชิงกลยุทธ ์
215354  สัมมนาการจัดการโลจิสตกิส ์
215451  โครงการการจดัการโลจิสติกส ์     

3 
2 
3 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

3 
3 
3 

รวม 8 รวม 8 รวม 9 

 
3. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ (New venture Management and Entrepreneurship)   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
103113   คณิตศาสตร์ในวิตประจ าวนั 
202107   การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
203101   ภาษาอังกฤษ 1  
215102  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
215105  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

203102  ภาษาอังกฤษ 2 
215101   หลักการจัดการ 
215103  คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
215109 การสือ่สารธุรกิจ 
xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
3 
4 
3 
3 
2 

105113   มนุษย์กับเทคโนโลยี 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 
215104 สถิติธุรกิจ 
215107  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

 องค์การเบ้ืองต้น 
215108 การบัญชกีารเงนิ      

3 
3 
4 
3 
 
4 

รวม 17 รวม 18 รวม 17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
202211   การคิดเพื่อการพฒันา 
202213  โลกาภิวัตน์ 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
215201   หลักการตลาด  
215202   การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ 
         ทางธุรกิจ 
 

3 
3 
3 
4 
4 
 

104113   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
215203   การบัญชีบริหาร 
215204   การจดัการการเงนิ 
215205   การจดัการด าเนินงาน 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 1 
203322 ภาษาองักฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
203401 ภาษาจีน 1 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

3 
4 
4 
4 
3 
 
 

215206   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
215207   กฎหมายธุรกิจ 
215208   การวจิัยทางธรุกจิ 
215271  ผู้ประกอบการและการสร้าง

 ธุรกจิใหม ่
215272 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ2 
203324 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอทางธรุกิจ 
203402 ภาษาจีน 2 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

3 
3 
3 
3 

  
3 
3 

รวม 17 รวม 18 รวม 18 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

215301   จริยธรรมทางธุรกิจ 
215371   การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
215372   การเงินผู้ประกอบการ 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 1        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 3 
203325 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชุมทางธรุกิจ 
203403 ภาษาจีน 3 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 

2 
3 
3 
3 
3 
3 

202212   มนุษย์กับวัฒนธรรม 
215302   การพัฒนาภาวะผู้น า 
215373   การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 2        
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 4 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

3 
2 
3 
 
3 
3 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 
วิชาเลือกนอกกลุม่วิชาเฉพาะ 3        
215391 เตรียมสหกจิศกึษา 
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธรุกจิ 5 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

3 
3 
3 
1 
3 
 
 

รวม 17 รวม 17 รวม 13 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

215491  สหกิจศึกษา 8 
 
 

 
 

215401  การจดัการเชิงกลยุทธ ์
215374 สัมมนาการจัดการธรุกจิใหม ่
        และภาวการณ์ประกอบการ 
215471 โครงการการจดัการธุรกิจใหม ่
        และภาวการณ์ประกอบการ      

3 
2 
 
3 

 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

3 
3 
3 

รวม 8 รวม 8 รวม 9 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

(Use of Computer and Information) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้ เบื้ องต้นและองค์ประกอบของคอมพิว เตอร์ 

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการ
จัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การเขียนรายงาน  การ
อ้างและการเขียนรายการอ้างอิง 
 

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด การ
ฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียงภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 
(Thinking for Development) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัย

และอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล ความสมบูรณ์ของการอ้าง
เหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ 
 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
(Man and Culture) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารย

ธรรมและวิทยาการท่ีใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบ    พหุ
วัฒนธรรม ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุค
ใหม่ 

 
202213 โลกาภิวัตน์ 

(Globalization) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ก่อนและหลังปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท้ังด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ 
กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศท้ังระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ 
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ การพัฒนาและ
ผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษท่ี 21 

 
202323 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 

(Pluri-Cultural Thai Studies) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคม
และวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการ
เมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสโลก 
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202353 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 

(Philosophy of Education and Working) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญาท่ีมีต่อการศึกษาและการท างาน 
ความหมายของงานและการท างาน การท างานในฐานะเป้าหมายของ
การศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้งาน
แบบปฏิบัติจริง การศึกษากับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
การท างานกับการมีชีวิตท่ีดี จริยธรรมในการท างาน 

 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต 

(Religion for Life)   
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ท้ังในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
 
202262 
 

พุทธธรรม  
(Buddhadhamma) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักธรรมต่าง ๆ ท่ีส าคัญของพุทธศาสนาท้ังจากนิกายเถร
วาทและมหายานเพื่อความเข้าใจโลก ชีวิต และแนวทางท่ีถูกต้อง เช่น 
มงคล 83  ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรสิกขา 
ทางสายกลาง ความว่าง และความหลุดพ้น 
 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้ือหาใน
หลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยให้การฟัง การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธี

ในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 

(English II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1  
 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับท่ีสูงขึ้น 
พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะ
ทางภาษาและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้น
เนื้อหาในหัวข้อเรื่อง และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆโดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความใน
นิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 

(English III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102 ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเน้ือหาท่ีเรียนเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการทักษะทางด้านภาษา โดยเน้น
การอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา  โดยอาศัยสื่อนานาชนิด
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 

(English IV) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203203 ภาษาอังกฤษ 3  
 พัฒนาต่อยอด ทักษะการ เ รี ยนรู้ ภาษาจากรายวิช า
ภาษาอังกฤษ 3 ใช้เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท ากิจกรรม
ท่ีผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขียนโดยใช้
แหล่งข้อมูลจากเน้ือหาท่ีอ่าน จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาโดย
อาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่นๆ รวมท้ังแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
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203205 ภาษาอังกฤษส าหรับการบิน 1 
(English for Aviation I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102 ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเน้ือหาท่ีเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับด้านเทคโนโลยีทางด้านการบินเน้นการอ่าน และการเข้าใจค า
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบิน และวิศวกรรมอากาศ
ยาน การศึกษาเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องประวัติและการพัฒนาการด้านการ
บิน น ามาบูรณาการเพื่อให้เข้ากับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกหัด
ใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูล 
 
203206 ภาษาอังกฤษส าหรับการบิน 2 

(English for Aviation II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203205 ภาษาอังกฤษส าหรับการบิน 1 
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเน้ือหาท่ีเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีด้านการบินโดยเน้นการเขียนรายงาน และการพูดเพื่อ
ติดต่อสื่อสารการใช้ค าศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสายการบิน และ
อุตสาหกรรมการบิน การฝึกทักษะการเขียน และการพูดท่ีจ าเป็นต้อง
ใช้ในอุตสาหกรรมการบินการเขียนรายงานทางเทคนิคส าหรับอากาศ
ยาน การฝึกน าเสนอด้วยวาจา 
 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 

(English V) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203204  ภาษาอังกฤษ 4    
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการ
แสวงหางาน การเขียนประวัติ  ส่วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียน
จดหมายสมัครงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการ    สื่อสารใน
สถานประกอบการ การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี การโต้ตอบ

เอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่าง
ไม่เป็นทางการในบางโอกาส 
 
203306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  203204  ภาษาอังกฤษ 4 
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการ
แสวงหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียน
จดหมายสมัครงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารใน
สถานท่ีท างาน การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี การโต้ตอบ
เอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์
อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส 
 
203320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

(English for  Business Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจด้านการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อธุรกิจ เน้น
ทักษะการพูดและการฟังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
เพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขยีนทางธรุกิจ 

(English for  Business Writing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบค้น การ
รวบรวม การจัดเรียงความคิดเพื่อการเขียนทางธุรกิจ ลักษณะทาง
ภาษาท่ีส าคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ 
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203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 
(English for  Business Correspondence) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น 
จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์ อีเมล์ และร่าง
ข้อเสนอโครงการต่างๆในองค์การ   
 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 

(English for Business Negotiation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสารในการ
เจรจาต่อรองกับต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความ
ตระหนักในการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการเจรจา
ต่อรอง  
 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 

(English for Business Presentations) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเน้ือหาในการน าเสนอ
งานทางธุรกิจ รวมท้ังทักษะการน าเสนองาน  และการตอบค าถาม
อย่างมืออาชีพ 
 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 

(English for Business Meetings) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการน าและมีส่วนร่วมในการประชุมทาง
ธุรกิจ   การด าเนินการประชุม  การวิเคราะห์ผู้ฟังและข้อพิจารณาทาง
วัฒนธรรม การน าเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การน าเสนอแนวคิด
ท่ีแตกต่างอย่างเหมาะสม  

203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 
(English for Customer Service) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การ
ตอบค าถามหรือปัญหาของลูก ค้า เ น้นกลยุทธ์การสื่ อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
 
203401 ภาษาจีน  1 

(Chinese I) 
3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ส าหรับผู้เรียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิต ประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย 
การแนะน า การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและและการพูด  ศึกษาระบบเสียง  และไวยากรณ์
พื้นฐานเพือ่ใหผู้้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
203402 ภาษาจีน  2 

(Chinese II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203401 ภาษาจีน 1 
 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีนเบื้องต้น 1  ฝึกทักษะการฟัง 
พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย 
การถามและบอกทาง  การซ้ือของ การท่องเท่ียว ฯลฯ ศึกษา
โครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีนและไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ และสามารถฝึกฝน
และเรียนรู้ด้วยตัวเองได ้
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203403 ภาษาจีน  3 
(Chinese III) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203402 ภาษาจีน 2 
 พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพื่อให้สามารถ
ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน และในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่างๆ ทางวัฒนธรรมจากเน้ือหาท่ี
หลากหลาย เช่น  จดหมายโต้ตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บท
คัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมท่ีมีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจภาษาดียิ่งขึ้น 
 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ  1 

(Business  Chinese I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  203403  ภาษาจีน  3 หรือ โดยความเห็นชอบของ
                      สาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การสื่อสารส าหรับการท าธุรกิจ โดย
เน้นการท ากรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น 
และการน าเสนองาน 
 
203405 ภาษาจีนธุรกิจ  2 

(Business  Chinese  II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 หรือ โดยความเห็นชอบ 
                     ของสาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน 
การจัดการองค์กร การเขียนรายงานในเชิงธุรกิจ การท าสัญญาทางการค้า
ในประเด็นต่างๆ โดยศึกษาถึงกรณีท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง บท
สนทนาใช้ศัพท์และส านวนขั้นต้น  การเขียนอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ 
และคันจิ 

203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ศัพท์และส านวนใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิ 
 
203413 ภาษาญี่ปุ่น  3 

(Japanese III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  : 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานท่ีท างานด้วย
ส านวนสุภาพ ฝึกการอ่าน และการเขียนข้อความขนาดสั้น ศึกษา
อักษรคันจิเพิ่มเติม 
 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  1 

(Business  Japanese I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  203413 ภาษาญี่ปุ่น  3  หรือ โดยความเห็นชอบ
            ของสาขาวิชา 
 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เน้นการฟัง 
การพูด การอ่าน  และการเขียนด้วยวิธีการสอนและการฝึกฝนจากการ
จ าลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้
ค าศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ 
 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

(Business  Japanese II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 หรือ โดยความเห็นชอบ 
         ของสาขาวิชา 
 พัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวางแผนด้านต่างๆ ทาง
ธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการผลิต  แผนองค์กรและการจัดการ 
และแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  
ตลอดจนสามารถเข้าใจสัญญาทางการค้าต่างๆ จากตัวอย่างท่ีเกิดขึ้น
จริง 
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203321 ภาษาเวียดนาม 1 
(Vietnamese I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

การทักทาย การแนะน า การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด  ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์
พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
203322 ภาษาเวียดนาม 2 

(Vietnamese II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  208421 ภาษาเวียดนาม  1 
ทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้
โทรศัพท์ การนัดหมาย การถาม และบอกทาง   การซ้ือของ การ
ท่องเท่ียว  ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรเวียดนาม และ
ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่าน  
 
203323 ภาษาเวียดนาม 3 

(Vietnamese III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  208422 ภาษาเวียดนาม 2 
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจากเน้ือหาท่ี
หลากหลาย เช่น การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอน
จากวรรณกรรมท่ีมีชื่อเสียง  เพื่อให้เข้าใจภาษายิ่งขึ้น 
 
203331 ภาษาเกาหลี 1 

(Korean I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน สามารถ
สนทนาตอบโต้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ศึกษาระบบเสียงและการเขียน 
ชนิดของค าศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน 

203332 ภาษาเกาหลี 2 
(Korean II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  203431 ภาษาเกาหลี 1 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อย่างบูรณา
การ สนทนาตอบโต้ในสถานการณ์ ท่ีหลากหลายมากขึ้น ศึกษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียนท่ีมีชื่อเสียง  เพื่อให้เข้าใจ
ภาษายิ่งขึ้น 
 
203333 ภาษาเกาหลี 3 

(Korean III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  208482 ภาษาเกาหลี 2 
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานท่ีท างาน เช่น การให้บริการและการ
สนทนากับนักท่องเท่ียว เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน 
 
204102 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์         3(3-0-6) 
 (Mathematics for Computer)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 คณิตศาสตร์วิยุต ระบบจ านวน ตัวแทนข้อมูลในรูปของ
ข้อความ จ านวนเต็ม จ านวนจริง ทฤษฎีเซท ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ 
และพีชคณิตบูลีน ฟังก์ชั่นเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี 
 
204103 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ          3(3-0-6) 
 (Statistics for Information Science Research)  
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจก
แจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย              
การแจกแจงความน่าจะเป็น ได้แก่ แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และ
แบบไคสแควร์ สถิติ เชิงอ้างอิง ได้แก่  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้พารามิเตอร์และ
ไม่ใช้พารามิเตอร์  



127 

  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

204104 การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม           3(3-0-6) 
 (Interpersonal and Group Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีและหลักการการสื่อสารระหว่างบุคคล ท้ังในอดีต
และร่วมสมัย ทฤษฎีและหลักการสื่อสารกลุ่มย่อย ทฤษฎีทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มระดับต่าง ๆ              
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
 
204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์         4(3-3-8)
 ส าหรับระบบสารสนเทศ   
 (Computer Programming for Information System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์ การออกแบบและการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี ฝึกการโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหา และเพื่อใช้งานในระบบสารสนเทศ  
 
204110 การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น            1(0-2-1) 
 (Basic Computer Administration)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่ วนประกอบขอ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ แ ละก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ                    
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ   
การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่ง
ระบบ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมบริการต่าง ๆ การส ารองและการ               
กู้ข้อมูล การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  
  
 

204111 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย         3(3-0-6) 
 (Data Communications and Networking)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย สื่อน าข้อมูล โพรโตคอลใน
แบบจ าลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูลในงาน
วิทยาการสารสนเทศ แนวโน้มของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย  
 
204112 กฎหมายและจริยธรรม          3(3-0-6) 
 ในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Laws and Ethics in Information Technology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าและ
การพาณิชย์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ผิดวัตถุประสงค์  ความเท่าเทียม
กันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็นส่วนตัว  การประเมินความ
เสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินทางปัญญา  และจริยธรรมใน
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (Information System Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของระบบสารสนเทศในองค์การ วงจรการ
พัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการไหลเวียนของ
สารสนเทศ แบบจ าลองระบบ แบบจ าลองกระบวนการ แบบจ าลอง
ข้อมูล เครื่องมือช่วยในการสร้างแบบจ าลองต่างๆ ระบบสารสนเทศใน
องค์การต่าง ๆ ระบบสารสนเทศและการแก้ปัญหาในองค์การ  



128 

  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

204114 การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ     3(3-0-6) 
 (Mass and Public Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กระบวนการ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการสื่อสาร 
ทฤษฎีก ารสื่ อสารมวลชน หน้า ท่ีของสื่ อมวลชน ระบบกา ร
สื่อสารมวลชนนานาชาติ สื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ (หนังสือ 
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร) สื่อสารมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
(วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์  วิทยุโทรทัศน์) และสื่อใหม่  การสื่อสาร
สาธารณะ ผลกระทบของการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะในอนาคต 
 
204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล           4(3-2-6) 
 (Database Design and Development)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย ประเภท และความส าคัญของข้อมูลและ
ฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ส าหรับการสร้าง
และจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์                
การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัย
ของข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ  
 
204206 หลักการออกแบบและการสร้างสาร          3(3-0-6) 
 (Principles of Message Design and Writing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การวางแผนการออกแบบและการสร้างสารส าหรับสื่อ 
ความคิดสร้างสรรค์ หลักและวิธีการสร้างสารเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความรู้ 
ความบันเทิง เพื่อแสดงความคิดเห็นและเพื่อโน้มน้าวใจ เทคนิคในการ
ออกแบบในการสร้างสาร การวางรูปแบบและการใช้เทคนิคพิเศษ  
การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างสาร   ฝึกทักษะการ
สร้างสารที่ใช้เครื่องมือทั่วๆ ไป และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

204208 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1         3(1-4-4) 
 (Technology of Mass Media Production I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ลักษณะ ขอบเขต และแนวทางในการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ในการสื่ อสารมวลชน กระบวนการผลิต ขั้ นตอน           
การออกแบบและการผลิตสื่อมวลชนประเภทสื่อสิงพิมพ์  เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  แผ่นพับ โปสเตอร์ การบูรณาการสู่การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อ ข้อดี
ข้อจ ากัดของโปรแกรมแต่ละชนิด ฝึกทักษะเบื้องต้นในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อมวลชน 
  
204209 หลักการจัดการ          3(3-0-6) 
 (Principles of Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีและหลักการจัดการ  ลักษณะของการจัดการธุรกิจ  
บทบาทของกลุ่มบุคคลหรือรัฐบาลท่ีมีต่อธุรกิจ  รูปแบบและปัจจัยใน
การพิจารณาเพื่อประกอบธุรกิจ  การก าหนดแนวทาง เป้าหมาย     
กลยุทธ์  และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ  ลักษณะและวิธีการใน
การจัดการ  ด้านการผลิต  การตลาด  งานบุคคล  การเงิน  และการ
สร้างความสัมพันธ์ส าหรับลูกค้า  คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการ  
 
204210 การจัดการส านักงาน            3(3-0-6) 
 (Office Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักและการวางแผนการจัดการส านักงาน  ระบบและ
ขั้นตอนการท างาน การบริหารงานบุคคลในส านักงาน เทคนิคในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ในการจัดส านักงานสมัยใหม่ ระบบการสื่อสาร และการจัดเอกสาร
ภายในและภายนอกส านักงาน  
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204212 สารสนเทศในบริบทสังคม           3(3-0-6) 
 (Information in the Society Context)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 คุณค่า ความส าคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล 
องค์การและสังคม ลักษณะของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศแห่งชาติ สถาบัน
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ
  
204215 การจัดการบริการสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (Information Service Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์  และการสื่ อสารเพื่อการจัดบริ การ            
การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง 
การสร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  
 
204217 การตลาด           3(3-0-6) 
 (Marketing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด ตลาดองค์การและพฤติกรรมผู้ ซ้ือองค์การ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนด
ต าแหน่งในตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด   
  
 
 

204218 กฎหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Business Laws)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรม 
และสัญญา หน้ี และละเมิด   ซ้ือขาย เช่าทรัพย์/เช่าซ้ือ ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตั๋วเงิน และเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้น และตลาด
หลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
 
204219 แรงงานสัมพันธ์             3(3-0-6) 
 (Labour Relations)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด ความหมายและกลไกของแรงงานสัมพันธ์  สภาวะ
แรงงานในประเทศไทย  ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน 
องค์กรฝ่ายลูกจ้าง และองค์กรฝ่ายนายจ้าง การยื่นข้อเรียกร้องและ
การเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน 
เงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการพิจารณาคดี
แรงงาน การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ  
 
204220 การสื่อสารธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Business Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พฤติกรรมการสื่อสารธุรกิจด้านการอ่าน พูด เขียน และการ
วิเคราะห์ รวมท้ังการควบคุมพฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจ
ระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุ่ม และการสื่อสารธุรกิจระดับ
มวลชน   การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมธุรกิจด้วยวิธีอื่น
  
204221 การบัญชี            3(3-0-6) 
 (Accounting)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ลักษณะท่ัวไปของการบัญชี การบันทึกรายการทางการ
บัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชี  กระบวนการจัดท างบการเงิน  
การบัญชีสินค้าคงเหลือ  และการวิเคราะห์งบการเงิน   
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204222 พฤติกรรมภาษากับการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 (Language and Communication Behavior)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ธรรมชาติของการคิดและธรรมชาติของภาษา พัฒนาการ
ของมโนภาพ และกระบวนการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ภาษากับการ
พัฒนาคุณธรรม การวิเคราะห์สารพัฒนาคุณธรรม พฤติกรรมทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงปฏิบัติ ข้อจ ากัดของภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสาร แนวการวิเคราะห์พฤติกรรมภาษาจากสถานการณ์จริงด้าน ต่าง ๆ 
 
204224 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร          3(3–0-6) 
 (Photography for Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ประเภทและลักษณะกล้องชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของ
กล้องและหลักการท างาน อุปกรณ์ เสริมท่ี ใช้ ในการถ่ายภาพ                   
การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ทฤษฎี และเทคนิคของการถ่ายภาพ 
องค์ประกอบของภาพถ่าย แนวคิดเกี่ยวกับแสง การสื่อความหมาย
ด้วยภาพ เน้นการผลิตภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ 
เช่น ภาพข่าว ภาพประกอบสารคดี ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  จรรยาบรรณในการถ่ายภาพ  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพเบ้ืองต้น  
  
204225 การจัดการความรู้           3(3-0-6) 
 (Knowledge Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและความส าคัญของความรู้ ประเภทและระดับ
ของความรู้ รูปแบบการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ กรอบแนวคิดการ
จัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ วงจรชีวิตระบบ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้ 
ก า ร จั ด ก า รคว ามรู้ ใ นภ าคต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ภ า คธุ ร กิ จ  ภ าครั ฐ              
ภาคการศึกษา เป็นต้น   
 
204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ        3(3-0-6) 
 (Enterprise Software Architecture)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 แนวคิดเกี่ ย วกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิ สาหกิ จ  
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจจากมุมมองด้านโครงสร้างและ
พฤติกรรมการท างานของระบบ รวมท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
ด้าน กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ และการประยุกต์ใช้แม่แบบสถาปัตยกรรมและแม่แบบ
ส าหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
 
204228 ความมัน่คงปลอดภัยของ         3(3-0-6) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (Information and Communication  
 Technology Security)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
ปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของคน เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
ปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ ข้อมูล                  
การบ ารุงรักษา ฯลฯ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและ
การควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีใช้ การ
ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุม
ทางชีวมาตร  การเข้ารหัสและการถอดรหัส คีย์ส่วนตัว คีย์สาธารณะ 
และลายมือชื่อดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้านความมั่นคงปลอดภัย 
  
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ        3(3-0-6) 
 (Economics of Information Technology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวน
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม                 
การพัฒนาก าลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการผลิต โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยี              
การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ  
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204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Human-Computer Interaction)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มนุษยปัจจัย แบบจ าลองการ
รู้จ าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ใน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์  แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์  
 
204234 การจัดระบบสารสนเทศ         3(2-2-5) 
 (Information Organization)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผนและ
ระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ การควบคุมการใช้ค าศัพท์ ภาษาดรรชนี 
และการปรับใช้เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ   
  
204235 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ        4(3-3-8) 
 (Information System Design and Development) 
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ  
 แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ 
วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคส าหรับพัฒนาระบบ การออกแบบ
ผลลัพธ์ ข้อมูลน าเข้า แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้กับระบบ เครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ              
การน าระบบไปใช้งาน การควบคุมและบ ารุงรักษาระบบ กรณีศึกษา
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 
 

204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย  4(2-4-6) 
 (Animation and Multimedia Design and Development)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดของสื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม 
เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบและการผลิต การประยุกต์ใช้สื่อ
ประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษใน
การสร้างสื่อประสม เช่น ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว  แอนิเมชัน  
เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างสื่อประสม  
 
204237 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์      3(3–0-6) 
 และข่าวออนไลน์  
 (Newspaper and Online News Writing and Reporting)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และคุณสมบัติของข่าว 
การหาและรวบรวมข้อมูลข่าว การสัมภาษณ์ และการใช้อุปกรณ์
รวบรวมข้อมูลข่าว  หลักการสื่อข่าวส าหรับหนังสือพิมพ์ เทคนิคการ
เขียนข่าวรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวขั้นต้น (ข่าวตามเน้ือผ้า) และข่าวขั้นสูง 
(ข่าวเชิงอธิบายความ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ฯลฯ) หลักการสื่อข่าว
และการผลิตข่าวออนไลน์  
 
204238 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี         3(2-2-5) 
 (Data Structure and Algorithms)  
วิชาบังคับก่อน  :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
           ระบบสารสนเทศ  
 แนวคิดการจัดโครงสร้าง และการก าหนดโครงสร้างข้อมูล
แบบอาร์เรย์และแบบพอยต์เตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ สแตค 
คิว ทรี กราฟ การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงล าดับข้อมูล 
การประยุกต์การจัดการแฟ้มข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลส าหรับงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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204239 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง       3(2-2-5) 
 (Advanced Database Design and Development) 

วิชาบังคับก่อน :  204204  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล  
 ความส าคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
ค าสั่งและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามท่ีเหมาะสม               
การปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูง
ส าหรับระบบฐานข้อมูล  
 
204240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์         3(2-2-5) 
 (Object-Oriented Programming)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  ความแตกต่าง
ระหว่างการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และการโปรแกรมแบบเดิม  
หลักการต่าง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบด้วยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ การสร้างแบบจ าลองของระบบเชิง 
อ็อบเจกต์ด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล ได้แก่ แผนภาพเชิงโครงสร้าง และ
แผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น
    
204241 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง         3(3–0-6) 
 วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
 (Broadcasting and Film Script Writing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการเขียนบทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสื่อมวลชน
ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ สื่อมวลชนกับผู้รับสารมวลชน 
การเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษ              
บทเกม  การเขียนบทรายการวาทการ เช่น บทอภิปราย บทสัมภาษณ์ 
และบทค าปราศรัย การเขียนบทรายการส าหรับเด็กและสตรี   

204242 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Collection Development and Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้เหมาะสมกับชุมชน และห้องสมุดแต่ละประเภท 
การศึกษาชุมชน การก าหนดนโนยบาย การคัดเลือก การคัดออก และ
การประเมินผล แนวโน้มและประเด็นท่ีเกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ   
 
204243 การเขียนบทความและสารคดี         3(3-0-6) 
 (Article and Documentary Writing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ประเภทและรูปแบบต่าง ๆ ของบทความและสารคดี              
การน า เสนอบทความและสารคดี โดยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์  วาทะ 
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนบทความ
สารคดี  การวางแผนเพ่ือเขียนบทความและสารคดี การเขียนบทความ
รายงานข่าวเกี่ยวกับการพูด การอภิปราย การประชุมและการชุมนุม
สาธารณะ  
 
204244 การจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป        3(3-0-6) 
 (Indexing and Abstracting)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการและการจัดท าตัวแทนสารสนเทศ ศัพท์ควบคุม 
ศัพท์อิสระ การจัดท าดรรชนี สาระสังเขป ของทรัพยากรสารสนเทศ
และความรู้  และการพัฒนาธิซอรัส  ประเภทของดรรชนีและ
สาระสังเขป ปัจเจกวิธาน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดท าดรรชนีและสาระสังเขป และโอกาสทางวิชาชีพของนักท าดรรชนี
และสาระสังเขป  
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204301 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ           3(3-0-6) 
 (Quantitative Research Methods)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและระ เบียบวิ ธี วิ จั ย ในสาขาวิทยาการ
สารสนเทศ งานวิจัยเชิงปริมาณในสาขาวิทยาการสารสนเทศ  
การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ ขั้นตอนการวิจัย 
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การน าเสนอผลงานการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัยและรายงาน             
การวิจัย การประเมินข้อเสนอและผลการวิจัย  
  
204302 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2            3(1-4-4) 
 (Technology of Mass Media Production II)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและการผลิต
สื่อมวลชน สื่อภาพยนตร์   สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง โดย
เน้นขั้นตอนการผลิต และหลังการผลิต การตัดต่อแบบลิเนียร์ และ                 
นอนลิเนียร์  การใช้เทคโนโลยีในการให้แสง การควบคุมกล้อง                  
การควบคุมสีและเสียง และการประเมินคุณภาพรายการ  ให้มีการฝึก
เชิงปฏิบัติเพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อมวลชน 
 
204303 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน         3(3-0-6) 
 (Technology of Mass Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น การพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ดาวเทียมสื่อสาร  ภาพยนตร์  
และสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ในสังคม  
   
204306 การบริหารองค์การสื่อมวลชน         3(3-0-6) 
 (Management of Mass Media Organization)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ลักษณะธรรมชาติ และองค์ประกอบของการจัดองค์การ
สื่อมวลชน กระบวนการจัดการตามลักษณะตามองค์การ โดยเน้นการ
จัดการระบบงาน การผลิต การควบคุมและการตลาด การด าเนินการ        
การจัดการองค์การในด้านบุคลากร สวัสดิการ การฝึกอบรม                    
การประเมินผล ลักษณะและบทบาทขององค์การธุรกิจสื่อมวลชนใน
รูปแบบขององค์การแสวงผลก าไร หรือพิทักษ์ผลประโยชน์ หลักการ
บริหารเพื่อพัฒนาองค์การสื่อมวลชน รูปแบบและโครงสร้างของ
องค์การท่ีประสบความส าเร็จ  
 
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล             3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
จัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์
งาน  การสรรหาและการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรบุคคล  การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
  
204308 การจัดการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
 (Management of Information Systems)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในอง ค์กรดิ จิ ทัล  การจัดการความรู้  เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ 
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204309 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
 (Information Systems for Business)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ ย วกับระบบสารสนเ ทศทางธุ รกิจ  ระบบ
สารสนเทศตามหน้าท่ีในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
บัญชีและการเงิน การผลิต บุคลากร การค้นคว้าและพัฒนา ข้อมูล
ภายนอกและคู่แข่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองค์การธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  
204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ             3(3-0-6) 
 (Management of Information Centers)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการจัดการศูนย์สารสนเทศ การวางแผน และการ
ก าหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร ครุภัณฑ์                
การจัดการความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการ การจัดท าเอกสารและระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ    การประกันคุณภาพ การวัด และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ          3(3-0-6) 
 (Information Users)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความส าคัญของผู้ใช้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของสถาบัน
บริการสารสนเทศ การก าหนดกลุ่ ม เป้าหมาย และกลุ่มผู้ ใช้ 
แบบจ าลองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการ
และการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดสรรบริการและน าส่ ง
สารสนเทศท่ีเหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้และการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้  

204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
 (Business Management Decision Making)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด องค์ประกอบ และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ เทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สภาพความเสี่ยง  ความไม่
แน่นอน  และภายใต้การแข่งขัน การวิเคราะห์ข่ายงานและการ
ตัดสินใจด าเนินงานธุรกิจ แนวคิด ประโยชน์  และวิธีการพยากรณ์ 
ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์และการตัดสินใจ  
  
204318 แหล่งสารสนเทศ          3(3-0-6) 
 (Information Sources)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด ขอบเขต และประเภทของแหล่งสารสนเทศ                 
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของแหล่งสารสนเทศกับสถาบัน
บริการสารสนเทศ  การประเมินแหล่งสารสนเทศ  
 
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ          3(3-0-6) 
 (Economics of Information)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในสารสนเทศ ทฤษฎี
ผู้บริโภคและอุปสงค์ ต้นทุนการผลิต และอุปทานตลาด ดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก สารสนเทศใน
ฐานะเป็นสินค้าสาธารณะ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้มูลค่าของเวลา 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ์ และบริการสารสนเทศ  
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204320 การจัดการสารสนเทศส านักงาน          3(3-0-6) 
 (Office Information Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการรวบรวม และจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์การ ระบบ
การจัดเก็บสารสนเทศส านักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บ การท า
ส าเนา และค้นคืน  
 
204323 เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง         3(3-0-6) 
 (Technology in Political Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง การเมืองกับการสื่อสารใน
ระบบประชาธิปไตย และระบบเผด็จการ กระบวนการสื่อสารกับการ
รณรงค์ทางการเมือง กลยุทธ์ในการสร้างผู้น ากลุ่ม การเลือกสื่อ กลุ่ม
ผู้รับสาร บทบาทของสื่อและการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจ 
วิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางการเมืองในเรื่องการบริหาร
พรรค การรณรงค์ทางการเมือง การหยั่งเสียง  การทดสอบนโยบาย
  
204325  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์        3(3-0-6) 

(Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อิทธิพล และ
ความส าคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโภค 
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
204326 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์          3(3-0-6) 
 (Translation for Communication)  
วิชาบังคับก่อน :  203305  ภาษาอังกฤษ 5   

 ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง  หลักการและเทคนิคการ
แปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ สารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ประชานิเทศจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  
 
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์            3(2-2-5) 
 (Geographic Information System)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี 
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม จีพีเอส (ระบบก าหนด
พิกัดพื้นท่ี) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิง
พื้นท่ี ข้อมูลแบบเวคเตอร์  ข้อมูลแบบแรสเตอร์  การซ้อนทับข้อมูล
เชิงพื้นท่ี  การวิเคราะห์โครงข่าย  และการวิเคราะห์พื้นผิว การบูรณา
การของข้อมูลเชิงพื้นท่ี ข้อมูลเชิงข้อความ  และข้อมูลภาพ ซอฟต์แวร์
ในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์             3(3-0-6) 
 (e-Business)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด 
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ กลยุทธ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีส นับสนุนพื้ นฐาน ตั วแบบพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์                   
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
การวางแผนทรัพยากรขององค์การ  ระบบลูกค้าสัมพันธ์ นโยบาย
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ  และนโยบายระหว่างประเทศ  ความเป็น
ส่วนตัว  ความน่าเชื่อถือ  และการรักษาความมั่นคง  และปลอดภัย
ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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204329 เทคโนโลยีเว็บ          3(2-3-6) 
 (Web Technology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และ
ฐานข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล                   
เว็บเซอร์วิส  การสร้างและใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ 
ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเว็บ  
 
204331 วิศวกรรมซอฟต์แวร์          3(3-0-6) 
 (Software Engineering)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่   แบบจ าลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน  การเก็บ
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้  การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ  เทคนิคในการสร้างตัว
ต้นแบบ  การพัฒนาตัวต้นแบบ  หลักการในการทดสอบระบบ  
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  
   
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์         3(2-2-5) 
 ส าหรับระบบเครือข่าย 
 (Network Application Development)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ   
          204111  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
 ภาพรวมแบบจ าลอง ทีซีพี/ไอพี แบบจ าลองและขั้นตอน
วิธีการรับและให้บริการ   การสื่อสารระหว่างโปรเซส การต่อประสาน
ซ็อกเก็ตทีซีพี ยูดีพี และรอว์, ดีมอนโปรเซส, การผสมผสาน            
ไอ/โอ, ไอ/โอ แบบไม่จัดเป็นกลุ่มระเบียน, การแปลงชื่อและท่ีอยู่, 
สัญญาณและสายโยงใย, การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง  
 
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์        3(2-2-5) 
 (Event-Driven Software Development)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 แนวคิดและภาพรวมของซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์ เช่น 
ด็อตเน็ตเฟรมเวิร์ค เครื่องมือ  วากยสัมพันธ์ภาษา  ชนิดข้อมูลและ
คอลเล็กชัน  กระบวนการและเทรด  เขตโปรแกรมประยุกต์                    
การจัดการไฟล์  ซีเรียลไลเซชันและน าเข้า/ส่งออก  โลกาภิวัฒน์และ
ท้องถิ่นภิวัฒน์  การจัดการข้อความและกราฟิก ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เชิง
กราฟิก  ตัวควบคุมมาตรฐาน  การบูรณาการข้อมูลและฟอร์ม  การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีขับดันด้วยฐานข้อมูล  การพิมพ์และการ
รายงาน  การรับ -ส่ งจดหมาย  การ โปรแกรมแบบอสมวาร                
ความมั่นคงปลอดภัย  การปรับแต่ง การติดตั้งใช้งาน และการ
บ ารุงรักษาโปรแกรมประยุกต์      
 
204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์         3(2-2-5) 
 (Scripting Language Programming)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ  
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์ เช่น จุดแข็งและ
จุดอ่อนของภาษาสคริปต์  ฯลฯ    การเขียนโปรแกรมอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนยูนิกซ์ เช่น เชลล์สคริปต์               
การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนเว็บ 
เช่น จาวาสคริปต์ พีเอชพี และไพธอน  การทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม  
 
204335 การทดสอบซอฟต์แวร์         3(3-0-6) 
 (Software Testing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ค านิยามและพื้นฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์  
เทคนิคท่ีใช้การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคอื่น ๆ  เช่น 
การวิจารณ์ การตรวจสอบ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา 
และการรายงาน เทคนิคการทดสอบแบบกล่องด าและกล่องขาว                
การทดสอบและการประเมินผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้
ระบบ การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพ เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ  
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204336 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์         3(3-0-6) 
 (Software Project Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนและเวลาโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางเศรษศาสตร์จุลภาคท่ี
ใช้ประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์   การวางแผนการจัดการ
และเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม  การน าเทคนิคและหลักการต่าง ๆ ไปใช้ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  การจัดการความเสี่ยงทางซอฟต์แวร์  
การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์  การประเมิน
โครงการซอฟต์แวร์โดยเมตริกซ์  
 
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย       3(2-2-5) 
 (Parallel and Distributed Programming)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ  
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย 
เทคโนโลยีเสมือน ขั้นตอนวิธีแบบขนานและแบบกระจาย แบบจ าลอง
การโปรแกรม การโปรแกรมแบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมแบบกริด                 
การโปรแกรมตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี  การโปรแกรม
แบบมัลติเทรด การประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรม            
การแก้ไขจุดบกพร่อง เครื่องมือในการพัฒนา  
 
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์         3(3-0-6) 
 (Principles of Artificial Intelligence)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น ขอบเขต ท่ีมา 
และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ  การแทนความรู้  โครงสร้าง
ความจ า  การหาเหตุผล  การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการ
ค้นหา  เกม  การวางแผน  การเรียนรู้ของเครื่อง  การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  

204341 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ            3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริมและสื่อสาร
การตลาด การวางแผน   การก าหนดกลยุทธ์ และปัจจัยในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ  การก าหนดกลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์    การส่งเสริมการ
ขาย และการขายตรง เครือข่ายสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานสื่อสารการตลาด การประยุกต์หลักการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบัน องค์กรและชุมชน                  
การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  
 
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย         3(2-2-5) 
 (Network and System Administration)  
วิชาบังคับก่อน :  204111  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
 การติดตั้งและดูแลระบบเซิฟเวอร์และคลัสเตอร์ การ
ปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้  การส ารองและการกู้ระบบ 
การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย การหาเส้นทาง ความมั่นคง
ปลอดภัย การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย  กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ดูแลระบบ       
  
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้        3(2-2-5) 
 (Knowledge Base Management Technology)  
วิชาบังคับก่อน :  204225  การจัดการความรู้   
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู้  เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาระบบฐานความรู้ การก าหนดตัวแทนองค์
ความรู้ การจัดท าดัชนี การจ าแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
ความรู้ เทคโนโลยีการค้นคืนตามความหมาย  กรณีตัวอย่าง การ
จัดการฐานความรู้ในองค์การต่าง ๆ  
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204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย         3(3-0-6) 
 (Multimedia Archives)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การพัฒนาจดหมายเหตุมัลติมีเดีย วิธีการรับฝาก และ
รวบรวมจดหมายเหตุมัลติมีเดีย นโยบายระดับประเทศ ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ การรวมศูนย์และการกระจายศูนย์ ความสัมพันธ์
ระหว่าง หน่วยผลิตและหน่วยจัดเก็บจดหมายเหตุมัลติมีเดีย การแปลง
ผันและการจัดการสื่อ ประเด็นด้านกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง การจัดท าดรรชนีและการควบคุมการเข้าถึง การอนุรักษ์ 
และการดูแลรักษา สารสนเทศมัลติมี เดีย การจัดการสินทรัพย์
มัลติมีเดีย  
 
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม        3(2-2-5) 
 (Multimedia Software Development)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดของการพัฒนาสื่ อประสม สื่ อประสมแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ แนวคิดของวัตถุ ภาษาส าหรับการพัฒนาสื่อประสม แบบ
ชนิดของข้อมูล โครงสร้างควบคุม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้                       
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสื่อประสม  ภาษาสามมิติ  เช่น แนวคิดของ
ภาษาสามมิติ  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมด้วยภาษาสามมิติ  
เครื่องมือการพัฒนาภาษาสามมิติและกรณีศึกษา   การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสื่อประสม  
 
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
 (Computer Game Development)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
 ระบบสารสนเทศ  

 บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างเกม
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์    การจัดแบ่งประเภทของเกม  แนวคิด
ของเกมเอ็นจิ้นและผังการท างานในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์ซ่ึงเน้นท่ีเครือข่ายและประเด็นการจัดการ
ผู้ใช้  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น  
  
204349 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน                      3(1-4-4) 
 (Technology of Animation Production)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้าง
แอนิเมชัน การใช้ เทคโนโลยีปัจจุบันในการออกแบบและผลิต
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกล้องใน
แอนิเมชัน   การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในสื่ออื่นๆ บทบาท ผลกระทบ 
และแนวโน้มของแอนิเมชัน ให้มีการฝึกเชิงปฏิบัติเพ่ือให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนิเมชัน   
 
204351 ธุรกิจอัจฉริยะ          3(3-0-6) 
 (Business Intelligence)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แบบจ าลองการ
จัดการและแบบจ าลองการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ประเภท องค์ประกอบ และซอฟต์แวร์ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาแบบจ าลองเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  การพัฒนาและประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้จัดการระดับสูงและ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
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204352 ห้องสมุดดิจิทัล          3(2-2-5) 
 (Digital Libraries)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของห้องสมุดดิจิทัล ประเภท
และรูปแบบของเน้ือหาดิจิทัล   การพัฒนาทรัพยากรและการแปลงให้
อยู่ในรูปดิจิทัล  การสร้างตัวแทนและจัดระบบความรู้  การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล  การจัดการ
การเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดดิจิทัล  การใช้งานเมตะดาต้าร่วมกัน   
ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร         3(3-0-6) 
 (Audience Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและจุดประสงค์ของผู้รับสาร การวิเคราะห์ผู้รับ
สาร ผู้รับสารกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ การวิเคราะห์ความเห็นของ
ผู้รับสารที่มีต่อบทบาทของสื่อ การน าผลวิเคราะห์ผู้รับสารมาใช้ในการ
วางแผนการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการ
สื่อสารต่าง ๆ  
  
204355 การจัดการโครงการส าหรับ         3(3-0-6) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
 (Project Management for Management Information 
 Systems)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความส าคัญของการจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์   แสดงขั้นตอนของการจัดการ
โครงการตั้งแต่เริ่มจนโครงการสิ้นสุด เน้นความส าคัญในการบรรลุผล
งานตามก าหนดเวลาและงบประมาณท่ีได้รับ โดยการวิเคราะห์ถึง
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ  การจัดการโครงการส าหรับการ
พัฒนาซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์โครงข่ายงาน  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการโครงการ  

204356 การจัดการการด าเนินงาน         3(3-0-6) 
 (Operations Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับการจัดการการด า เ นินงาน            
การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน                
การจัดการก าลังการผลิต การวางแผนการด าเนินงาน เช่น  แผนการ
ขายและด าเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผน
ความต้องการวัสดุ การจัดซ้ือและควบคุมสินค้าคงเหลือ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 
 
204358 การออกแบบสารสนเทศและการพิมพ์แบบตั้งโต๊  3(2-2-5) 
 (Information Design and Desktop Publishing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในบริบทดิจิทัล ประกอบด้วย องค์ประกอบในการออกแบบ 
หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลักการสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการ
พิมพ์แบบตั้งโตะ๊ การสร้างภาพกราฟิก การผลิตสื่อสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ  ออกแบบและจัดหน้า  
 
203359 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ        3(2-2-5) 
 (Web Application Development)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความส าคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจ ขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบน
เว็บแบบต่าง ๆ การเรียกใช้งานออบเจ็กต์ต่าง ๆ วิธีการหาข้อผิดพลาด
และการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล     
การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกรณีศึกษา               
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์ เซอร์ส าหรับงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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204360 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ        3(2-2-5) 
 (Enterprise Application Development)  
วิชาบังคับก่อน :  204226  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ 
วิธีการ เครื่องมือ และทีมงานในการพัฒนา การศึกษาโปรแกรม
ประยุกต์ ท่ี ใช้ ในองค์กร การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ ใหม่                     
การพัฒนาและปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ การด าเนินการโปรแกรม
ประยุกต์วิสาหกิจ กรณีศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ใน
องค์กร  
 
204361 การค้นหาความรู้ส าหรับฐานข้อมูลธุรกิจ        3(2-2-5) 
 (Knowledge Discovery in Business Databases)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ประเภทของธุรกิจและบทบาทของฐานข้อมูลต่อการด าเนิน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ  ความหมายและวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้ฐานข้อมูลธุรกิจ  
แนวคิดเบื้องต้นของฐานข้อมูลธุรกิจ เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้  การประเมินผลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลธุรกิจ 
 
204362 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ        3(2-2-5) 
 (Cataloging of Information Resource)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 โครงสร้างข้อมูลเพื่อการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง
ระบบและผู้ใช้ต่างกลุ่ม แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์การท ารายการ
และการควบคุมรายการบรรณานุกรม การสร้าง การดูแลรักษา และ
การประเมินรายการบรรณานุกรม หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแอง
โกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 (AACR2) และการบันทึกข้อมูลตาม
มาตรฐานของมาร์ค  
  
204363 การค้นคืนสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (Information Retrieval)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลอง
การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ กลวิธีและเทคนิคในการค้นคืน
สารสนเทศ หลักการท างานพื้นฐานของโปรแกรมค้นหา การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
และการประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ   
   
204364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด        3(3-0-6) 
 (Information and Library Database)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 บทบาทของฐานข้อมูลในงานสารสนเทศและห้องสมุด              
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล  ต่าง ๆ กระบวนการและขั้นตอน
การวิเคราะห์ และประเมินผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุด 
  
204366 การเขียนเพื่อการวิจัย         3(3-0-6) 
 (Research Writing)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความรู้เบื้องต้นของการเขียนทางการวิจัย  กระบวนการ
เขียนทางการวิจัย  การพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการวิจัย  การพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางการเขียน  ได้แก่                   
การประมวลงานวิจัย  การจดบันทึก  การเขียนย่อหน้า การเขียนสรุป  
การอ้างโดยตรง  และการอ้างอิง  การเขียนโครงสร้างประโยค 
ไวยากรณ์ เทคนิคการเขียนเพื่อการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
204367 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร 
 (Research in Information and Communication Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 
และการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
รวมท้ังขั้นตอนและวิธีการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
รายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเผยแพร่
และการประยุกต์ผลการวิจัย ทิศทางการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
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204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์          3(2-2-5) 
 เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง   
 (Advanced Object-Oriented Application  
 Development)  
วิชาบังคับก่อน :  204240  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  
 ความรู้เบื้องต้นของการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อบเจกต์ 
เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวกระท า  นิพจน์และการควบคุม  
การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน  การจัดการกับความ
ผิดปกติ  สายโยงใย  การใช้และการสร้างส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (เอพีไอ)  การเข้าถึงฐานข้อมูล  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับระบบวิสาหกิจ  
 
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย         3(2-2-5) 
 (Semantic Web Development)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ซีแมนติก เว็บเบื้ อ งต้น เทคโนโลยีของซีแมนติก เว็บ 
แบบจ าลองและภาษาส าหรับการพัฒนาซีแมนติกเว็บ ตรรกแบบ
พรรณา โอเคบีซี เอ็กซ์เอ็มแอล อาร์ดีเอฟ ภาษาโอดับเบิ้ลยูแอล  
ภาษาส าหรับการค้นหาตามความหมาย  เครื่องมือส าหรับซีแมนติกเว็บ  
ซีแมนติกเซิรส์เอนจิน และกรณีศึกษา  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับซีแมนติกเว็บ  
   
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์         3(2-2-5) 
 ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 (Mobile Device Application Development)  
วิชาบังคับก่อน :  204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
 ระบบสารสนเทศ  
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  การออกแบบส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ระบบสารสนเทศ
และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี  ความมั่นคงปลอดภัยของ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี โพรโทคอลของโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
ผู้รับแบบบางและแบบหนาบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี การท าให้เกิดผลของ

ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ การท าให้ เกิ ดผลของผู้ รั บและผู้ ให้บริ การ                   
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนท่ีท่ีขับดันด้วย
ฐานข้อมูล  กรณีศึกษาธุรกิจของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ี  โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
 
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน         3(3-0-6) 
 (Media in ASEAN)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ลักษณะทางภูมิประเทศ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนพัฒนาการของสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ 
โครงสร้างองค์การ การเป็นเจ้าของ นโยบาย กฎหมาย และประเด็น
ส า คัญ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ สื่ อ ใ นป ร ะ เ ทศส ม า ชิ ก  บท บา ทข อ ง                           
นักสื่อสารมวลชนในกลุ่มอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกติกาใน
การสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก  
 
204372 หลักการเบ้ืองต้นของสื่อดิจิทัล         3(3-0-6) 
 (Fundamental of Digital Media)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมาย   แนวคิดและทฤษฎีสื่อดิจิ ทัล  แนวโน้ม
ปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  การศึกษา การโน้มน้าวใจ และความบันเทิง  
ประเด็นทางสังคมกับสื่อดิจิ ทัล เช่น ความเหลื่อมล้ าทางดิจิ ทัล                 
การเสพติดดิจิทัล   และวัฒนธรรมดิจิทัล ประเด็นทางจริยธรรมกับสื่อ
ดิจิทัล   
 
204373 เมตะดาต้า          3(3-0-6) 
 (Metadata)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนา การปรับใช้ และเค้าร่าง
เมทาดาทาในชุมชนสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ออนโทโลยี มาตรฐาน
และเทคโนโลยีส าหรับการสร้างเมทาดาทาท่ีคอมพิวเตอร์ สามารถ
เข้าใจได้ เพื่อสนับสนุนการท างานร่วมกัน  
 



142 

  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

204374 ระบบห้องสมุด          3(3-0-6) 
 (Library Systems)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการออกแบบ ประเมิน  คัดเลือก ปรับใช้ และการ
จัดการระบบอัตโนมัติในห้องสมุด  คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบ
ห้องสมุด  เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ ตลาดของระบบห้องสมุดและซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส  
   
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Information Consolidation)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กระบวนการประมวลสารสนเทศส าเร็จรูปหรือแปรรูปให้
ตรงกับลักษณะ และความต้องการของผู้ ใช้ ให้พร้ อมใช้ ง าน             
การคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และ
น าส่งด้วยวิธีการอันเหมาะสม  
 
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 (Communication Psychology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารของ
มนุษย์ หลักของการเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลิกภาพ ความผิดปรกติ 
และการปรับตัวในด้านการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสารในสังคม 
จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีจิตวิทยาในการสื่อสารระดับต่าง ๆ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร  
 
204401 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน         3(3-0-6) 
 (Laws and Ethics of Mass Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ตลอดจนพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวข้องกับนักนิเทศ

ศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมทาง
วิชาชีพส่ือสารมวลชน  
 
204403 การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
 (International and Intercultural Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎีด้ านสั งคมวิทยา มานุษยวิทยา และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารต่างและ
ระหว่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม ความส าคัญของมโนทัศน์วัฒนธรรมและความเป็นอื่นทาง
วัฒนธรรม บทบาทของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมในการสื่อสารระดับ
ต่าง ๆ  ท้ังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม   ฝึกทักษะการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรมจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง  
 
204405 การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
 (Financial Management)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความส า คัญแล ะบทบาทขอ ง ก า รจั ดก า รก า ร เ งิ น 
สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุนและการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัด
งบประมาณทุน  การจัดการการเงินระยะยาว และประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบัน  
 
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (Information System Network)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนว คิดและพัฒนาการการด า เ นิน เครื อข่ ายระบบ
สารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กิจกรรมและ
บริการท่ีเครือข่ายควรวางแผนและด าเนินการ  
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204411 การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Research and Evaluation of Information Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด กระบวนการ สถานภาพการวิจัย  และการ
ประเมินผลงานสารสนเทศ การเลือกใช้วิธีวิจัย และวิธีประเมินผล เพื่อ
ศึกษาประเมินศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
สารสนเทศ แหล่งข้อมูล งานวิจัยและงานประเมินผล การอ่าน แปลผล 
และประยุกต์ผลไปปฏิบัติ 
  
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่     3(3-0-6) 
 (Mass Communication Planning and Dissemination)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนสื่อสารมวลชน
และการเผยแพร่ นโยบายและการวางแผนสื่อสารมวลชนและการ
เผยแพร่ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและ
สภาพแวดล้อมของกลุ่มชุมชนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติการ หลักการท าแผนปฏิบัติการเพื่อ เผยแพร่ผ่ าน
สื่อสารมวลชน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน กลยุทธ์การ
สื่อสารเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจาก
กรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน เทคโนโลยีล่าสุดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและเผยแพร่  
 
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ 3(3-0-6) 
 (Behavior and Organization Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ  ขอบข่ายและตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ  พฤติกรรมการรวมกลุ่ม
และการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  วัฒนธรรมองค์การ  ผู้น า
และภาวะผู้น า   ลักษณะและกระบวนการสื่อสารในองค์การ                   

การสื่อสารในองค์การรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการ
สื่อสารในองค์การ     
 
204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์          3(3-0-6) 
 (Communication Research)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ปริทรรศน์ ขอบเขตของนิเทศศาสตร์ การส ารวจวรรณกรรม  
แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เช่น 
การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงส ารวจ การหาประชามติ การ
วิเคราะห์เน้ือหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการ
วิจัยทางนิเทศศาสตร์  
 
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 
 (International Business)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและความส า คัญของธุรกิ จระหว่างประเทศ                
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  กลยุทธ์ในการส่งออกและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการจัดองค์การธุรกิจต่างประเทศ บทบาทของ
ภาครัฐบาล แนวทางปฏิบัติในการส่งออก น าเข้าสินค้า สัญญาซ้ือขาย 
การช าระเงินและสินเชื่อส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  การบริหาร
ความเสี่ยงภัยในการค้าระหว่างประเทศ   
 
204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้           3(3-0-6) 
 (Computer Based Learning)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการสอน 
หลักการและเทคนิค การออกแบบบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ                
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบน
เว็บ การประเมินผลบทเรียน  
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204422 การศึกษาอิสระ          3(3-0-6) 
 (Independent Studies)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ค้นคว้า ศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน โดยมี
ความเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต  
 
204424 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง        3(1–4-4) 
 (Advanced Technology of Mass Media Production) 
วิชาบังคับก่อน :   204302  เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2 
           204241  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   
 วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์   
           หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  
 การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและผลิต
สื่อมวลชนขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพ 
การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้แสง การควบคุมกล้อง        
การควบคุมแสงและเสียง ฝึกทักษะการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง  
 
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ           3(3–0-6) 
 (Media Analysis and Criticism)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ
อาทิ ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมือง ทฤษฎีสัญญะวิทยา ฯลฯ  การวิเคราะห์และวิพากษ์บทบาท
หน้าท่ีและการด าเนินงานของสื่อ สื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์วิพากษ์สื่อและสถานการณ์ข่าวปัจจุบัน  และ
น าเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์  
 
204426 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ         2(2-0-4) 
 (Seminar in Enterprise Software)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 การสัมมนาตามหัวข้อก าหนด เทคโนโลยีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
ซอฟต์แวร์สื่อประสม ระบบฐานข้อมูล การทดสอบซอฟต์แวร์                   
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 
204427 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ         4(0-8-4) 
 (Project in Enterprise Software)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การพัฒนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจตามหัวข้อท่ีก าหนด เช่น               
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กร การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
  
204428 โครงงานนิเทศศาสตร์         4(0-8-4) 
 (Project in Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตร์
ตามหัวข้อก าหนด เช่น ชุดการวิเคราะห์และการผลิตข่าว  ชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ชุดสื่อโฆษณา ชุดรายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
และสื่อใหม่   
 
204429 โครงงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        4(0-8-4) 
 (Project in Management Information Systems)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตามหัวข้อก าหนด เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับ
องค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลบน
เว็บ คลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
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204430 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด        4(0-8-4) 
 (Project in Information and Library Work)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การจัดท าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ศึกษา เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเอกสารส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 
 
204431 สัมมนานิเทศศาสตร์          2(2-0-4) 
 (Seminar in Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์                
การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องท่ีคัดสรร การบรรยายและ
อภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 
204432 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ        2(2-0-4) 
 (Seminar in Management Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การสัมมนาตามหัวข้อก าหนดของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเว็บ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล ผลกระทบด้านต่าง ๆ และ
กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ  
 
204433 สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด        2(2-0-4) 
 (Seminar in Information and Library Work)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กา ร สั ม มน าต า มหั ว ข้ อ ท่ี คั ด ส ร ร  แ ละ ก ร ณี ศึ ก ษ า                   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา  

204434 สัมมนา           2(2-0-4) 
 (Seminar)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กา ร สั ม มน าต า มหั ว ข้ อ ท่ี คั ด ส ร ร  แ ละ ก ร ณี ศึ ก ษ า                    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
204435 โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า    12 หน่วยกิต 
 (Honors Research Project)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การจัดท าโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
 
204490 เตรียมสหกิจศึกษา             1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร 
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง            
การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
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204491 สหกิจศึกษา  1       8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I)  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 204490  
เตรียมสหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ  
 
204492 สหกิจศึกษา  2       8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II)  
วิชาบังคับก่อน : 204491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่ อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 
  
204493 สหกิจศึกษา  3       8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III)  
วิชาบังคับก่อน : 204492 สหกิจศึกษา 2   

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ  
 

215101 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการ
จัดการ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
แก้ปัญหา การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การน าและ
การควบคุมในองค์การสมัยใหม่ 
 

215102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจท้ัง
ในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ประกอบการและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต  การบริหาร
องค์การ การจัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
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215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Mathematics) 

          4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ล าดับและอนุกรม พีชคณิตเมตริกซ์ ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชั่นลอการิทึม  ฟังก์ชั่น
ตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ การค านวณหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิตและตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้กับสมการ
และกราฟ การหาค่าเปลี ่ยนแปลงและค่าส ูงส ุดต่ าส ุดและ การ
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้หาพื้นท่ีและ
ปริมาตร และก าหนดการเชิงเส้น 
  

215104 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

           4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
 ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น วิธีการ
สุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน 
ค่าความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร การทดสอบไคส
แควร์ สหสัมพันธ์เบ้ืองต้น และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 

215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) 

        3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต 
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการก าหนดราคาสินค้าใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดปัจจัย
การผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน 

215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) 

        3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการคลัง 
ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงิน
ฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการว่างงานและนโยบายในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ 
 
215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 

(Introduction to Industrial and 
Organizational Psychology) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การใช้ทฤษฎีและ
กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในธุรกิจและองค์การ องค์ประกอบทางด้านบุคคล กลุ่มและ
องค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างาน ภาวะผู้น า การจูงใจ พลวัตร
ของกลุ่ม การท างานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
215108 การบัญชีการเงิน 

(Financial Accounting) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชี
ส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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215109 การสื่อสารทางธุรกิจ 
(Business Communication) 

         3(3-0-6) 
 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารในการท างาน การสื่อสารในกลุ่มและทีม การฟัง
และอวัจนภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเตรียมการเขียนข้อความ
ทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทางธุรกิจ การ
ทบทวนและตรวจทานข้อความทางธุรกิจ ข้อความทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจ า การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
การน าเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การสื่อสารในการจัดการทีมและ
การโน้มน้าวใจผู้อื่น 
 
215110 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2(1-2-3) 
   (Personal and Relationship Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลท่ีมีประสิทธิผล อุปนิสัยของ
บุคคลท่ีมีประสิทธิผล การเข้าใจตนเอง   การตั้งเป้าหมาย การ
วางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
ศักยภาพการเป็นผู้น าของบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะด้านสังคมท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการท างาน
เป็นทีม (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
215201 หลักการตลาด 

(Principles of Marketing) 
           4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะของ
ตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ีของการตลาด จรรยาบรรณทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการส่งเสริม
การตลาด 

215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
(Business Quantitative 
Analysis) 

          4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ การก าหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจ าลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 
215203 การบัญชีบริหาร 

(Managerial Accounting) 
           4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 แนวคิดของการบัญชีบริหาร ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-
ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การวางแผน
ก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การผลิต การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจด้วยต้นทุน
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
215203 การจัดการการเงิน 

(Financial Management) 
          4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และการวาง แผนทางการเงิน ค่าของ
เงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาวและการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
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215205 การจัดการการด าเนินงาน 
(Operations Management) 

          4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงานและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน 
การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลังและการ
จัดการคุณภาพ 
 
215206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Management Information Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
การใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรส าหรับการด าเนินงานและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและ การรวม
ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมต่อภายในองค์กร ระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
215207 กฎหมายธุรกิจ 

(Business Laws) 
           3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติ
กรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื ้อ ค้ า
ประกัน จ านอง จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรม 
 
215208 การวิจัยทางธุรกิจ 

(Business Research) 
           3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 

 ความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยทางธุรกิจ วิธีวิจัย การก าหนด
ประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย  การเสนอ
ผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ 
 
215231 การจัดการการตลาด 

(Marketing Management) 
          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริ โภค การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การจัดการราคา การ
จัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า การสื่อสารทาง
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการ
การตลาด 
 
215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer Behavior) 
          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความ
หลากหลายข้ามวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์และการแบ่งชั้นทางสังคม 
วัฒนธรรมย่อย ค่านิยม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือน อิทธิพลของ
กลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า และการ
ก าหนดต าแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติและ
อิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับรูปแบบการใช้ชีวิต 
อิทธิพลของสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและการ
ตระหนักรู้ปัญหา 
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215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ

จัดการอุปสงค์ การวางแผนทรัพยากร การจัดการการไหลของปัจจัย
การผลิต การจัดซ้ือจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการขนส่ง 
คลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า การจัดการการไหลของสารสนเทศ 
การจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับสินค้ารับคืน  ต้นทุนโลจิสติกส์ และการ
ประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน 
 
215252 การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์ 

(Inventory and Demand 
Management) 

          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง 

เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง 
รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง จุด
สั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม 

 
215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 

(Entrepreneurship and New 
Venture Creation) 

         3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ทักษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างความคิด การตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการจัดท าแผนธุรกิจ 
การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ 

215272 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product Development) 

          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กระบวนการพัฒนาและวางแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การ
สร้างแนวความคิด การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิดใน
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
แนวโน้มและความต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบตลาดและการน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
 
215301 จริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Ethics) 
          2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด คุณค่าและความส าคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบและ วิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมท่ี
เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ การเสริมสร้าง
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดใน การ
ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
พัฒนาการและความส าคัญของธุรกิจเพื่อสังคม (การประเมินผลการเรียน
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
215302 การพัฒนาภาวะผู้น า 

(Leadership Development) 
          2(1-2-3) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า การ
ประเมินภาวะผู้น าของตนเอง เทคนิคการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะ
ระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม (การประเมินผลการเรียนให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
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215303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business) 

          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

กระแสโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการด้านการตลาด 
การด าเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
215304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Business) 
          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสนับสนุนพื้นฐาน ตัวแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรขององค์การ การตลาด
ดิจิทัล นโยบายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ นโยบายระหว่างประเทศ 
ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
215305 การบริหารนวัตกรรม 

(Innovation Management) 
          3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภท

ของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและโลกาภิ
วัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการใช้ทรัพยากรในองค์การเพื่อการสร้างนวัตกรรม 

 

215306 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking Process and 
Decision Making) 

           3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิด

ในแบบต่าง ๆ การท าแผนท่ีความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและกระบวนการ
ตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการแก้ปัญหา  และการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 
215307 การเงินบุคคล 

(Personal Finance) 
           3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล  การวางแผน

การเงินส่วนบุคคล งบการเงินและงบประมาณ การบริหารเงินสด การ
จัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออม การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์มูลค่าสูง การวางแผนการลงทุน การ
ประกันภัยและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ 
  
215331 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 

(Marketing Channels and Distributions) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
พฤติกรรมและการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย การตัดสินใจ
ออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย
และการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณ 
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215332 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 กระบวนการสื่อสารการตลาด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การเลือกช่องทางการสื่อสาร การวางแผน
การสื่อสารการตลาด การก าหนดงบประมาณส าหรับกิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม การสื่อสารการตลาด 
การโฆษณา การขายโดยบุคคล  การส่งเสริม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การประเมินผลการจัดการสื่อสาร
ทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
215333 การวิจัยการตลาด 

(Marketing Research) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด และ 215208 การวิจัยทาง
ธุรกิจ 
 บทน าการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณการท าวิจัยการตลาด 
การก าหนดปัญหาการท าวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัยการตลาด 
โดยการส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
พรรณนาจากการส ารวจและการสังเกต การวัดและการออกแบบ
เครื่องมือ การเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าสถิติ ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหาค่า ความถี่ ค่าสถิติที
ค่าสถิติเอฟ การหาค่าสหสัมพันธ์และแบบจ าลองเชิงพหุ การจัดท า
รายงาน การวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 
 
215334 สัมมนาการจัดการการตลาด 

(Seminar in Marketing Management) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215281 การจัดการการตลาด และโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ
พัฒนาการใหม่ของการจัดการการตลาดและหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้
การควบคุมแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215335 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

(Product and Pricing Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 การจัดการส่วนประสมการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาและการบริหารราคา 
 
215336 การจัดการการขาย 

(Sales Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงาน
ขายและประเภทของพนักงานขายเทคนิค  การขาย การจัดองค์การขาย 
การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การก าหนด
อาณาเขตการขายและโควตาการขาย การบริหารพนักงานขาย และ
จรรยาบรรณใน การจัดการการขาย 
 
215337 การตลาดบริการ 

(Service Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ผู้บริโภคกับ
การตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ กระบวนการส่ง
มอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการและ  การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ 
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215338 การจัดการการค้าปลีก 
(Retailing Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์
สถานการณ์ของค้าปลีก การวิเคราะห์ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและ
ข่าวสารสารสนเทศ การเลือกท าเลท่ีตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก การจัดการราคา การสื่อสารทางการตลาดและนโยบายส่งเสริม
การตลาดค้าปลีก 
 
215339 การเจรจาต่อรอง 

(Negotiation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง ความ
ขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการเจรจา
ต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์ การตัดสินใจ 
ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ การวางกลยุทธ์ในการ
เจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

215340 การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน 
(Community Business Marketing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน 
ส่วนประสมทางการตลาดของ ธุรกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้า ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
 
 
 

215341 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม 
(Cross-Cultural Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่ม รูปแบบการสื่อสารวัจนและอวัจนภาษา ในการด าเนินธุรกิจต่าง
วัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิดของนักธุรกิจ
ต่างวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ  
 
215342 การตลาดระหว่างประเทศ 

(International Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดระดับโลก สารสนเทศทางการตลาด
ระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด
ระหว่างประเทศ 
 
215343 การตลาดดิจิทัล 

(Digi-marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดดิจิทัล ประเภทของ
ตลาดดิจิทัล การตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตลาดดิจิทัล การก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการด าเนินการ และ
อนาคตของตลาดดิจิทัล 
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215344 โลจิสติกส์ทางการตลาด 
(Marketing Logistics) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติกส์ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การแข่งขันด้านเวลา 
การขับเคลื่อนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด 
วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการ
ให้เข้ากับความต้องการของตลาด ระดับของการให้ บริการลูกค้าและ
การให้บริการในระดับโลก การด าเนินงานทางโลจิสติกส์ด้วยความ
รวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี 
 
215345 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 

(Event Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า รูปแบบและกลยุทธ์ การวางแผนและ
กระบวนการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดท างบประมาณแยก
ตามกิจกรรม ก าหนดการของงานการประเมินผลและการประยุกต์ใช้
จากกรณีศึกษา 
 
215346 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customers Relationship Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออก แบบกลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การน าแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษาลูกค้า
ปัจจุบัน การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่า การสร้างความสัมพันธ์ระดับ
กลุ่มส าหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการ กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

215337 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 
(Marketing Strategy and Policy) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การก าหนดแผนการตลาด การ
ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทางธุรกิจเพื่อ
ประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด 
 
215348 การจัดการตราสินค้า 

(Brand Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า  
การก าหนดต าแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า การสร้าง
ลักษณะเฉพาะให้ก ับตราส ินค้า ค ุณค่าตราสินค้า การร ับรู ้ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
กับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสารตราสินค้า 
 
215351 การจัดการการขนส่ง 

(Transportation Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งส าหรับผู้

ให้บริการการขนส่งและผู้รับบริการ บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐต่อระบบการขนส่งในประเทศ ประเภทการขนส่ง 
เทคโนโลยีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ขนส่งในปัจจุบัน กฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศ สิทธิหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ขนส่ง 
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215352 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ 
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 
(Procurement and Suppliers 
Relationship Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลาย

เออร์ ประกอบด้วย การก าหนดความต้องการของผู้ใช้ การสรรหาและ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ การบริหารสัญญา การสร้างความสัมพันธ์ การ
บริหารข้อมูลและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมของสมาชิกในห่วง
โซ่อุปทาน 

 
215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า     3(3-0-6) 
              (Warehouse and Distribution Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การเลือก
อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การจัดการพื้นท่ีใช้งาน การ
บริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวียนของสินค้า 
รูปแบบและการบริหารการกระจายสินค้า การจัดตารางเวลาและ
ก าหนดเส้นทาง การกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการคลังสินค้า 

 
215354 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์   

(Seminar in Logistics Management) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
                    และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ
พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการจัดการ โลจิสติกส์ หรือหัวข้อ
ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215355 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ 

(Logistics Planning and Control) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การ
พยากรณ์ การวางแผนการขายและการด าเนินงาน การจัดท าตาราง
การผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนทรัพยากร 
การวางแผนก าลังการผลิตขั้นต้น การวางแผนความต้องการก าลังการ
ผลิตและการควบคุมกิจกรรมการผลิต 
 
215356 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

(International Logistics) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
ระบบโลจิสติกก์ระหว่างประเทศ การด าเนินงานขนส่ง

ระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า การช าระ
ราคา อินโคเทอม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลการขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ  
 
215357 ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

(Logistics Information Systems) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวางแผนและการ

ด าเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ 
การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ  การจัดตารางการปฏิบัติงาน การบริหารสินค้าคง
คลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และอื่น ๆ 

 
215358 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 

(Business Forecasting) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรมเวลา

ในการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ความต้องการก าลังคน การ
พยากรณ์ต้นทุนและรายได้และการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ  
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215359 การด าเนินงานด้านบริการ 
(Service Operations) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 
ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกท่ีตั้งของสถาน

ประกอบการ การวางผังสถานประกอบการบริการ การออกแบบระบบ
การบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนและ
จัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการ 

 
215360 การจัดการคุณภาพ 

(Quality Management) 
 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุม

กระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือคุณภาพหลักการและองค์ประกอบของ
การจัดการคุณภาพเชิงรวม 
 
215361 แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน 

(Modeling for Supply Chain) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการ              
ด าเนินงาน 

การประย ุกต ์ใช ้แบบจ าลองเช ิงปริมาณต่างๆในการ
ตัดสินใจเกี ่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ การ
โปรแกรมเช ิง เส้น การขนส่ง การจ ัดแถวคอยและการจ าลอง
สถานการณ์ 

 
215362 การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 

(Business Simulation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการ
ด าเนินงาน 

วิธีการจ าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจ าลอง การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจ าลองแบบปัญหาส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย 
การผลติ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 
215363 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 

(Programming for Business Application) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคแอพพลิเคชัน 

ประกอบด้วยตัวแปร ตัวด าเนินการ ค าสั่งควบคุม การรับและแสดงผล
ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อท างานร่วมกันระหว่างแอพพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์ 
 
215364 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 

(Transportation Safety and Environment) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ท่ีเกี่ยวกับการด าเนิน การด้านการขนส่งและคลังสินค้า การก าหนด
มาตรการการป้องกันและแก้ไข การประเมินสภาพแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัย กระบวนการจัดการความปลอดภัยสินค้าอันตราย และ
เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความปลอดภัย 
 
215365 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 

(Logistics and Transportation Economics) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ความหมายและขอบเขตของ เศรษฐศาสตร ์ขนส ่ง 

ความส าคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ า
และทางท่อ หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้นและพัฒนาการด้านการขนส่ง 
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215366 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ทางโลจิสติกส ์
(Analysis and Design of Work 
Systems in Logistics) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  : 215205 การจัดการการด าเนินงาน และ 215360 
การจัดการคุณภาพ 

แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์งาน องค์ประกอบ
ของการท างาน ระบบการท างาน การใช้แผนภูมิและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการท างานระบบมาตรฐานการท างานและ
การปรับปรุงระบบการท างาน วิศวกรรมมนุษย์ การยศาสตร์ ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบการท างานและระบบการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้กับ การวิเคราะห์และการออกแบบงานกับระบบงานต่างๆ 
ทางโลจิสติกส์ 
 
215371 การตลาดผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การตลาดของสินค้าใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์และ

ประเมินโอกาสทางการตลาด การสร้างมูลค่า การออกแบบรูปแบบ
ธุรกิจ การเขียนแผนการตลาด กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับ
สินค้า การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมินผลตอบแทน
จากการลงทุนทางการตลาด 
 
215372 การเงินผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Finance) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215204 การจัดการการเงิน 
หลักการพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์

และประเมินมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์กระแสเงินสด การระดมทุนจาก
ตลาดเงินและตลาดทุน การเงินส าหรับภาวการณ์ประกอบการตั้งแต่
การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน 

215373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต 
(Managing a Growing Business) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
โอกาสและความท้าทายในการจัดการธุรกิจท่ีก าลังเติบโต 

รูปแบบและกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ กรอบแนวคิด เทคนิคการ
วิเคราะห์และเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารการเติบโตของ
ธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
ธุรกิจท่ีเติบโต การจัดการความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน ซัพพลาย
เออร์และลูกค้า 

 

215374 สัมมนาการจัดการธุรกิจใหม่และ 
ภาวการณ์ประกอบการ 
(Seminar in New Venture 
Management and Entrepreneurship) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ และ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ
พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการสร้างธุรกิจใหม่และการ
ประกอบการ และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมแนะน าจาก
อาจารย์ผู้สอน 
 

215375 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
(Franchising Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะท่ีเป็น

กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงินส าหรับแฟรนไชส์ การปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรนไชส์ 
กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ การ
ประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ การร่วมทุนและ
การให้สิทธิการผลิต 
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215376 การจัดการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู ้เบื ้อ งต ้น เกี ่ยวก ับธ ุรก ิจครอบคร ัว  โมเดลใน
การศึกษาธุรกิจครอบครัวจากมุมมองทฤษฎีระบบ (ครอบครัว ความ
เป็นเจ ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรก ิจ
ครอบคร ัวด ้านการวางแผน  กลย ุทธ ์ การจ ้า ง งาน การจ ่าย
ค่าตอบแทน และการก ากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการบริหารครอบครัว
ด้านบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิยมของ
ครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว 
และการก ากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของ
ด้านล าดับขั้นของความเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัว และกระบวนการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัว 
 

215377 การจัดการธุรกิจบริการ 
(Service Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการของการบริการ การออกแบบชุดของ

การบริการ การสร้างคุณค่าส าหรับการบริการ  การจัดการกับ
ประสบการณ์จากลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนา 
คุณภาพการบริการ การจัดการก าลังการให้บริการ กลยุทธ์การตลาด
บริการ และแนวคิดและพัฒนาใหม่ๆ ทางการจัดการธุรกิจการบริการ 

 

215378 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองค์การ 
(Change Management and 
Organization Development) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขององค์การ 
แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างวิสัยทัศน์และการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารใน
ระยะของการเปลี่ยนแปลง การธ ารงไว้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การออกแบบและการ
ประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทาง
ทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางโครงสร้างเทคโนโลยี การ
ปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบงาน
และเทคนิคการพัฒนาองค์การทางกลยุทธ์ 

 
215379 แรงงานสัมพันธ์ 

(Labor Relations) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ สภาวะแรงงานใน

ประเทศไทย โครงสร้าง การบริหารงานและบทบาทของสหภาพ
แรงงาน บทบาทขององค์กรฝ่ายนายจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง และ
การเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
และเงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการพิจารณาคดี
แรงงานและการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในสถานประกอบการ 

 
215380 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Properties Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิน

ทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการประเมินและ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักการ
การจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์ 
กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมิน
มูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
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215381 การร่วมทุนและการระดมทุน 
(Venture Capital and Private 
Equity Investing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและวิธีการของการระดมทุนและการสร้างมูลค่าของ

ธุรกิจ การตัดสินใจของธุรกิจตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงการขายธุรกิจเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดมทุน   
การประเมินและวิเคราะห์ดีลและกลยุทธ์การต่อรอง การสร้างมูลค่าและ
การออกจากธุรกิจ 
 
215382 การจัดการทุนมนุษย์ 

(Human Capital Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทุนมนุษย์ แนวคิด 

มุมมอง หลักการพื้นฐานของทุนมนุษย์ การสร้างและการพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์การ หลักการและแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมและ
พัฒนาการพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
215383 การจัดการภาษี 

(Tax Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมาย

ภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
และคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษ ี

 
215383 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง

หน่วยธุรกิจ 
(Innovation Management and 
Corporate Venturing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของนวัตกรรม การน านวัตกรรมสู่
เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์การ 
การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม แนวคิด
การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกและการประเมินหน่วยธุรกิจและการ
ตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 
215385 การน าสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 

(Commercializing Innovative Products) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการน าสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ วิเคราะห์

ผู้เกี่ยวข้องและแรงจูงใจ กลยุทธ์ การออกสู่เชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์
หาลูกค้า หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์เทคโนโลยี
คู่แข่ง การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการซ้ือ การวาง
ต าแหน่งเทคโนโลยีส าหรับผู้บริโภคคนสุดท้าย เทคนิคการน าสินค้า
นวัตกรรมออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก การประเมินมูลค่าของเทคโนโลยี
และการวางแผน การเจรจาต่อรอง 

 
215391 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Cooperative Education) 
1(1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกระบวนการของสหกิจ ศึกษา ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคใน   การสมัครงานอาชีพ 
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิคการ
น าเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
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215401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการก าหนด
กลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผล 
การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 
215402 การศึกษาอิสระ 

(Independent Studies) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

จัดการ ตามความสนใจของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้สอน 

 
215431 โครงการการจัดการการตลาด 

(Project in Marketing Management) 
3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการตลาด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การจัดท าแผนการตลาด 
การจัดท าแผนการขายและการส่งเสริมการขาย  
 
215451 โครงการการจัดการโลจิสติกส์ 

(Project in Logistics Management) 
3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การพัฒนาโครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลด

ต้นทุน เวลา หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงการ

เกี่ยวกับการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การวางผังคลังสินค้า การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหา การจัดเส้นทางการขนส่ง หรืออื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
215471 โครงการการจัดการธุรกิจใหม่ 

และภาวการณ์ประกอบการ 
(Project in New Venture Management 
and Entrepreneurship) 

3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ความส าคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจส าหรับการ

จัดตั้งธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่มี
การด าเนินการอยู่แล้ว แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจ
นวัตกรรม หลักการการเขียนแผนธุรกิจ วิธีการน าเสนอแนวคิดและ
แผนธุรกิจต่อธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนหรือ ผู้ร่วมทุน 

 
 

 

215491 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

8 หน่วยกิต 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และรายวิชา 215391 
เตรียมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสห
กิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท า การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
(การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 



สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
โทรศัพท : 0-4422-4202, 4204  โทรสาร : 0-4422-4281  
Website : http://iat.sut.ac.th/crop/

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
โทรศัพท : 0-4422-4378  โทรสาร : 0-4422-4376  
Website : http://web.sut.ac.th/iat/animal/
         

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
โทรศัพท : 0-4422-4233  โทรสาร : 0-4422-4387  
Website : http://iat.sut.ac.th/foodtech/

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท : 0-4422-4152-3  โทรสาร : 0-4422-4150  
http://www.iat.sut.ac.th
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Crop Production Technology 

 
ชื่อปริญญา 
 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อ :  B.Sc. (Crop Production Tech.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นนักวิชาการทางด้านการผลิตพืช ท่ีสามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีความรู้ในการบริหารและจัดการ
ฟาร์มผลิตพืช และมีทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถใน

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข วิชาในหมวดน้ีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์  
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาท่ีจะช่วยสร้างพื้นฐานของความเป็นนักวิชาการทางด้านพืชศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชรวมถึง
ความสามารถในการจัดการและบริหารฟาร์มในฐานะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ 

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น วิชาเคมีอินทรีย์ ชีวเคมี สถิติส าหรับการทดลอง  ชีววิทยาของพืช จุลชีววิทยา การจัดการธุรกิจฟาร์ม 
พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น เป็นต้น 

2.2  กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานการผลิตพืช เช่น วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช หลักเทคโนโลยี
การผลิตพืช การฝึกงานฟาร์มผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น และกลุ่มวิชาการจัดการและสิ่งแวดล้อม เช่น วิชาดินและ     
การจัดการ แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด โรคพืชและการป้องกันก าจัด จักรกลการเกษตร เป็นต้น 

2.3  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 4 กลุ่มวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแต่ละกลุ่มวิชาตาม 
ความถนัดหรือความสนใจที่จะไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ได้แก่ 

2.3.1  การบริหารงานฟาร์มและธุรกิจการผลิตพืช 
2.3.2  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
2.3.3  อารักขาพืชและสิ่งแวดล้อม 
2.3.4  การวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช 

2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในฐานะพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการท างาน
และการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
 
คุณลักษณะของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  มีความสนใจวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พืชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังในสภาพห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม รักและสนใจที่จะท างานกับพืช 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      180 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์   2  หน่วยกิต 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 62  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ 51  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 12  หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9  หน่วยกิต 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8  หนว่ยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 

1. นักวิชาการด้านพืช ท้ังในส่วนราชการและบริษัทเอกชน 
2. อาจารย์และนักวิจัย 
3. กิจการส่วนตัว 
4. กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการขาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4202 ,4204 โทรสาร 0-4422-4281  
Website : http://iat.sut.ac.th/crop  

http://www.sut.ac.th/ces
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

*  เลือกลงภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีที่ 3 และ 4    **  เลือกลงภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีท่ี 4    ***  เลือกลงภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ 3 ในปีที่ 4     
      หมายเหตุ :  จ านวนหน่วยกิตท่ีวงเล็บไว้  เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีได้นับแล้วในการปรากฏคร้ังแรก 

 ช้ันปี ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่  3 หน่วยกิต 
    ปีท่ี 1 102111 เคมีพ้ืนฐาน  1   

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1                          
4 
1 

103101 แคลคูลัส 1 
xxxxxx  วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

4 
2 

102105  เคมีอินทรีย์    
102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      

3 
1 

 104101 หลักชีววิทยา 1   
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1           

4 
1 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

3 
3  

104201  จุลชีววิทยา   
104202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                    

4  
1 

 202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

3 
3 

312101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 
312102 การผลิตพืชเบื้องต้น 

3 
1 

105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 
203102   ภาษาอังกฤษ 2 

3 
3 

 301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   312103   ฝึกงานการผลิตพืช 1 1 

  รวม  17                                              18                                           16 

   ปีท่ี 2 102201  ชีวเคม ี 4 202213  โลกาภิวัฒน์ 3 104203  พันธุศาสตร์ 4 
 109204  ปฏิบัติการชีวเคมี 

104103  ชีววิทยาของพืช   
104104  ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช      
205210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

1 
3 
1 
3 

203203  ภาษาอังกฤษ 3 
205211  การจัดการธุรกิจฟาร์ม  
312211  สรีรวิทยาการผลิตพืช  
312241  ดินและการจัดการ 

3 
3 
4 
3 

312203  สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร
312251  แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด 
312242  ภูมิอากาศและการชลประทาน 
             ส าหรับการผลิตพืช 

3 
3 
3 
 

 312261  จักรกลการเกษตรส าหรับการผลิตพืช             
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 

3 
3 

  105103  ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

4 
1 

  รวม                                           18                                              16                                           18 
    ปีท่ี 3 312361  วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3 312311  การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 312312  ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช 1 

 312351  โรคพืชและการป้องกันก าจัด 
304301  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
 วิชาเลือกวิชาชีพ (1)  
303320  หลักการผลิตสัตว์ 
312316  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
 

3 
3 
3 
3 
3 

312313  เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
312314  การขยายพันธุ์พืช 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 
312303  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1 
 วิชาเลือกวิชาชีพ (2) 
312481  ปัญหาพิเศษ* 

3 
3 
3 
2 
3 
3 

312315  เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
312317  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
312301  การค้นคว้าและการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
312304  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 2 
312490  เตรียมสหกิจศึกษา          
203305   ภาษาอังกฤษ 5 

3 
3 
2 
1 
1 
3 

  
 
 

  
 

    312302  ฝึกงานการผลิตพืช 2 
วิชาเลือกวิชาชีพ (3) 
312481  ปัญหาพิเศษ* 

1 
3     
(3) 

  รวม                                           18            20  18 

    ปีท่ี 4 312491  สหกิจศึกษา 
 

8 
 

312491  สหกิจศึกษา 
วิชาเลือกวิชาชีพ (4) 

(8) 
3 

วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกเสรี (3) 

3 
2 

   วิชาเลือกเสรี (1) 
312481  ปัญหาพิเศษ* 
202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม** 

3 
(3) 
3 

312481  ปัญหาพิเศษ* 
312482  สัมมนา*** 
202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม** 

 (3) 
(1) 
(3) 

    312482  สัมมนา*** 1   
   รวม            8                                                10                                            5 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ภาษาอังกฤษ  Bechelor of Science Program in Animal Production Technology 

 
ชื่อปริญญา 
 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
   ชื่อย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Animal Production Technology) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Animal Production Tech.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงการจัดการเลี้ยงดูและการตลาด  การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
ค านวณสูตรอาหารสัตว์  ซ่ึงกระท าในฐานะนักวิชาการ  ควบคู่กับการปฏิบัติ  ผู้จบสาขาวิชาน้ีเหมาะท่ีจะเป็นสัตวบาล  ท่ีปรึกษาทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นนักการตลาดอาหารสัตว์  ฯลฯ 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สถิติ คณิตศาสตร์  
2. กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป  เพื่อเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เข้าใจและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่วิชา ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์  เคมีอินทรีย์ พันธุศาสตร์  สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ในฐานะ

นักวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาชีพต่อไป 
4. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาการผลิตสัตว์ท่ีเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ สุกร โค และปลา เป็นต้น ท้ังน้ีรวมไป

ถึงวิชาท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์ ท้ังน้ีโดย
เน้นหนักการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การจัดการที่เป็นระบบอุตสาหกรรมและการส่งออก 

 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี และชีววิทยา และท่ีส าคัญควรมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า  183  หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า       38      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์ 2  หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 105      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ 50  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 21  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9  หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

1. ตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาขาวิชาน้ี ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเน้ือสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซ่ึงขยายการผลิตออกไป
ถึงต่างประเทศ  ต าแหน่งงานมีต้ังแต่  ผู้จัดการฟาร์ม  หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตไปจนถึงนักวิชาการ  สัตวบาลประจ าฟาร์ม 

2. กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการขาย โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมักจะรวมไปถึงให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์แก่ลูกค้าด้วย 

3. งานราชการ ได้แก่ เป็นนักวิชาการในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ หรือนักวิจัยทางด้านการผลิตสัตว์ รวมถึง
งานในภาคราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดกิจการขายอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ท าธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4378 โทรสาร 0-4422-4376  
Website : http://iat.sut.ac.th/animal 

http://www.sut.ac.th/ces
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 (กลุ่มวิชาเลือกสัตวศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  4 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์  3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2  1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 104201 จุลชีววิทยา  4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 
           สารสนเทศ 

3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 

4 
1 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3   วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ 
สหศาสตร์ 

2 

301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 3 
รวม 17 รวม 15 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 103104 สถิติเบ้ืองต้น  3 104203 พันธุศาสตร์  4 
104108 หลักชีววิทยา 2 4 202213 โลกาภิวัฒน์ 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 203203 ภาษาอังกฤษ 3  3 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 
109201 ชีวเคม ี 4 205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4  3 
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1 302212 หลักการผลิตพืช   3* วิชาเลือกเสรี (1) 3 
205210 เศรษฐศาสตร์ 3 313251 ระบบการผลิตสัตว ์ 3   

รวม 16 รวม 18 รวม 16 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์ 4* 205214 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  3 313341 การผลิตสัตว์ปีก 3* 313312 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 
313311 กายวิภาคศาสตร์และ 
           สรีรวิทยาของสัตว ์

4* 313342 การผลิตสุกร 3* 313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
313344 การผลิตโค 

4* 
4* 

313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ 
           การจัดการของเสีย  

4* 313343 การผลิตสัตว์น้ า 3* 313352 สถิติเพ่ือการทดลองทางสัตว์ 3* 

วิชาเลือกเสรี (2) 2 วิชาเลือกเสรี (3) 2 313490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 
รวม 16 รวม 15 รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

 

 
หน่วยกิต 

313491 สหกิจศึกษา 1  8 313421 ปฏิบัติการโภชศาสตร์สัตว์ 1* 313482 สัมมนา 1 
  313422 โภชนศาสตร์สัตว์ 

          กระเพาะเดี่ยว  
3 วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 1) 3 

  313423 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3 วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 2) 3 
  313451 เทคโนโลยีชีวภาพ 

          ส าหรับการผลิตสัตว ์
3   

  313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1   
  วิชาสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 1) 3   
  วิชาสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 2) 3   

รวม 8 รวม 17 รวม 7 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 
หน่วยกิต 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในภาคการศึกษาท่ี 2 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

 

 
หน่วยกิต 

313421 ปฏิบัติการโภชศาสตร์สัตว ์ 1* 313491 สหกิจศึกษา 1  8 313482 สัมมนา 1 
313422 โภชนศาสตร์สัตว์ 
          กระเพาะเดี่ยว  

3   วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 1) 3 

313423 โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอื้อง 3   วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 2) 3 
313451 เทคโนโลยีชีวภาพ 
          ส าหรับการผลิตสัตว ์

3     

313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1     
313490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาโทสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 1) 3     
วิชาโทสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 2) 3     

รวม 18 รวม 8 รวม 7 

*   มีปฏิบัติการ 
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 (กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  4 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์  3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2  1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 104201 จุลชีววิทยา  4 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 
           สารสนเทศ 

3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 

4 
1 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3   วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ 
สหศาสตร์ 

2 

301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 3 
รวม 17 รวม 15 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 103104 สถิติเบ้ืองต้น  3 104203 พันธุศาสตร์  4 

104108 หลักชีววิทยา 2 4 202213 โลกาภิวัฒน์ 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 203203 ภาษาอังกฤษ 3  3 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 
109201 ชีวเคม ี 4 205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4  3 
109204 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1 302212 หลักการผลติพืช   3* วิชาเลือกเสรี (1) 3 
205210 เศรษฐศาสตร์ 3 313251 ระบบการผลิตสัตว ์ 3   

รวม 16 รวม 18 รวม 16 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์ 4* 205214 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร 3 
203305 ภาษาอังกฤษ 5  3 313341 การผลิตสัตว์ปีก 3* 313312 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์ 4* 
313311 กายวิภาคศาสตร์และ 
           สรีรวิทยาของสัตว ์

4* 313342 การผลิตสุกร 3* 313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 4* 

313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ 
          การจัดการของเสีย  

4* 313343 การผลิตสัตว์น้ า 3* 313344 การผลิตโค 
313352 สถิติเพ่ือการทดลองทางสัตว์ 

4* 
3* 

วิชาเลือกเสรี (2) 3 วิชาเลือกเสรี (3) 3 313490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 
รวม 17 รวม 16 รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

 

 
หน่วยกิต 

313491 สหกิจศึกษา 1  8 313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3 313453 การส่งเสริมการปศุสัตว์ 
          และกฎหมายเกษตร 

3 

  313442 การผลติสัตว์น้ าประยุกต์ 3* 313454 อุตสาหกรรมปศุสัตว์นานาชาติ 3 
  313443 การจัดการโรงฟักไข่ 3* 313456 การวางแผนและการ 

          วิเคราะห์โครงการผลิตสัตว์ 
3 

  313455 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์ 3* 313482 สัมมนา 1 
  313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1   

รวม 8 รวม 13 รวม 10 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

 
หน่วยกิต 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในภาคการศึกษาท่ี 2 

 
หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 

 

 
หน่วยกิต 

313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3 313491 สหกิจศึกษา 1  8 313453 การส่งเสริมการปศุสัตว์ 
          และกฎหมายเกษตร 

3 

313442 การผลิตสัตว์น้ าประยุกต์ 3*   313454 อุตสาหกรรมปศุสัตว์นานาชาติ 3 
313443 การจัดการโรงฟักไข่ 3*   313456 การวางแผนและการ 

          วิเคราะห์โครงการผลิตสัตว์ 
3 

313455 สารสนเทศทางการ 
           ผลิตสัตว ์

3*   313482 สัมมนา 1 

313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 1     
313490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     

รวม 14 รวม 8 รวม 10 
*   มีปฏิบัติการ 
หน่วยกิตรวม   183   หน่วยกิต 

 



173 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology 

ชื่อปริญญา 

  ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
   ช่ือย่อ (ไทย) :   วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Technology) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส อีกท้ังความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) 

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมและการตลาดด้วย 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นสาขาวิชาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปน้ี 
1.  จุลชีววิทยาอาหาร   ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ท าให้อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบและจ าแนกจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ใน

อาหาร การใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์ 
2. เคมีอาหาร ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัน

เน่ืองจากกระบวนการแปรรูป ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสารอาหาร
ตลอดจนสารพิษตกค้างในอาหาร  
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3. การแปรรูปอาหาร ศึกษาหลักการถนอมอาหาร การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปท่ีต้องการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ  การอาบรังสี 
การใช้แก๊ส  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

4. วิศวกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร ศึกษาสมดุลมวล สมดุลพลังงาน การไหลของของไหล กระบวนการ
แยก การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล  ตลอดจนปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

5. การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้
สถิติในการควบคุมคุณภาพ การจัดระบบการประกันคุณภาพ และการวางแผนการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

6. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดองค์กรของอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตและผลก าไร  การวางแผนการผลิต  การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง แรงงานสัมพันธ์  การจัดการเรื่องความปลอดภัย  
และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร กฏหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด ศึกษานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างสูตร
อาหาร การทดสอบตลาด การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค การด าเนินกลยุทธทางการตลาด และการจัดโครงสร้าง
สายงานด้านการตลาด 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ
ฟิสิกส์) เป็นอย่างดี ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคือ C+ ขึ้นไป นอกจากนี้ผู้สมัครควรมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ในระดับดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  184 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      38 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     15   หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      9 หน่วยกิต 
                - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์     2 หน่วยกิต 
    และสหศาสตร์     
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ      138 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     57       หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ       61       หน่วยกิต 
  - กลุ่มการวิจัย       5 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ       6   หน่วยกิต  

   - กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม       9       หน่วยกิต    

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         8      หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

งานอาชีพของบัณฑิตท่ีจบทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ 
1) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต 
    การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิเคราะห์ 
    คุณภาพอาหาร 
2) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การก าหนดมาตรฐานอาหาร  
    และการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
3) ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4233 โทรสาร 0-4422-4387  
Website : http://iat.sut.ac.th/food  
 
 
 
 
 
 

http://www.sut.ac.th/ces


176 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 102113 เคมีพื้นฐาน  2 4 102105 เคมีอินทรีย์  3 
 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1  1 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  2 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 
 104101 หลักชีววิทยา 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 103102 แคลคูลัส  2 4 
1 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 104201 จุลชีววิทยา 4 

 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ  2 3 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 
 301101 ปฐมนิเทศการเกษตร 1   105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
     105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 

 รวม 17 รวม 18 รวม 21 

 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 102204 เคมีวิเคราะห์ 4 203203 ภาษาอังกฤษ  3 3 
 103104 สถิติเบ้ืองต้น 3 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 205210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3 
 109201 ชีวเคม ี 4 202213 โลกาภิวัฒน์ 3 325223 เคมีอาหาร 2 2 
2 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2 2 325224 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1 

 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 325214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2 1 325232 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร  1 1 
 325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 2 325231 การแปรรูปอาหาร 1 3 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ 3 
 325212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1 1 325222 เคมีอาหาร 1 2            หลังการเก็บเกี่ยว  
 325221 อาหารและโภชนาการ 3   325331 การแปรรูปอาหาร 2 4 
     325341 พื้นฐานวิศวกรรมอาหาร 2 

   รวม 20 รวม 16 รวม 19 

 205315 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 205292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 
            อาหาร  203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 325344 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 
 325322 การวิเคราะห์อาหาร 3 325343 วิศวกรรมอาหาร 2 3 325452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 
 325332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2 1 325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 325453 ระบบประกันคุณภาพและ 3 
3 325342 วิศวกรรมอาหาร  1 2 325454 สุขาภิบาลและการจัดการ 2            ความปลอดภัยของอาหาร  
 325351 สถิติส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร 4            สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร  325455 กฏหมายและมาตรฐานอาหาร 2 
 325333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 325xxx วิชาเลือกสาขาวิชา 3 

 325451 การตลาดอาหาร 2   325481 สัมมนา 1 
     325490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

 รวม 17 รวม 17 รวม 16 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

 (325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1) (1) 325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1 1 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
 325491 สหกิจศึกษา  8 (325491 สหกิจศึกษา)  (8) 325483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 2 3 
4 (325xxx วิชาเลือกของสาขา) (3) 325xxx วิชาเลือกของสาขา 3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 
 (xxxxxx วิชาเลือกเสรี) (2) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2   

 รวม 8(6) รวม 6(8) รวม 9 

     
        (  ) ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ออกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4    
        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   184  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร    1(1-0-2) 
 (Agricultural Orientation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความส าคัญของการเกษตรต่อเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ สถานการณ์การเกษตรของไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
การเกษตรของโลก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการผลิต การตลาด 
อุตสาหกรรมเกษตร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั้งของรัฐและเอกชน 

 
302212 หลักการผลิตพืช                    3(2-3-4) 
             (Principles of Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พืชและความส าคัญของพืชต่อประชาคมโลก ปัจจัยท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ดิน ปุ๋ยและธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้และไม่ใช้เมล็ด การ
ผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ธัญพืช  พืชตระกูลถั่ว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้
ประดับและพืชอาหารสัตว์ ศัตรูพืชและวิธีการควบคุม 
 
303320  หลักการผลิตสัตว์    3(3-0-6) 
  (Principles of Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การปรับปรุงพันธุ์ โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและสุขศาสตร์
สัตว์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ   ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร โค กระบือ 
และสัตว์น้ า 
 
304301  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

     เป็นรายวิชาท่ีบรรยายเพื่อให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร เทคโนโลยีการหมัก การ
ผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านพืช การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ และการโคลนน่ิง 
 
304312  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช     3(2-3-4)  
       (Plant Molecular Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น   
                      และ 102201 ชีวเคมี 
  โครงสร้ างและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์พืช 
โครงสร้างและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม การถ่ายทอดสารพันธุกรรม 
องค์ประกอบพื้นฐานทางชีวเคมี ขั้นตอนการสังเคราะห์และควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีน กระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล 
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์  การพัฒนาเทคนิคและ
เครื่องมือเกี่ยวกับการตัดต่อยีน การใช้เทคนิคการตัดต่อดีเอ็นเอ       
ในการวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยา และพัฒนาการของพืช พันธุ
วิศวกรรมในพืช และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
312101 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร    3(3-0-6) 
             (Introduction to Statistics of Agriculture)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนา และ
สถิติอนุมาน การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการ
วัดความแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย การแจกแจงแบบปกติ ทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ ์การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์ 
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312102  การผลิตพืชเบื้องต้น    1(1-0-2) 
 (Fundamental Crop Production ) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ประวัติ ความส าคัญ ของการผลิตพืช ลักษณะ และการใช้
งานอุปกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การปลูกพืชไร่ 
พืชสวน การจัดการและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์
ผลิตผลการเกษตร การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
312103 ฝึกงานการผลิตพืช 1     1(0-3-0) 
      (Crop Production Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยผลิตพืชไร่ และพืชสวน
ด้วยตนเอง  ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลจากนักศึกษาในรายวิชา
ฝึกงานการผลิตพืช 2 การปฏิบัติงานประกอบด้วย การเตรียมแปลง
ปลูก การปลูก การให้น้ า การดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว 
 
312203 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร    3(2-3-4) 
             (Experimental Statistics for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน : 312101 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับการเกษตร  

หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลองและการควบคุม การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ 
แผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ แผนเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบบลอก
บริบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจตุรัสลาติน แผนแบบสปลิตพลอต การ
ทดลองแบบแฟกตอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การถดถอยพหุคูณ
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 
312211  สรีรวิทยาการผลิตพืช     4(3-3-6) 
  (Physiology of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  104103  ชีววิทยาของพืช, 104104  ปฏิบัติการ
ชีววิทยาของพืช 

  กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต 
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า ประสิทธิภาพการใช้น้ า
ของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าภายในเซลล์ และนอกเซลล์ของพืช  
การขนถ่ายอาหารและน้ า การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์และวัดอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบ
ของผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิต และแหล่งใช้อาหารของ
พืช  ตลอดจนสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
 
312241  ดินและการจัดการ     3(2-3-4) 
       (Soil and Soil Management)   
วิชาบังคับก่อน  :  102111  เคมีพื้นฐาน 1, 102112  ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 1 
  ความส าคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิต และการเกษตร ธรรมชาติ
และองค์ประกอบของดินการก าเนิดและพัฒนาของดินสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมีและชีวภาพของดิน และการจัดการดิน  
 
312242 ภูมิอากาศและการชลประทานส าหรับการผลิตพืช   3(2-3-4) 
      (Climates and Irrigation for Crop Production)  
วิชาบังคับก่อน  :  312241  ดินและการจัดการ หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา 
   ธรรมชาติและสมบัติของน้ า การหมุนเวียนของน้ าในระบบ 
คุณภาพน้ าชลประทาน  ความชื้นในอากาศและวิธีการวัด ความชื้น
ในดินและวิธีการวัด ความต้องการน้ าของพืช  หลักของการ
ชลประทาน ระบบการให้น้ าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยร่วมกับน้ า 
หลักการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยา ธรรมชาติของบรรยากาศ การ
เปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่าง  
ภูมิอากาศและการก าเนิดของดิน การจ าแนกเขตภูมิอากาศ ภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ  การประยุกต์ข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยา  
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312251  แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันก าจัด       3(2-3-4) 
  (Insects, Animal Plant Pests and Their Control)  
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1, 104102  ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา 1 
  ความส าคัญ ความเสียหายของพืชท่ีเกิดจากแมลงและสัตว์
ศัตรูพืช บทบาท ประโยชน์และโทษของแมลงในระบบนิเวศน์ 
วิวัฒนาการ ลักษณะพื้นฐานและหน้าท่ีของระบบอวัยวะภายนอกและ
ภายใน การจ าแนกหมวดหมู่ ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลงและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง แมลงสังคม ชนิดของแมลงศัตรูพืชและสัตว์ท่ีส าคัญ ลักษณะ
การท าลาย หลักการป้องกันก าจัด และเทคโนโลยีการบริหารแมลงและ
สัตว์ศัตรูพืช และการศึกษาการจัดการในแหล่งปลูกท่ีส าคัญนอก
มหาวิทยาลัย 
 
312261  จักรกลการเกษตรส าหรับการผลิตพืช     3(2-3-4) 
             (Agricultural Machinery for Crop Production)                   
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
   การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการ
ท างานของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ชนิดต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่วง การดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ท่ีต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เครื่องมือ
เขตกรรม  เครื่องมือเก็บเกี่ยว  ฯลฯ   และผลกระทบของการใช้
เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์ 
 
312301  การค้นคว้าและการเขียนทางวิทยาศาสตร์     2(2-0-4) 
       (Searching and Writing Scientific Papers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของการน าเสนอผลงานในรูปแบบการเขียน 
ลักษณะของการเขียนท่ีดี ชนิดของสิ่งพิมพ์และบทความวิชาการ การ
ใช้ภาษาไทยส าหรับการเขียนทางวิชาการ การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล 
โครงสร้างและการเขียนบทความทุติยภูมิ การเขียนโครงร่างงานวิจัย 

โครงสร้างและการเขียนบทความวิจัย การเสนอผลการทดลอง การ
อ้างอิงและวิธีจัดท ารายการเอกสารอ้างอิง  
 
312302 ฝึกงานการผลิตพืช 2     1(0-3-0) 
  (Crop Production Practicum  II) 
วิชาบังคับก่อน  :  312103  ฝึกงานการผลิตพืช 1 
  นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแลนักศึกษาในรายวิชา ฝึกงานการผลิตพืช 1 ตลอดฤดูการ
ผลิต การปฏิบัติงานประกอบด้วย การก าหนดแผนการผลิต  การ
ติดตามการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน าและแก้ปัญหา และการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรท่ีดี (Good 
agricultural practices : GAP) 
 
312303 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ  1     2(1-3-6) 
             (Commercial Crop Production Project I) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 
   การจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตพืชตามท่ีกลุ่มนักศึกษาเลือก โดย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอโครงการ ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สถานการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานการผลิตจริงของสถาน
ประกอบการต้นแบบน ามาจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจของ
โครงการ จ ัดท าแผนการด าเนินการและการจัดการ การตลาด 
ทรัพยากรบุคคล การผลิต การเงินและบัญชี และผลตอบแทนการ
ลงทุน รวมท้ังหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรยุคใหม่และด าเนินการ
ธุรกิจเกษตร เช่น การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร  การส่งเสริม
การเกษตร การส ารวจทางเศรษฐกิจ  การจัดการระบบคุณภาพ 
Balance scorecard  Knowledge management Six sigma  
Participartory approach 
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312304  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ  2     1(0-3-0) 
            (Commercial Crop Production Project II)  
วิชาบังคับก่อน : 312303  โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ  1 
    การน าเอาแผนธุรกิจท่ีกลุ่มนักศึกษาเสนอไว้ในรายวิชา 
312303 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1 สู่การปฏิบัติจริง โดยการเข้า
ศึกษาดูงานและร่วมด าเนินการและจัดการธรุกิจในฟาร์มมหาวิทยาลัย
และหรือสถานประกอบการจริง ท าการเก็บข้อมูลการผลิต การบริหาร
จัดการและผลประกอบการ และน าเสนอผลงานในลักษณะการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ 
 
312311  การปรับปรุงพันธุ์พืช     3(3-0-6) 
       (Plant Breeding) 
วิชาบังคับก่อน  :  312203 สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร, 
104203 พันธุศาสตร์ 
  ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ของ
การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในพืชผสมตัวเองและพืชผสม
ข้าม การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อ
ต้านทานโรคและแมลง การผสมระหว่างพืชต่างชนิด การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ และการเผยแพร่พันธุ์ดี 
 
312312 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช     1(0-3-0) 
  (Plant Breeding Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน  :   312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
  เทคนิคการผสมพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การ
คัดเลือกพันธุ์พืชผสมตัวเองจากชั่วก้าวหน้า และการทดสอบพืชท่ี
คัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ การผสม
ระหว่างพืชต่างชนิด 
 

312313 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่     3(2-3-4) 
 (Field Crop Production Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
  การวางแผนการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ  การบันทึกข้อมูลการ
ผลิต  คุณสมบัติของพื้นท่ีปลูกและการเตรียมพื้นท่ี  หน่วยขยายพันธุ์  
วิธีการปลูกและเครื่องมือปลูก  การให้น้ า  การปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  การจัดการศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังเก็บ
เกี่ยว  การดูงานการผลิตพืชไร่ระดับอุตสาหกรรม 
 
312314 การขยายพันธุ์พืช     3(2-3-4) 
  (Plant Propagation)   
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
ขยายพันธุ์พืช  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายพันธุ์พืช  การ
ขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด  ส่วนของล าต้น และส่วนอื่น ๆ โดยวิธีการ
ต่าง ๆ ได้แก่ การแบ่ง การแยก การตอน การตัดช า การติดตา การต่อ
กิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่ง
ผลิตพันธุ์ไม้เพ่ือการค้าท่ีส าคัญ 
 
312315 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน      3(2-3-4) 
  (Horticultural Production Technology)  
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การวางแผนการผลิตพืชสวน การบันทึกข้อมูลการผลิต 
คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่  หน่วยขยายพันธุ์และ
การเตรียมกล้า ว ิธีการปลูกและเครื ่องมือปลูก การให้น้ า  การ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การตัดแต่งทรงพุ่ม การให้ฮอร์โมน 
การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การดู
งานการผลิตพืชสวนระดับอุตสาหกรรม 
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312316 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์     3(2-3-4) 
  (Seed Technology)  
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ความหมายของเมล็ด
พันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์และ
ความส าคัญ  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ และ
การสุกแก่การงอกของเมล็ดพันธุ์และกระบวนการงอก  การพักตัว
ของเมล็ดพันธุ ์และกลไกการพักตัว ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  
การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์  กระบวนการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช กฎหมาย
เมล็ดพันธุ์และการบังคับใช้ การศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
312317 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-4) 
  (Postharvest Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  โครงสร้างองค์ประกอบ และลักษณะของผลิตผลเกษตร 
ความบริบูรณ์และดัชนีความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตร  ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว  ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่  การสี  การนวด  การ
คัดเลือกและการคัดขนาด  การบรรจุ  การเก็บรักษา  การจัดการ
ผลผลิตท่ีถูกคัดออก  รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงาน 
 
312318 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช     3(2-3-4) 
  (Plant Growth Regulators) 
วิชาบังคับก่อน  :  102201 ชีวเคม ี

  ชนิด คุณสมบัติ และปฏิกิริยาของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช รวมท้ังสารเร่งการเจริญเติบโตใหม่ท่ียังไม่จัดอยู่ใน
กลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของสารน้ัน ๆ เทคโนโลยีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชให้ได้ผลผลิตท้ังในและนอกฤดูท่ีมีคุณภาพท้ังในไม้ผลและไม้
ดอก ทัศนศึกษาสวนผลไม้และ/หรือสวนไม้ดอก ท่ีใช้เทคโนโลยีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
 
312319 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
  (Economic Ornamental Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การคัดเลือกพันธุ์  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต  
เทคโนโลยีการผลิต  ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต การตลาดของไม้
ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจของประเทศไทย ทัศนศึกษาสวนไม้ดอกไม้
ประดับ 
 
312320 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน     3(2-3-4) 
  (Economic Fruit Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา     สังเขปเกี่ยวกับพืชผักและการผลิตพืชผัก สภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผัก เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์อื่นของพืชผัก ระบบและวิธีการปลูกพืชผัก การดูแลรักษาพืชผัก ศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผัก การตลาดพืชผัก การผลิตผักโดยไม่ใช้ดิน การผลิตผัก 
  ความส าคัญของไม้ผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ไม้
ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ การขยายพันธุ์  การสร้างสวนไม้ผล  การ
วางผังสวน  การปลูก  การดูแลรักษาระยะเจริญเติบโต  การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการให้ผลผลิตของไม้ผล การดูแลรักษาระยะออกดอก
ติดผล  การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล  การเก็บเกี่ยว  การจัดการกับผลไม้
บางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว  การจ าหน่ายและการแปรรูปผลไม้  ศึกษาดู
งานการจัดการสวนผลไม้ในแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ 
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312321 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
  (Economic Fruit Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของไม้ผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ไม้
ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ การขยายพันธุ์  การสร้างสวนไม้ผล  การ
วางผังสวน  การปลูก  การดูแลรักษาระยะเจริญเติบโต  การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการให้ผลผลิตของไม้ผล การดูแลรักษาระยะออกดอก
ติดผล  การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล  การเก็บเกี่ยว  การจัดการกับผลไม้
บางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว  การจ าหน่ายและการแปรรูปผลไม้  ศึกษาดู
งานการจัดการสวนผลไม้ในแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ 
 
312322 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
   (Economic Vegetable Crop Production)   
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ส ัง เ ข ป เ กี ่ย ว ก ับ พ ืช ผ ัก แ ล ะ ก า ร ผ ล ิต พ ืช ผ ัก  
สภาพแวดล้อมที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผัก 
เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์อื่นของพืชผัก ระบบและวิธีการปลูก
พืชผัก การดูแลรักษาพืชผัก ศัตรูพืชผักและการป้องกันก าจัด การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผัก การตลาดพืชผัก การผลิตผัก
โดยไม่ใช้ดิน การผลิตผักอินทรีย์ สวนผักท่ีนิยมท ากันในปัจจุบัน ผัก
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของตระกูลต่าง ๆ ทัศนศึกษาสวนผักและสถานท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผักนอกสถานท่ี 
 
312323 พืชไร่เศรษฐกิจ       3(2-3-4) 
  (Economic Field Crops)  
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ พฤกษศาสตร์ 
แหล่งก าเนิด   แหล่งปลูก  พันธุ์  วิธีการปลูก  การเขตกรรม  การดูแล
รักษา  การปรับปรุงพันธุ์  การป้องกันก าจัดโรค และแมลงศัตรู  และ
การแปรรูปพืชไร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  อ้อย  มัน
ส าปะหลัง  ยางพารา  ศึกษาดูงานการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจนอกสถานท่ี   

312324  เทคโนโลยีการผลิตองุ่น     3(2-3-4) 
  (Viticulture Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองุ่นรวมถึงการจ าแนกชนิดทางพฤษ
ศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การเก็บ
เกี่ยว การควบคุมคุณภาพผลผลิต ต้นทุนการผลิต และการใช้ประโยชน์
จากองุ่น รวมท้ังทัศนศึกษาสวนองุ่นนอกมหาวิทยาลัย 
 
312325  การผลิตยางพารา     2(1-3-2) 
  (Para Rubber Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของยางพารา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
แหล่งก าเนิด แหล่งปลูก พันธุ ์การท าต้นกล้ายาง การเลือกและ
การเตรียมพื้นที่ปลูก วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา 
การป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูยางพารา การกรีดยาง
และการท ายางแผ่น การใช้ประโยชน์จากยางพารา ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
 
312326 ระบบการปลูกพืช     3(3-0-6) 
  (Cropping Systems)    
  วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ชนิดและรายละเอียดของระบบการปลูกพืชชนิดต่าง  ๆ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ทางชีวภาพ และกายภาพท่ีก าหนดชนิด
ของระบบการปลูกพืช ความเข้มข้นของระบบการปลูกพืช ผลของ
ระบบการปลูกพืชต่อการป้องกันโรคแมลง  การควบคุมวัชพืช 
ค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการประเมินคุณสมบัติของระบบการปลูกพืช 
การวัดผลตอบแทนการลงทุนในระบบการปลูกพืชแบบต่าง ๆ และการ
วิจัยในไร่นาเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช รวมท้ังศึกษาดูงานระบบการ
ปลูกพืชของเกษตรกร 
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312327 แบบจ าลองการผลิตพืชเบื้องต้น     3(2-3-4) 
  (Principles of Crop Modeling) 
วิชาบังคับก่อน  :  312325  สรีรวิทยา และนิเวศน์วิทยาการผลิตพืช 
  แนวคิดของการสร้างแบบจ าลองพืช ค าจ ากัดความและ
ความหมายของแบบจ าลอง องค์ประกอบของระบบ การจ าลอง
สถานการณ์ ระดับของการสร้างแบบจ าลอง องค์ประกอบหลักของ
แบบจ าลองพืช แบบจ าลองพืชท่ีมีในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองพืชเพ่ือการตัดสินใจ 
 
312328 การผลิตกล้วยไม้     3(2-3-4) 
  (Orchid Production)  
 วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
     ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของกล้วยไม้ การ
จ าแนกประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ท่ีนิยมเลี้ยง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ 
การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ 
การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบห่อและการจัดจ าหน่าย 
 
312329 เครื่องเทศและสมุนไพร     2(2-0-4) 
       (Spices and Medicinal Plant) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญ ชนิดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การผลิต
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีส าคัญบางชนิดท้ังในและต่างประเทศ  
รวมท้ังการแปรรูปและการใช้ประโยชน์อื่น ๆ และทัศนศึกษาเพื่อดูพืช
สมุนไพร 
 
312330 การผลิตไม้กระถางและไม้ตัดดอก     3(2-3-4) 
  (Pot plant and Cut flower Production) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  ประวัติ ความส าคัญ ลักษณะของไม้กระถาง และไม้ตัด
ดอก หลักการจ าแนก การขยายพันธุ์ การจัดการดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
312331 คุณภาพของผลิตผลสด        3(2-3-4) 
  (Quality of Fresh Produce) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  คุณภาพทางด้ านเคมีและกายภาพของผลิตผลสด 
มาตรฐาน และการก าหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ การเก็บ
รักษาและการจัดการกับผลิตผลเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี 
 
312332 การผลิตมันส าปะหลัง     2(1-3-2) 
  (Cassava Production) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของมันส าปะหลัง พันธุ์ปลูก การเตรียมพื้นท่ี การ
ปลูก การเขตกรรม การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ การป้องกันก าจัด
โรค  แมลงศัตรูพืช ทัศนศึกษาแปลงปลูกมันส าปะหลัง 
 
312333 การผลิตพืชอินทรีย์                                3(2-3-4) 
  (Organic Crops Production) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความหมายและความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์ 
หลักการท าเกษตรอินทรีย์ การจัดการดิน และธาตุอาหารพืช  การปลูก
พืชหมุนเวียน การจัดการเศษซากพืช มูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด  การท าปุ๋ย
หมัก การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่าง ๆ รวมท้ังการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ชีวภาพ การเก็บเกี่ยว การตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การจัดท า
โครงงานและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรท่ีท า
การเกษตรอินทรีย์   
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312334 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน      3(2-3-4)  
  (Horticulture Breeding)  
วิชาบังคับก่อน  :  312311  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
  บทน าและความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  การ
ปรับปรุงพันธุ์ผัก  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนอื่นๆ  เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
 
312335  การปรับปรุงพันธุ์ผัก                  3(2-3-4) 
      (Vegetable Breeding) 
วิชาบังคับก่อน :  312311  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
  บทน าและความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์ผัก  การ
ปรับปรุงพันธุ์ผักตระกูลส าคัญ เช่น การปรับปรุงผักตระกูลแตง  ปรับปรุง
ผักตระกูลกะหล่ า ปรับปรุงผักตระกูลพริก มะเขือ  ปรับปรุงผักตระกูลหญ้า  
ปรับปรุงผักตระกูลถั่ว  และกรณีตัวอย่างการปรับปรุงพันธุ์ผักของ
ประเทศไทย   
 
312336  การผลิตพืชพลังงาน     2(1-3-2) 
  (Energy Crops Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของพืชพลังงาน ชนิดของพืชพลังงาน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การ
จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การเก็บเกี ่ยว การควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต ต้นทุนการผลิต การใช้ประโยชน์ ทัศนศึกษา นอกสถานท่ี  
 
312337  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
       (Breeding Techniques for Economic Crops) 
วิชาบังคับก่อน  :  312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
  เทคนิคในการปรับปรุงพืชผสมตัวเอง  พืชผสมข้าม และ
กรณีตัวอย่างการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย  เทคนิคใน

การผสม และการคัดเลือกพันธุ์  การใช้ข้อมูลการแสดงออกของยีนใน
การปรับปรุงพันธุ์พืช  การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น 
เพื่อต้านทานโรคและแมลง เป็นต้น 
 
312338  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(2-3-4) 
            (Plant Tissue Culture) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
       เนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นเพื่อขยายพันธุ์ เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม 
และปรับปรุงพันธุ์พืช ทัศนศึกษาสถานประกอบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชเชิงธุรกิจนอกสถานท่ี 
  
312339  วิธีการทดลองด้านปรับปรุงพันธุ์พืช     2(0-6-0) 
        (Research Methods in Plant Breeding) 
วิชาบังคับก่อน  :  312311  การปรับปรุงพันธุ์พืช, 312312  ปฏิบัติการ
การปรับปรุงพันธุ์พืช 
  ศึกษาเทคนิคการวิจัยจากวรรณกรรมด้านปรับปรุงพันธุ์พืช 
และเรียนรู้เทคนิคการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีดั้งเดิม และ/
หรือโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หรือร่วมวิจัยในโครงการวิจัย
ด้านปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีด าเนินอยู่ 
 
312340  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ      3 (3-0-6) 
            ในการผลิตพืช 
       (Application of Biotechnology in Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนุกรมวิธาน การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว ฯลฯ เครื่องหมายโมเลกุลชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การจ าแนกพันธุ์ 
และในการคัดเลือกพันธุ์พืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  การ
วินิจฉัยโรคพืชโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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312341  ปุ๋ยกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 
  (Fertilizers and Soil Fertility) 
วิชาบังคับก่อน  :  312241  ดินและการจัดการ หรือโดยความ 
      เห็นชอบของสาขาวิชา   
  ประวัติความเป็นมาของวิชา ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับพืช และธาตุอาหารเสริม บทบาท
ของธาตุอาหารในพืช  รูปของธาตุอาหารท่ีพืชใช้ได้และแหล่งท่ีมา 
ความสัมพันธ์ระหว่างหินแร่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน อินทรียวัตถุ 
และ organomineral บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การประเมินและจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ยและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอนินทรีย์ 
 
312342  สรีรวิทยาและนิเวศน์วิทยาการผลิตพืช     3(2-3-4) 
       (Physiology and Ecology of Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  312211  สรีรวิทยาการผลิตพืช 
  ระบบนิ เวศน์วิทยาของพืช  การจ าแนกภูมิ อากาศ 
ความสัมพันธ์ของภูมิอากาศและนิเวศน์วิทยาท่ีมีต่อการปรับตัวของพืช  
การกระจายตัวของพืช  การเจริญเติบโต  และผลผลิตของพืช  ปัจจัย
ต่างๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์แสง  ประสิทธิภาพของการใช้แสง  
และการถ่ายเทสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ความสัมพันธ์
ระหว่าง source และ sink  ประสิทธิภาพของการใช้น้ าต่อผลผลิตพืช  
ความส าคัญขององค์ประกอบผลผลิตพืช 
 
312343 การจัดการสถานเพาะช าและโรงเรือน     3(3-0-6) 
  (Nursery Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ชนิดของเรือนเพาะช า  วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในสถานเพาะช า  
การจัดการเรือนเพาะช า  การผลิตกล้าไม้และพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ และ
ธุรกิจการจ าหน่ายพันธุ์ไม้ 

312344  จุลชีววิทยาของดิน     3(3-0-6) 
       (Soil Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา 108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
    ประวัติความเป็นมา ชนิด และลักษณะของจุลินทรีย์ดิน 
และสิ่งมีชีวิตในดิน กิจกรรมของ  จุลินทรีย์ดิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์ดินกับธาตุอาหารพืชในดิน และการเจริญเติบโตของพืช และ
เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในดินส าหรับการผลิตพืช 
 
312345  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยุกต์     3(2-3-4) 
       (Applied Micro-Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน  :  304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

ความหมาย และความสัมพันธ์ ของจุลินทรี ย์  และ
เทคโนโลยีชีวภาพ การน าเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการเกษตร การส่งเสริมการ
เจริญของพืช การควบคุมโรคพืช รวมท้ังการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีอาหาร ทางด้านสิ่งแวดล้อม การบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัด
สารพิษ การผลิตพลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์ และด้านอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของนักศึกษา 
 
312351  โรคพืชและการป้องกันก าจัด     3(2-3-4) 
       (Plant Diseases and Their Control)   
วิชาบังคับก่อน : 108201  จุลชีววิทยา, 108202  ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 
  ความส าคัญของโรคพืช ความเสียหาย ประเภทและชนิด
ของสาเหตุโรคพืช หลักการวินิจฉัยสาเหตุ  การเป็นปรสิตและ
พัฒนาการของโรคติดเชื้อ การเข้าท าลายพืช ผลกระทบของเชื้อต่อ
สรีรวิทยาของพืช การป้องกันตัวเองของพืช พันธุศาสตร์ของการเกิดโรค 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรค การแพร่ระบาด หลักการป้องกันก าจัดโรคพืช 
และกรณีตัวอย่างของโรคแต่ละประเภทท่ีส าคัญ 
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312352  แมลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
       (Economic and Industrial Insects) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงท่ีเป็นการค้าและ
อุตสาหกรรมรวมท้ังผลท่ีมีต่อวัฒนธรรมไทย วิธีการและเทคโนโลยีการ
ผลิต คุณภาพของผลผลิต และความต้องการของตลาด ชนิด ชีววิทยา 
นิเวศน์วิทยาของแมลงในอุตสาหกรรม คือ ผึ้ง ครั่ง ไหมและแมลง
เศรษฐกิจอื่น ๆ รวมท้ังแมลงท่ีใช้เป็นอาหาร  ทัศนศึกษาในแหล่งผลิต
แมลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนอกมหาวิทยาลัย 
 
312353  เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ     2(1-3-4) 
       (Economic Mushroom Production Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  ชีววิทยาและการจ าแนกเห็ดรา ความส าคัญของเห็ดทาง
การเกษตร โภชนาการ สมุนไพร และเศรษฐกิจและสังคม เทคนิคและ
เทคโนโลยีในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ศัตรูเห็ดและการ
จัดการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด และต้นทุนการผลิต รวมท้ังการศึกษา
ดูงานฟาร์มเห็ดนอกสถานท่ี 
 
312354  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช     2(2-0-4)              
        (Laws Concerning with Plant Protection)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเป็นมา ความส าคัญ บทบัญญัติ  มาตรการ การ
บังคับใช้ และผลกระทบของกฎหมายซ่ึงเกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช 
ได้แก่ พระราชบัญญัติกักกันพืช และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
    
312355  โรคของพืชเศรษฐกิจ     3(2-3-4) 
       (Plant Disease of Economic Crops) 
วิชาบังคับก่อน  :  312351 โรคพืชและการป้องกันก าจัด 

  ความรู้เกี่ยวกับโรคของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญซ่ึงครอบคลุม
ชนิดของโรค เชื้อสาเหตุ วงจรโรค การเกิดและการพัฒนาการของโรค 
การแพร่ระบาดและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง อาการโรค การวินิจฉัย 
การจัดการโรค ตลอดจนแนวทางการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดปัญหาและเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในกลุ่มพืชไร่ ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ และผัก ด้วยข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 
312361 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     3(2-3-4) 
  (Weeds and Their Control)                       
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความส าคัญของวัชพืชต่อการเกษตร ชีววิทยาและการ
จ าแนกวัชพืช การแข่งขันของวัชพืชกับการปลูกพืช หลักการป้องกัน
ก าจัดวัชพืช สถานการณ์การใช้สารก าจัดวัชพืช พัฒนาการและการ
จ าแนกเทคนิคการใช้ และพิษวิทยาของสารก าจัดวัชพืช ผลกระทบ
ของสารก าจัดวัชพืชต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญ 
 
312362  หลักการส่งเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
       (Principles of Agricultural Extension) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนวคิด ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร จิตวิทยาในการส่งเสริม
การเกษตร การวางแผนและบริหารงานส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ
และวิธีการส่ง เสริมการเกษตร วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีและการด าเนินโครงการส่งเสริม
การเกษตร  วิธีการศึกษา  เก็บข้อมูลและการประเมินผลการส่งเสริม
การเกษตร การจัดการหลักสูตรฝึกอบรม การติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร 
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312363  การจัดการงานสนามและภูมิทัศน์     3(2-3-4) 
       (Landscape and Turf Management) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  ประวัติความเป็นมาของวิชา ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช และธาตุอาหารเสริม บทบาทของธาตุอาหารในพืช  รูปของธาตุอาหารท่ีพืชใช้ได้และแหล่งท่ีมา ความสัมพันธ์ระหว่างหินแร่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน อินทรียวัตถุ และ organomineral บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การประเมินและจัดการ     
  การจัดการและตกแต่งสถานท่ีและสนาม  การเลือกใช้ไม้
ดอกไม้ประดับ  หญ้า และวัตถุต่างๆ  ในการตกแต่งบ้าน  สวน  
เส้นทาง  การจัดการและจัดสถานท่ีสาธารณะ การจัดการดูแลสถานท่ีท่ี
ได้รับการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ 
ทัศนศึกษาสวนและ/หรือสถานท่ีท่ีได้รับการตกแต่งนอกมหาวิทยาลัย 
 
312364  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์     3(3-0-6) 
       และการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร                     
       (Geographic Information System and    
        Application for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศทาง
การเกษตร ประเภทของสารสนเทศทางการเกษตร ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลกับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร 
แหล่งจัดเก็บสารสนเทศทางการเกษตรของประเทศไทย และการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ และการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 
 
312461 เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพืช    2(2-0-4) 
       (Good Agricultural Practices for Crop Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  นโยบายความปลอดภัยอาหาร   มาตรฐานสินค้าเกษตร  
นิยามและความส าคัญของเกษตรดีท่ีเหมาะสม  เกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับพืช ข้อก าหนด คู่มือ การปฏิบัติ  หน่วยงานให้ค าปรึกษา 

หน่วยงานให้การรับรอง การท าเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร 
ปัญหา  อุปสรรค 
 
312481 ปัญหาพิเศษ     3(0-9-0) 
  (Special Problems) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การค้นคว้า วิจัย ทดลอง หรือศึกษาปัญหาในการผลิตพืช 
 
312482  สัมมนา      1(1-0-6) 
  (Seminar) 
  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป 
  การเขียนบทคัดย่อ และการน าเสนอผลงานวิชาการใน
ลักษณะของการสัมมนา 
 
312490  เตรียมสหกิจศึกษา 1      (1-0-3) 
       (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส 
ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การเตรียม
ความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
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312491  สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
       (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและ  
                      312490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
312492  สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
            (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  312491  สหกิจศึกษา 1 

เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1 
 

312493  สหกิจศึกษา 3       8 หน่วยกิต 
       (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  312492  สหกิจศึกษา 2 
    เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1 และ 2 
 
313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม                      3(0-9-0) 
  (General Farm Practicum) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในฟาร์มผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
ได้แก่ ฟาร์มโคนม โคเน้ือ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มประมง การ
บัญชีฟาร์ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และทัศนศึกษาเยี่ยมชมฟาร์มการ
ผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น 

313251 ระบบการผลิตสัตว์     3(3-0-6) 
  (Animal Production Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาถึงระบบการผลิตสัตว์ของโลกและของประเทศไทยใน
ด้านความเป็นมา ปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
รวมถึงการศึกษาดูงานระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย 
 
313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์     4(3-3-6) 
    (Animal Anatomy and Physiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 
 ศึกษาถึงโครงสร้างและหน้าท่ีของ ระบบโครงร่าง ระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบกล้ามเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
ระบบขับถ่ายและรักษาสมดุลของน้ า ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
สืบพันธุ ์
 
313312 สุขศาสตร์ และการป้องกันโรคสัตว์     4(3-3-6) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส าหรับสัตว์และการป้องกันโรค 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสาเหตุของการเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรีย์ 
ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีก สุกร โค กระบือ แพะ 
และแกะ หลักการใช้และก าหนดโปรแกรมวัคซีนโปรแกรมสุขภาพ
ส าหรับสัตว์ ยาและหลักการใช้ยาส าหรับสัตว์ หลักการท าลายและลด
ปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพของฝูงสัตว์ ระบบความ
ปลอดภัยของคนและสัตว์ภายในฟาร์ม และหลักการควบคุมและก าจัด
โรคสัตว์ 
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313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์     4(3-3-6) 
  (Principles of Animal Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี  

ความส าคัญของอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะท่ี
จ าเป็นส าหรับสัตว์ หน้าท่ี อาการขาด ระบบทางเดินอาหารสัตว์ การ
ย่อย การดูดซึมและการล าเลียงโภชนะในร่างกาย วัตถุดิบท่ีเป็นแหล่ง
ของโภชนะ และความต้องการโภชนะของท้ังสัตว์กระเพาะรวมและ
เพาะเดี่ยว 
 
313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์     4(3-3-6) 
  (Animal Breeding) 
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ และ 103104 สถิติเบ้ืองต้น 

ระบบการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ  พันธุศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การคัดเลือกโดยตรงและโดยอ้อม 
ผลตอบสนองต่อการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ การวางแผนการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะชนิด พันธุศาสตร์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับโรค และ
ความต้านทานโรค   
 
313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย     4(3-3-6) 
               (Livestock Housing and Animal Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใช้งาน
และการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการ
ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมถึงงานช่างต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ศึกษาดูงานฟาร์มและสถานประกอบการต่าง ๆ 
 
313352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตวศาสตร์     3(2-3-6) 
  (Experimental Statistics for Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบ้ืองต้น 

 ข้อพิจารณาในการท างานวิจัยทางสัตว์ ขั้นตอนท่ีส าคัญ
ในการท างานวิจัยทางสัตว์ การก าหนดประชากรท่ีจะน าผลงานวิจัยไป
ขยายผล การสุ่มตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสม 
รวมถึงวิธีการควบคุมความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ในงานทดลอง หลักการ
และหน้าท่ีของแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และการเลือกแผนการ
ทดลองท่ีเหมาะสม การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย สมการเชิงเส้นในการศึกษาความสัมพันธ์ การสรุปผลการวิจัย 
และการน าไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในระดับประชากร 
 
313341 การผลิตสัตว์ปีก     3(2-3-4) 
  (Poultry Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของสัตว์ปีกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พันธุ์ โรงเรือนและการจัดการ อาหารและการให้อาหาร หลักการผลิต
สัตว์ปีกที่เหมาะสม โรคท่ีส าคัญของสัตว์ปีกและการป้องกันรักษา 
 
313342 การผลิตสุกร     3(2-3-4) 
  (Swine Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สภาพแวดล้อมท่ีใช้เลี้ยงสุกร พฤติกรรมของสุกร การผลิต
สุกรตามขั้นตอนต่าง ๆ โรงเรือน และการก าจัดของเสีย 
 
313343 การผลิตสัตว์น้ า     3(2-3-4) 
  (Aquaculture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ชนิดของสัตว์น้ าท่ี
นิยมเลี้ยง หลักการและวิธีการในการสร้างบ่อ การใส่ปุ๋ย การให้อาหาร 
การเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยง รวมท้ังปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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313344 การผลิตโค    4(3-3-6) 
  (Cattle Production) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พันธุ์และพันธุกรรมของโคนม โคเนื้อ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผลิตโคนม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจากลูกโคนม
เพศผู้ โรงเรือน การจัดการและการให้อาหาร หลักการผลิตน้ านมท่ี
เหมาะสม ระบบการผลิตเน้ือของโคเน้ือ โรคท่ีส าคัญของโคและการ
ป้องกันรักษา 
 
313411 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์     2(2-0-4) 
  (Animal Physiology of Reproduction) 
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 
 ศึกษาถึงการสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และสัตว์เพศเมีย การ
สร้างน้ านม การสร้างไข่ของสัตว์ปีก การผสมเทียม การฝากถ่ายคัพภะ
และวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ  
 
313412 สรีรวิทยาการย่อยอาหารของสัตว์     2(2-0-4) 
  (Animal Physiology of Digestion) 
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 
 ศึกษาถึงการท างานและการควบคุมการย่อยอาหาร การดูด
ซึมอาหาร การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และความผิดปกติของ
ทางเดินอาหารในสัตว์ 
 
313413   สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสัตว์  3(3-0-6) 
    (Environmental Physiology and Adaptation of Animal) 
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 
 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม ภาวะ
ธ ารงดุล ความเครียด ผลของความเครียดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
ตลอดจนการปรับตัวของสัตว์ 
 
313414 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ า     3(3-0-6) 
  (Environmental Physiology of Aquatic Animals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาสรีรวิทยาของการปรับตัวของสัตว์น้ าในสภาวะ
แวดล้อมท่ีอาศัย ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินโลหิต ระบบประสาท การรักษาสมดุลของน้ า 
ระบบสืบพันธุ์  และระบบต่อมไร้ ท่อ เน้ือหาวิชาเน้นสัตว์น้ า ท่ีมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลา กุ้ง และ หอย 
 
313421 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์     1(0-3-0) 
  (Animal Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์ 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่การวิเคราะห์หาความชื้น  เถ้า โปรตีน 
ไขมัน เยื่อใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบ
สูตรอาหารสัตว์ 
 
313422 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว     3(3-0-6) 
  (Monogastric Animal Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์ 

ความส าคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะในร่างกายสัตว์ ความต้องการโภชนะและ
มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์และการ
ผลิตอาหารสัตว์ 
 
313423 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง     3(3-0-6) 
  (Ruminant Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์ 

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เค้ียวเอื้อง การสังเคราะห์ 
การน าพาและการดูดซึมโภชนะ การย่อยและเมตาโบลิซึมของคาร์
โบไฮเดรท ไขมัน และไนโตรเจน การใช้ผลิตผล ผลพลอยได้จาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง 
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313424 การผลิตอาหารสัตว์     3(3-0-6) 
  (Animal Feed Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การผลิตอาหารสัตว์ในระดับฟาร์มและระดับอุตสาหกรรม 
การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจน
กรรมวิธีและกระบวนการในการผลิต การเก็บรักษา วิธีการน าไปใช้
เลี้ยงสัตว์ การค านวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
ในระยะต่าง ๆ ตลาดอาหารสัตว์ 
 
313425 การจัดการพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า     3(2-3-4) 
  (Forage and Pasture Management) 
วิชาบังคับก่อน : 302212 หลักการผลิตพืช 

ความหมายและความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ ท้ังพืชตระกูลหญ้าและ
พืชตระกูลถั่ว การท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และการจัดการ การใช้ประโยชน์
จากทุ่งหญ้า การเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การท าหญ้าและถั่วแห้ง 
การท าหญ้าและถั่วหมัก 
 
313451 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการผลิตสัตว์     3(3-0-6) 
  (Biotechnology for Animal Production) 
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ อณูพันธุ
ศาสตร์พื้นฐานส าหรับการผลิตสัตว์ หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 
เทคโนโลยีชีวภาพในการสืบพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารสัตว์ 
เทคโนโลยีชีวภาพในสุขภาพสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพด้านฮอร์โมน
ส าหรับผลิตสัตว์ 
 
313452 เทคโนโลยีชีวภาพโภชนศาสตร์สัตว์     3(3-0-6) 
  (Biotechnology in Animal Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 313422 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว  
และ 313423 โภชนศาสตร์สัตว์สัตว์เค้ียวเอื้อง 

ปร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น มา  แ ละ คว ามสั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
เทคโนโลยีชีวภาพและโภชนศาสตร์สัตว์ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่ออุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่ออุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่ออุตสาหกรรมสัตว์กระเพาะ
รวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ (จุลินทรีย์ สารปฏิชีวนะ พรีไบโอติก โพรไบโอติก และเอนไซม์) 
การตัดต่อพันธุกรรมจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร 

 
313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์     3(3-0-6) 
  (Organic Livestock Production) 
วิชาบังคับก่อน : 313251 ระบบการผลิตสัตว์ 
 ศึกษาถึงหลักการของปศุสัตว์อินทรีย์ วิธีการผลิตสัตว์ท่ี
ส าคัญแต่ละชนิด กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง สวัสดิภาพของสัตว์
เลี้ยงกับปศุสัตว์อินทรีย์ ทัศนคติของผู้บริโภค ความปลอดภัยทาง
อาหาร 
 
313442 การผลิตสัตว์น้ าประยุกต์     3(2-3-4) 
  (Applied Aquatic Animal Propagation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การคัดเลือกและการจัดการพ่อแม่พันธุ์  เทคนิคการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าด้วยวิธีการต่าง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์และการจัดการ
โรงเพาะฟัก เทคนิคการฟักไข่และการอนุบาลลูกสัตว์น้ า การเตรียม
อาหารมีชีวิตส าหรับอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อน เน้ือหาวิชาเน้นสัตว์น้ าท่ี
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาเศรษฐกิจ และ กุ้ง 
 
313443 การจัดการโรงฟักไข่     3(2-3-4) 
  (Hatchery Management) 
วิชาบังคับก่อน : 313341 การผลิตสัตว์ปีก 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ การสร้างฟองไข่ การ
พัฒนาของตัวอ่อน การจัดการพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไข่ฟัก การคัดเลือก
และการเก็บรักษาไข่ฟัก การฟักไข่และตู้ฟักไข่ ปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
ต่อการฟักไข่ การฟักไข่สัตว์ปีกเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ 
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313453   การส่งเสริมการปศุสัตว์และกฎหมายการเกษตร  3(3-0-6) 
        (Livestock Extension and Agrarian Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาถึงหลักการส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 
โสตทัศนูปกรณ์ การสื่อสารระหว่างบุคคล การวางแผนโปรแกรมการ
ส่งเสริม การส่งเสริมการตลาดปศุสัตว์ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรและการผลิตสัตว์ 
 
313454 อุตสาหกรรมปศุสัตว์นานาชาติ     3(3-0-6) 
  (International Livestock Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 313251 ระบบการผลิตสัตว์ 
 ศึกษาถึงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศต่างๆ ในโลก
โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นคู่ค้าหรือคู่แข่งของประเทศไทย ในด้านภูมิ
หลัง ระบบการผลิต และผลกระทบท่ีมีต่ออุสาหกรรมปศุสัตว์ของ
ประเทศไทย 
 
313455 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์     3(2-3-4) 
  (Information Technology in Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารส าหรับการพัฒนางานปศุ
สัตว์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ ปศุสัตว์ การออกแบบ 
การจัดการ และการสร้างฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานปศุสัตว์ 
 
 
 
 

313456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิตสัตว์  3(1-6-6) 
         (Animal Production Project Planning and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 205214 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร และผ่านวิชาการ
ผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 การจัดท าแผนธุรกิจด้านการผลิตสัตว์ ประกอบด้วยหัวข้อ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จริงจากฟาร์มของ เกษตรกร 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการ
แผนก าลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการด าเนินงาน 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจทางด้านการผลิต
สัตว์ เช่น การส่งเสริมเกษตรกร การส ารวจสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต้น 
 
313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์     1(0-3-6) 
  (Presentation in Animal Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ผ่านรายวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 วิชา 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานทางวิชาการสัตว
ศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ การ
เขียนบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานด้วยวาจา และการถก
ปัญหาทางวิชาการ รวมถึงการศึกษา  ดูงานสถานการณ์จริงของการ
ประชุมวิชาการทางสัตวศาสตร์ 
 
313482 สัมมนา      1(0-3-6) 
  (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน :  313481 การน าเสนอทางสัตวศาสตร์ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะของการสัมมนา 
วิเคราะห์น าเสนอประเด็น อภิปรายและร่วมถกปัญหาในเชิงวิชาการ 
และสามารถน าผลสรุปไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์ได้ 
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313490 เตรียมสหกิจศึกษา     1(1-0-3) 
    (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส 
ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
313491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
    (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม 313490 เตรียมสห
กิจศึกษา  

และผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา 
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา

เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสห
กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 

 
313492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 313491 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสห
กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
313493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 313492 สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสห
กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 

 
325211   จุลชีววิทยาอาหาร 1     2(2-0-4) 
   (Food Microbiology I) 
วิชาบังคับก่อน :  104201 จุลชีววิทยา 

ลักษณะและแหล่งของจุลินทรีย์ประจ าถิ่นในอาหาร 
จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดอาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 
จุลินทรีย์กล้าเชื้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญและการยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ การบาดเจ็บของจุลินทรีย์ท่ีมีผลจากสิ่งแวดล้อมในอาหาร 
จุลินทรีย์ดัชนีและเชื้อก่อโรค การควบคุมจุลินทรีย์  การตรวจวิเคราะห์
ทางจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานคุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์ 
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325212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1     1(0-3-0) 
  (Food Microbiology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจุลินทรีย์ท่ี
ส าคัญในอาหาร 
 
325213   จุลชีววิทยาอาหาร 2     2(2-0-4) 
   (Food Microbiology II) 
วิชาบังคับก่อน :  325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1  

ปัจจัยทางกายภาพ เคมี ของกระบวนการแปรรูปท่ีมีผลต่อ
จุลินทรีย์ เช่น การท าแห้ง การใช้ความเย็น ความร้อน รังสี การหมัก 
และสารเจือปน สารปรุงแต่งอาหาร สารถนอมอาหารและสารท าความ
สะอาด เป็นต้น การควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต การผลิต
เอนไซม์ กรดอะมิโน และสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ ท่ีเป็นผลผลิต
จากจุลินทรีย์ท่ีน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความเสี่ยงและระบบ
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์ 
 
325214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2     1(0-3-0) 
   (Food Microbiology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบของปัจจัย
ต่างๆ จากกระบวนการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย์  

 
325221 อาหารและโภชนาการ     3(3-0-6) 
   (Food and Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

โภชนาการของมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกาย สรีรวิทยา
และจิตวิทยาการควบคุมการบริโภคอาหาร การย่อย การดูดซึม การ

เคลื่อนย้าย และเมตาโบลิซึมของสารอาหารมหภาค จุลภาค และ
แอลกอฮอล์ คุณค่าเชิงโภชนาการของสารอาหารมหภาคและจุลภาค 
น้ าและอิ เลคโตรไลท์ ความต้องการอาหารและสมดุลพลังงาน 
พฤติกรรม อาการและโรคเกิดจากการผิดปกติของการบริโภค กลุ่ม
อาหารพื้นฐาน อาหารเชิงหน้าท่ีทางโภชนาการ และผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ 

 
325222 เคมีอาหาร 1     2(2-0-4) 
   (Food Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน :  109201 ชีวเคมี 

 คุณสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร  ได้แก่  น้ า 
คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน และไขมัน  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
องค์ประกอบเหล่าน้ีต่อคุณสมบัติของอาหาร  เอมไซม์ท่ีส าคัญใน
ผลิตผลเกษตรและอาหาร และผลกระทบของเอมไซม์ดังกล่าว 
 
325223 เคมีอาหาร 2     2(2-0-4) 
   (Food Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน :  325222 เคมีอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของวิตามิน เกลือแร่  จาก
กระบวนการแปรรูปอาหาร สมบัติทางเคมีของรงควัตถุในอาหาร เคมี
ของสารให้กลิ่นรส วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีปนเปื้อนและสารพิษใน
อาหาร 
 
325224 ปฏิบัติการเคมีอาหาร     1(0-3-0) 
  (Food Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  325223 เคมีอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางเคมีของ
องค์ประกอบเคมีของอาหาร 
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325231 การแปรรูปอาหาร 1     3(3-0-6) 
  (Food Processing I) 
วิชาบังคับก่อน :  105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป และ 325211 จุลชีววิทยา
อาหาร 1 

ทฤษฏีและหลักการถนอมอาหาร น้ าและการแปรรูปน้ า
ส าหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปร
รูปวัตถุดิบ สารเคมีท่ีช่วยใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ตัวอย่าง
อุตสาหกรรมการแปรรูปขนาดใหญ่ในประเทศไทย  และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
325232 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1     1(0-3-0) 
   (Food Processing Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 325231 การแปรรูปอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาการแปรรูปอาหาร 1 
 
325271   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น     3(3-0-6) 
             (Introduction to Food Science and Technology)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วัตถุดิบและน้ าท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ชนิดและคุณค่า
ของสารอาหาร คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ กระบวนการ
แปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยของอาหาร 
 หมายเหตุ : เปิดให้เฉพาะนักศึกษานอกหลักสูตรเท่าน้ัน 
 
325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ     3(3-0-6) 
  หลังการเก็บเกี่ยว 
  (Postharvest Changes of Biological Materials) 
วิชาบังคับก่อน :  109201 ชีวเคมี 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และจุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว 
ของวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเน้ือสัตว์ ไข่ ปลา 
นม ผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม เพื่อชะลอการ
เปลี่ยนแปลงก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 

325322  การวิเคราะห์อาหาร     3(2-3-4) 
  (Food Analysis) 
วิชาบังคับก่อน :  102204 เคมีวิเคราะห์ และ 102205 ปฏิบัติการ
เคมีวิเคราะห์ 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร วิธีมาตรฐานการ
วิเคราะห์อาหารตามหลักสากล การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้อมูล  การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร วิตามิน 
และสารปรุงแต่ง การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปคโทรสโคปี และ 
โครมาโทกราฟฟี และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
325331 การแปรรูปอาหาร 2     4(4-0-8) 
   (Food Processing II) 
วิชาบังคับก่อน :  325231 การแปรรูปอาหาร 1 

กระบวนการแปรรูปอาหาร  ได้แก่ การใช้ความร้อน การท า
ให้เข้มข้น  การท าแห้ง  การแช่เยือกแข็ง  การใช้คลื่นไมโครเวฟและ
อาบรังสี  การปรับเปลี่ยนบรรยากาศ การเปลี่ยนเน้ือสัมผัส การท าให้
บริสุทธิ์ การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ทัศนศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
325332   ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2     1(0-3-0) 
   (Food Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาการแปรรูปอาหาร 2 
โดยมีค านวณทางวิศวกรรมอาหาร 
 
325333   บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร     2(2-0-4) 
   (Packaging for Food Products) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมายของบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ 
ชนิดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว โลหะ เยื่อและกระดาษ 
พลาสติก กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์
ของอาหารแต่ละประเภท การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร 
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325341  พื้นฐานวิศวกรรมอาหาร     2(2-0-4) 
             (Fundamentals of Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 และ 105103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 
 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การฉายและเขียนภาพ
ออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติ ภาพตัดและสัญนิยม พื้นฐานการ
ค านวณในวิชาวิศวกรรมอาหาร หน่วยและมิติ ตัวแปรมาตรวัด 
หลักการเรื่องสมดุลมวลสาร พลศาสตร์ของไหลในการค านวณเรื่องการ
ส่งของไหลในระบบท่อ 
 
325411 เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร     3(2-3-4) 
  (Food Fermentation Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2 

บทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก จุลชีววิทยา
และเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารหมัก กล้าเชื้อท่ีใช้ใน
การผลิตอาหารหมักดอง การควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
กระบวนการหมัก เทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
 
325342  วิศวกรรมอาหาร 1     2(2-0-4) 
  (Food Engineering I)  
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ และ 325341  พื้นฐาน
วิศวกรรมอาหาร 
 หลักการอุณหพลศาสตร์ สมดุลพลังงาน และการถ่ายโอน
ความร้อนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร 
 
325343  วิศวกรรมอาหาร 2     3(3-0-6) 
             (Food Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน :  325342 วิศวกรรมอาหาร 1 หรือ เรียนควบคู่กัน     
 ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์มวล พลังงาน และ การ
ถ่ายโอนมวล ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรม
อาหาร เช่น การระเหย การท าแห้ง การสกัด ระบบท าความเย็น 
ระบบแช่เยือกแข็ง และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

325344  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร     1(0-3-0) 
            (Food Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  325343 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือ เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
อาหาร วิศวกรรมอาหาร 1 และวิศวกรรมอาหาร 2 
 
325351 สถิติส าหรับนักเทคโนโลยีอาหาร     4(3-3-6) 
   (Statistics for Food Technologists) 
วิชาบังคับก่อน :  103104 สถิติเบ้ืองต้น 

การประมาณค่าทางสถิติ หลักการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ หลักการวางแผนการทดลองทางสถิติ แผนการทดลองแบบสุ่ม
โดยสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มโดยสมบูรณ์ แผนการ
ทดลองแบบลาตินสแควร์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบ
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟคทอเรียล สถิติ
เพื่อการควบคุมคุณภาพอาหาร สถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และมี
ภาคปฏิบัติการ 
 
325352   การควบคุมคุณภาพอาหาร     3(2-3-4) 
   (Food Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน :  325331 การแปรรูปอาหาร 2 

ปัจจัยของคุณภาพและการวัดคุณภาพ  สีของอาหาร   ชนิด
ของสีและมาตรฐานการจ าแนกสี การก าหนดและการวัดสี ความหนืด
และความคงตัวของอาหาร มาตรฐานความหนืดและความคงตัว การ
วัดความหนืดและความคงตัว ลักษณะเน้ือสัมผัสของอาหาร เครื่องมือ
และประสาทสัมผัสกลิ่นและรสของอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อกลิ่นและรส
ของอาหาร วิธีวัดกลิ่นและรสของอาหาร ขนาด รูปร่าง และต าหนิ การ
ประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส การเตรียมการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิติ และมีภาคปฏิบัติการ 
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325451  การตลาดอาหาร     2(2-0-4) 
  (Food Marketing) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด  สิ่ งแวดล้อมทาง
การตลาด  กระบวนการจัดการทางการตลาด  ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด  ตลาดองค์การและพฤติกรรมผู้ซ้ือองค์การ  พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนด
ต าแหน่งในตลาด  การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และการจัดการการส่งเสริมการตลาด 
 
325452   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     3(2-3-4) 
  (Food Product Development) 
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2 325351 สถิติส าหรับ
นักเทคโนโลยีอาหาร และ  325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดและความส าคัญของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบและพัฒนากระบวนการแปรรูป การ
วางแผนในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและการประเมินผล และมี
ภาคปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
325453   ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย     3(3-0-6) 
  ของอาหาร      
  (Food Safety and Quality Assurance System) 
วิชาบังคับก่อน :  325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การสืบ
ย้อนกลับ (Traceability) หลักการประกันคุณภาพ ระบบการประกัน
คุณภาพ การจัดการในการประกันคุณภาพ  การวางแผนการประกัน
คุณภาพ 
 

325454   สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อม     2(2-0-4) 
    โรงงานอาหาร 

(Food Plant Sanitation and Environment 
Management) 

วิชาบังคับก่อน : 325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 และ 325331 การ
แปรรูปอาหาร 2 

ข้อพึงปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
สภาพแวดล้อมของโรงงาน การจัดท าโครงการสุขาภิบาลของโรงงาน 
การจัดการน้ าเสีย และของเหลือท้ิง กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล
โรงงานอาหาร  และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
325455 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร     2(2-0-4) 
    (Food Law and Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 325453 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 กฎหมายอาหารของประ เทศไทยและต่างประเทศ  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร หลักการบริหารกฎหมายอาหารและยา ขอบเขตของ
กฎหมายอาหารและยา สินค้าท่ีอยู่ใต้ความควบคุมของกฎหมายอาหาร
และยา การเรียกสินค้าคืน การเตือนด้านความปลอดภัยของอาหาร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภค  
 
325456   การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร     3(2-3-4) 
  (Sensory Evaluation of Foods) 
วิชาบังคับก่อน :  103104 สถิติเบ้ืองต้น 

ค าจ ากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาท
สัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การเก็บและการ
เตรียมตัวอย่าง องค์ประกอบของสเกลการวัด วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประเมิน 
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325461 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม     3(1-6-2) 
  (Dairy Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325321 การเปล่ียนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว  325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

น้ านมและครีม จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์นมและความ
ปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ  และทัศนศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมนม 
 
325462  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก     3(2-3-4) 
  (Meat and Poultry Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

การฆ่าสัตว์และคุณภาพของซาก การตัดแต่งซาก วัตถุดิบ
เนื้อและส่วนผสมท่ีไม่ใช่เน้ือและหน้าท่ีต่าง ๆ ในการแปรรูป หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เน้ือตัดแต่งและขึ้นรูป 
ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประเมินคุณภาพเน้ือ
และผลิตภัณฑ์ คุณภาพโภชนาการของผลิตภัณฑ์เน้ือ การใช้ประโยชน์
ผลพลอยได้จากสัตว์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 
325463   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้     3(1-6-2) 
   (Fruit and Vegetable Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว  325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

การปฏิบัติและการเก็บรักษาผักและผลไม้สด ผลการแปรรูป
ต่อผักและผลไม้และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์  การถนอม
และแปรรูปผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ  ผลพลอยได้จากผักและผลไม้
และการใช้ประโยชน์  และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 

325464   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ     3(1-6-2) 
   (Bakery Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

คุณสมบัติของส่วนผสมชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการเกิดโด  กรรมวิธีในการแปรรูป  การตรวจสอบคุณภาพ  
และการเก็บรักษา  และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 
325465 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว     3(2-3-4) 
  (Cereal and Legume Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325321 การเปล่ียนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว ท่ีใช้ในการแปรรูป เน้น ข้าว  
ข้าวโพด  ข้าวสาลี  ถั่วเหลืองและถั่วเขียว  การใช้ประโยชน์จากส่วน
เหลือท้ังหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 
 
325466 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ ามันและไขมัน     3(1-6-2) 
    (Fat and Oil Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325331 การแปรรูปอาหาร 2  325223 เคมีอาหาร 
2 หรือโดยความเห็นชอบของ สาขาวิชาฯ 

ประเภทและแหล่งของไขมันและน้ ามัน คุณสมบัติทาง
กายภาพ การปฏิบัติการเก็บรักษาและการเสื่อมเสียของน้ ามันดิบและ
วัตถุของน้ ามัน กรรมวิธีแปรรูปและท าให้บริสุทธิ์ของน้ ามันและไขมัน 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามัน ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ ามันและไขมัน และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ ามันและไขมัน 
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325467   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง    3 (2-3-4) 
   (Fishery Product Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ 

การปฏิบัติและเก็บรักษาสัตว์น้ าสด  ผลของการแปรรูปต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ประมง  ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมงและการใช้
ประโยชน์  และทัศนศึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 
 
325471    เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร     3(2-3-4) 
    (Food Packaging Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 325333 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

นิยามของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สมบัติ
ทางกายภาพเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารในบรรจุภัณฑ์  วิธีตรวจสอบบรรจุภัณฑ์  กฎหมายและ
ข้อก าหนดของบรรจุภัณฑ์และฉลากอาหาร 
 
325472   เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร     3(2-3-4) 
   (Food Enzyme Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  325223 เคมีอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

แหล่งและประเภทของเอนไซม์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทหน้าท่ี
และความส าคัญของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมอาหาร การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการวิเคราะห์อาหาร และการตรึงเอนไซม์ 

325473 อาหารและโภชนบ าบัด     3(2-3-4) 
   (Food and Diet Therapy) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

หลักโภชนบ าบัด อาหารแลกเปลี่ยนและการจัดรายการ
อาหาร อาหารส าหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ อาหารส าหรับ
บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ อาหารดัดแปลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ
เสริมสารอาหาร อาหารฟังก์ชั่น ภัยของอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
325481 สัมมนา      1(1-0-2) 
   (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน :  325223 เคมีอาหาร 2  325322 การวิเคราะห์
อาหาร 325331 การแปรรูปอาหาร 2 และ 325352 การควบคุม 
คุณภาพอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นคว้าบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารด้วย
วาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
 
325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1     1(1-0-2) 
    (Food Technology Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 325481 สัมมนา 

หลักการเตรียมข้อเสนอโครงการ การค้นคว้าและทดลอง
เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 
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325483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 2     3(0-9-0) 
    (Food Technology Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1 

การค้นคว้าทดลองท่ีต่อเน่ืองจากโครงงานเทคโนโลยีอาหาร 
1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนรายงานผลการ
ทดลองและน าเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
 
325490 เตรียมสหกิจศึกษา     1(1-0-3) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส 
ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
325491   สหกิจศึกษา 1  8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ 325490 เตรียม
สหกิจศึกษา 
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ 
 
325492 สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  325491 สหกิจศึกษา 1 
   เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1 
 
325493 สหกิจศึกษา 3  8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  325492 สหกิจศึกษา 2 
   เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1 และ สหกิจศึกษา 2 

 
 





สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
โทรศัพท 0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603  
Website : http://eng.sut.ac.th/elec/

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
โทรศัพท   0-4422-4225  โทรสาร 0-4422-4610  
Website   : http://eng.sut.ac.th/ae/
Facebook : http://www.facebook.com/AESUT
Twitter     : http://twitter.com/aesut

สาขาวิชาวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส  
สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง 
โทรศัพท    : 0-4422-4238 โทรสาร  0-4422-4608  
Website   : http://eng.sut.ac.th/te/

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
โทรศัพท    0-4422-4422  โทรสาร 0-4422-4602  
Website :  http://eng.sut.ac.th/cpe/

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โทรศัพท  0-4422-4490-1  โทรสาร 0-4422-4609  
Website : eng.sut.ac.th/che/ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
โทรศัพท 0-4422-4410, 0-4422-4577, 0-4422-4176 
โทรสาร   0-4422-4613  
Website : http://eng.sut.ac.th/me/

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  
โทรศัพท  0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4612 
Website  : http://eng.sut.ac.th/ceramic/

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
โทรศัพท  0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603  
Website  : http://eng.sut.ac.th/tce/
 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร  
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร  
โทรศัพท 0-422-4430-1  โทรสาร 0-4422-4605  
website : http/eng.sut.ac.th/polymer/polymer53

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท  0-4422-4223-4  โทรสาร : 0-4422-4220  
Website : http://eng.sut.ac.th

สาขาวชาวศวกรรมเคม  สา ชาว รร ม  ม กรชาส
สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี ชา มเคกรขา ิ
โทรศัพท  0-4422-4490-1  โทรสาร 0-4422-4609  รศั -44 49 ทร 44 92-4ร 0122-ท  โ
Website : eng.sut.ac.th/che/te ut chec.tengeb



สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท  0-4422-4223-4  โทรสาร : 0-4422-4220  
Website : http://eng.sut.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
โทรศัพท  0-4422-4400 โทรสาร  0-4422-4601  
Website  : http://www.sutee.com
Facebook : SUT - School of Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
โทรศัพท  0-4422-4420-1 โทรสาร 0-4422-4607  
Website  : http://eng.sut.ac.th/ce

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  
โทรศัพท 0-4422-4481  โทรสาร 0-4422-4482
Website : http://eng.sut.ac.th/metal/

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  
โทรศัพท 0-4422-4451  โทรสาร 0-4422-4606 
Website    : http://eng.sut.ac.th/envi/
Facebook : http://www.facebook.com/envisut  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
โทรศัพท  0-4422-4264   โทรสาร 0-4422-4604 
Website  : http://eng.sut.ac.th/Industrial/

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
โทรศัพท  0-4422-4441   โทรสาร 0-4422-4611
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
โทรศัพท  0-4422-4411  โทรสาร 0-4422-4494
Website  : http://eng.sut.ac.th/mae
Email : mae@sut.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
โทรศัพท 0-4422-4252, 0-4422-4576  
โทรสาร  0-4422-4555  
Website  : www.me-sut.com
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Electronic Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
             ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
     ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor  of  Engineering (Electronic Engineering) 
     ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Electronic Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่่าและความถี่สูง รวมถึงการ
ก่าหนดการท่างานของไอซีถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
  เน้นการศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้ลึกเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยอิงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบวงจร การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการท่างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะเรียนวิชาหลักในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิตอล วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อกและดิจิตอล สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน่า ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
  นักศึกษาต้องมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ท่ีส่าคัญคือต้องมีใจรักในศาสตร์
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 198 หน่วยกิต 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  2 หน่วยกิต 
    ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
        -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  35 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  42 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  4 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา      9 หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี      8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงานอาชีพทุกภาคส่วนของประเทศในต่าแหน่ง วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร
โรงงาน วิศวกรท่ีปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ  คือ 

1.  ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยท่ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกประเภทต้องมีวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคอยตรวจสอบ
และซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์ นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจท่ีออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างข วาง อาทิเช่น บริษัทซีเกท 
บริษัทเบนซ์มาร์ค เป็นต้น 

2.  ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ่ากองงานในสังกัดกระทรวงต่าง  ๆ อาทิ 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.  ภาคงานวิจัย ซ่ึงเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603   
Website : http://eng.sut.ac.th/elec/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101  ฟิสิกส์ 1 4 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน 3 
103101 แคลคูลัส 1 4 105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202213  โลกาภิวัตน์ 3 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 438204  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 438202 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ  1 438205  การออกแบบวงอิเล็กทรอนิกส์           4 
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม

โทรคมนาคม 1 
4 438203    อิเล็กทรอนิกส์ 

523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
4 
4 

438206  ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยุกต์ 

4 

527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับ 4 527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม 4 527204  สัญญาณและระบบ 4 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม               โทรคมนาคม 2  527205  สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 
529201 วงจรไฟฟ้า 4     

รวม 20 รวม 19 รวม 20 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

438301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 438304 วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล 4 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 4 438305 ระบบสมองกลฝังตัว   4 527303 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 4 
438303 ระบบควบคุมป้อนกลับ 4 438307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง 4 527304 การส่ือสารระบบดิจิตอล  4 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 527301  หลักการระบบสื่อสาร  4 527305   วิศวกรรมไมโครเวฟ 4 
529296   การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4 527302 วิศวกรรมสายอากาศ 4 527306 การส่ือสารด้วยสายใยแสง 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4     

รวม 19 รวม 20 รวม 19 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

438308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 1 438491   สหกิจศึกษา  8 438499  โครงงานวิศวกรรม 4 
438490 เตรียมสหกิจศึกษา 1               อิเล็กทรอนิกส์  
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2     
วิชาวิชาบังคับ 4     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 16 รวม 8 รวม 4 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

    

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering 

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 
                  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering) 
                  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Agricultural and Food Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารเป็นสาขาท่ีประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่องานผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร โดยวิชาเอกวิศวกรรมเกษตรเน้นการน าองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นเครื่องจักรกลเกษตร หรือเทคโนโลยีส าหรับกระบวนการผลิตทางก ารเกษตร 
การเก็บรักษาผลผลิต กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรท้ังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และพลังงาน รวมถึงการ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดินและน้ าอย่างยั่งยืน  ในขณะท่ีวิชาเอกวิศวกรรมอาหารเน้นการน าองค์ความรู้มาพัฒน าเป็น
เครื่องมือ  อุปกรณ์หรือเครื่องแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีส าหรับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  
กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร  
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงงาน  และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอก วิศวกรรม
เกษตร และวิชาเอก วิศวกรรมอาหาร ซ่ึงท้ัง 2 วิชาเอก เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงมีหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยสาขาวิชา
ควบคุมหลักของสภาวิศวกร ดังน้ันวิชาเฉพาะท่ีศึกษาของท้ัง 2 วิชาเอกจึงแบ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเน้นให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อรายวิชาต่อยอดในกลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร โดยรายวิชา
ศึกษาแบ่งกลุ่มครอบคลุมเรื่องของสมบัติทางวิศวกรรมของวัตถุดิบเกษตรและอาหาร หลักการการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร และหลักการการ
ออกแบบกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   วิชาเอก วิศวกรรมเกษตร 192    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
     สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 46 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  วิชาเอก วิศวกรรมอาหาร 192    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 46 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร 
2. วิศวกรโรงงาน 
3. วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
4. นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
5. นักวิเคราะห์โครงการ 
6. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
7. นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 
8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4225 โทรสาร  0-4422-4610   
Website :    http://eng.sut.ac.th/ae/ 
Facebook :  http://www.facebook.com/AESUT 
Twitter :     http://twitter.com/aesut 
 
 

http://eng.sut.ac.th/ae/
http://www.facebook.com/AESUT
http://twitter.com/aesut
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

วิชาเอก วิศวกรรมเกษตร 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111   เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105  แคลคูลัส 3 4 
102112   ปฏิบัตกิารเคมีพื้นฐาน 1 1 105101  ฟิสิกส ์1 4 103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 
103101   แคลคูลัส 1 4 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105102  ฟิสิกส ์2 4 
105113   มนุษยก์ับเทคโนโลย ี 3 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 3 105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 1 
202107   การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ  3 203101  ภาษาอังกฤษ 1   3 203102  ภาษาอังกฤษ 2  3 
525101   การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211 การคิดเพื่อการพฒันา 3 202212  มนุษย์กบัวัฒนธรรม 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
203203   ภาษาอังกฤษ 3 
521211   พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

3 
1 

203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 521212  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตร 
      และอาหาร 

3 

523201   การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 
530201   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261   กรรมวิธกีารผลิต 
533262   ปฏิบัตกิารกรรมวิธกีารผลิต 
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก        

2 
4 
4 
1 
2 

525202  เทอรโ์มไดนามกิส ์1 
525203  พลศาสตรว์ิศวกรรม 
525206  การเขยีนแบบวิศวกรรม 2 
530211  กลศาสตรว์ัสด ุ1 

4 
4 
2 
4 

521213  คณติศาสตรป์ระยกุต์ในวิศวกรรม
 เกษตรและอาหาร 
521221  วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 
525204  กลศาสตรข์องไหล 1 
529292  วิศวกรรมไฟฟา้ 

3 
 
4 
4 
4 

รวม 20 รวม 20 รวม 21 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

521311   ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร 4 521312   การออกแบบเครือ่งจกัรกลเกษตร 4 202213 โลกาภิวตัน ์ 3 
521315   การถา่ยเทความร้อนและมวล 4 521314   การควบคุมอตัโนมัติทาง 

 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
4 521316 การแชแ่ข็งและเก็บรกัษา 

 ด้วยความเย็น 
4 

521318   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตร  
   และอาหาร 1 

1 521317   ระบบต้นก าลังทางวิศวกรรม
     เกษตรและอาหาร 

4 521319 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตรและ
 อาหาร 2 

1 

521327   วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร
  

4 521321   เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรบั
 ระบบทางการเกษตร 

4 521322 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบ
 บูรณาการ 

4 

525307   การสั่นทางกล 4 521323   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตร 1 1 521324 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตร 2 1 
529294   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟา้ 1 521325   วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร 4 521326 วิศวกรรมเครื่องจกัรกลเกษตร 4 
    วิชาเลือกเสร ี(1) 4 

รวม 18 รวม 21 รวม 21 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

521411 เทคนิควิจยัและกรณีศึกษา 1 521491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสร ี(2) 4 
521490 เตรียมสหกจิศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ 4     

รวม 6 รวม 8 รวม 4 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

วิชาเอก วิศวกรรมอาหาร 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105  แคลคูลัส 3 4 

102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 105101  ฟิสิกส ์1 4 103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105102  ฟิสิกส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 3 105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร ์ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1   3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211 การคิดเพื่อการพฒันา 
 

3 202212 มนุษยก์ับวัฒนธรรม 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 

 
3 
 

521212  สมบัติเชิงวิศวกรรมของ 
 

3 
521211 พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและ
 อาหาร 

1 525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 

4 
4 
 

 วัสดุเกษตรและอาหาร 
521213  คณิตศาสตรป์ระยกุต์ในงาน 
 

 
3 
 523201 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร2์ 

530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533261 กรรมวิธกีารผลิต 
533262 ปฏิบัตกิารกรรมวิธกีารผลิต 
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 

2 
4 
4 
1 
2 

525206 การเขยีนแบบวิศวกรรม 2 
530211 กลศาสตร์วสัดุ 1 

2 
4 

 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
521231  เคมีและจุลชวีวิทยาเบือ้งต้น
  ของอาหาร 
525204 กลศาสตรข์องไหล 1 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
3 
 
4 
4 

รวม 20 รวม 20 รวม 20 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

521311  ทฤษฎีของเครื่องจกัรกลเกษตร 
521315  การถ่ายเทความรอ้นและมวล 
521318  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตรและ
  อาหาร 1 
521331  หลกัวศิวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
521338  การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม
  ในอตุสาหกรรมอาหาร 
525307  การสั่นทางกล 
529294  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

4 
4 
1 
 
4 
3 
 
4 
1 

 521312  การออกแบบเครือ่งจักรกลเกษตร 
 521314  การควบคุมอัตโนมัติทาง 
  วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 521317  ระบบต้นก าลังทางวิศวกรรม 
              เกษตรและอาหาร 
 521332  หลกัวศิวกรรมการแปรรูปอาหาร 2 
 521335 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมการแปรรปู
 อาหาร 1 
 521337 การออกแบบโรงงาน
 อุตสาหกรรมอาหาร 

4 
4 
 
4 
 
4 
1 
 
3 

202213 โลกาภิวตัน ์
521316 การแชแ่ข็งและเก็บรกัษา 
     ด้วยความเย็น 
521319 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเกษตรและ

 อาหาร 2 
521333 เทคโนโลยีการเผาไหม ้
       ส าหรบัวิศวกรรมอาหาร 
521334 วิศวกรรมการบรรจอุาหาร 
521336 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมการแปรรปู  
              อาหาร 2 

 วิชาเลอืกเสรี (1) 

3 
4 
 
1 
 
4 
 
3 
1 
 
4 

รวม 21 รวม 20 รวม 20 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

521411 เทคนิควิจยัและกรณีศึกษา 1 521491 สหกจิศึกษา 1    8 วิชาเลือกเสร ี(2)     4 
521490 เตรียมสหกจิศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ 4     

รวม 6 รวม 8 รวม 4 
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สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
    
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Transportation Engineering and Logistics  

 
ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 
           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Transportation Engineering and Logistics) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Transportation Engineering and Logistics) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
จราจร การจัดการคมนาคมขนส่งคนและสินค้า ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะสามารถใช้
องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เป็นวิศวกรขนส่ง นักวางแผนด้านการจราจร ในองค์กรของรัฐ เช่น กรมทางหลวง การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร และหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักวิเคราะห์ด้านการขนส่งให้กับบริษัทเอกชน ท่ีมีการ
จัดการการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เป็นต้น 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง อาทิ  

1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในรอบด้าน อาทิ  
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ในวิชาเหล่าน้ีจะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย 

2. วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง ในหลักสูตรจะมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านการขนส่ง และงานด้าน
การจราจร เพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นผู้รู้ ส าหรับประกอบอาชีพวิศวกรรมขนส่งต่อไป 
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3. วิชาวิศวกรรมการทางซ่ึงวิศวกรขนส่งจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบทางกายภาพของ
ถนนและระบบจราจร ตลอดจนเข้าใจหลักการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น สนามบิน ระบบขนส่งมวลชน ท่าเรือ ทางรถไฟ 
และทางท่อ เป็นต้น และศึกษาถึงการวางแผนระบบ การคาดคะเนพฤติกรรมของวิชาการการขนส่งรูปแบบต่างๆ ให้มีความปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ คัดเลือกวัสดุท่ีใช้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใน
งานถนน เช่น หิน ยาง แอสฟัลท์ เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น 

4. วิชาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมบริหารการขนส่งสินค้า เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรม การให้บริการโลจิสติกส์ในระดับประเทศ หรือระดับสากลต่อไป 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ควรจะเป็นคนช่างสังเกตมีความสนใจในการประยุกต์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในงานวิศวกรรม จ าเป็นต้องมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาการท่ีช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี มีความสามารถท่ี
จะเรียนรู้ด้วยตนเองในสาขาประยุกต์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพราะวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสหวิทยาการท่ีต้องมีความรอบรู้เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาประกอบกันจึงจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    188    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 23 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  71 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1. รับราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจ   หน่วยราชการเกือบทุกแห่งท่ีมีงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า วิศวกร

จราจรประจ าเทศบาล องค์การโทรศัพท์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ด้วย 

2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรท่ีท างานเป็นท่ีปรึกษาหรือวางแผน การจัดการการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน การ
แก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย บริษัท
วิศวกรท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านจราจรขนส่งเป็นหน่วยงานท่ีใช้วิศวกรขนส่งจ านวนมาก และมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตท้ังในกรุงเทพฯ และเมืองหลักของประเทศ รวมท้ังในบริษัทการค้าท่ีจะต้องมีการจัดการด้านการขนส่ง
กระจายสินค้าต่าง ๆ บริษัทขนส่งทางทะเล เป็นต้น 

3. ภาคธุรกิจการขนส่ง เป็นวิศวกรขนส่ง ดูแลงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนโลจิสติกส์ จัดการการขนส่ง วางแผนควบคุมสินค้าคงคลัง 
ให้กับบริษัทขนส่ง หรือศนูย์การะจายสินค้า หรือเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า 

4. งานส่วนตัว วิศวกรท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้หลายรูปแบบ ท้ังเป็นเจ้าของงาน 
วิศวกรท่ีปรึกษา และเนื่องจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังน้ัน แนวทางอาชีพอิสระจึงมี
หลากหลายมาก 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4238 โทรสาร  0-4422-4608   
Website : http://eng.sut.ac.th/te/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105  แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 3 103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102  ฟิสิกส ์2 4 
105113 มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

3 
2 

203101  ภาษาอังกฤษ 1   
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 

3 
2 

203102  ภาษาอังกฤษ 2  
531101 วัสดุวิศวกรรม 

3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103103  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 202212  มนุษย์กบัวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภิวัตน ์ 3 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 522201  บริหารวิศวกรรม 4 522212  การบริหารจัดการธุรกิจ 4 
522202  ความรู้เบื้องต้นระบบการขนสง่ 
    และโลจิสติกส ์

4 522211  การจัดการโลจิสติกสแ์ละ โซ่
    อปุทาน 

4 522243  วิศวกรรมขนส่ง 
525202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1 

4 
4 

522241  การส ารวจในงานขนส่งและ
   โลจิสติกส ์

3 522242  วิธีทางสถิติในการขนส่ง 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 

530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4     
รวม 20 รวม 18 รวม 20 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

522311   การวิจยัการด าเนินงานใน
 งานขนส่งและโลจิสติกส ์

4 522312   การขนส่งและกระจายสินค้า
522343   เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 

4 
4 

522313 การจัดการคลังสินค้าและสินค้า
 คงคลัง 

4 

522341   วิศวกรรมจราจร 
522342   การวิเคราะหอ์ุปสงค์ในการ 

4 
4 

522344   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 ในภาคการขนส่ง 

4 522331  การวางแผนและออกแบบการทาง
522332 ปฏิบัติการการวางแผนและ 

4 
1 

 เดินทาง    522345   ระบบสารสนเทศ  4  ออกแบบการทาง  
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

4 
4 

             ภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง  522346 เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่ง
  และโลจิสติกส ์

3 

    วิชาเลือกบังคับ (2) 4 
รวม 20 รวม 16 รวม 16 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
522401  โครงงานวิศวกรรมขนส่งและ
   โลจิสติกส ์

4 522491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 
วิชาเลือกเสรี (2) 

4 
4 

522411  การจ าลองปัญหาโลจิสติกส ์ 4     
522490  เตรียมสหกิจศึกษา 1     

รวม 9 รวม 8 รวม 8 
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม   :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

            ชื่อย่อ    :    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
            ชื่อย่อ    :    B.Eng.  (Computer Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ตลอดจนการท านุบ ารุงรักษาเครื่อง ทางด้านซอฟต์แวร์จะเป็น การ
ดูแลระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรกะ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ 
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 ทางด้านซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือซอฟต์แวร์ระบบ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 ผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุมีผล  และมักจะใช้ค าถามว่า "ถ้า" อยู่เสมอ ควรจะเป็นผู้
ท่ีมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ความรู้พื้ นฐานท่ีควรจะมีเป็นอย่างดี คือคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    180    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   62 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   24 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และองค์กรต่างๆ ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างของต าแหน่งงานประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นัก
โปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญเหมืองข้อมูล ผู้จัดการโค รงการ
คอมพิวเตอร์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4422  โทรสาร 0-4422-4602   
Website : http://eng.sut.ac.th/cpe/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1   4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 1 104113 มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3 

103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 1 

202107 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ       3 203101 ภาษาอังกฤษ 1   3 203102 ภาษาอังกฤษ 2  3 
525101 การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 523231  โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวธิ ี 4 523211  ระบบฐานขอ้มูล 4 
523201  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 2 523232  เทคโนโลยีเชิงวัตถ ุ 4 523251  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 4 
523271  อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับวิศวกรรม
 คอมพวิเตอร ์

4 523272  ปฏิบัตกิารอิเลก็ทรอนกิส์       
 ส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

1 523274  ปฏิบัตกิารระบบดิจิทัล 
523276  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

1 
4 

523275  คณิตศาสตร์ทางคอมพวิเตอร ์      4 523273  การออกแบบระบบดิจิทลั 4  คอมพวิเตอร ์  
รวม 16 รวม 16 รวม 16 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

523301  สถิติทางคอมพวิเตอร ์ 2 202212  มนุษย์กบัวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัฒน ์ 3 
523331  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 4 523332  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4 523353  เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 4 
523351  วิธฟีอร์มอลและภาวะค านวณได้ 4 523352  คอมพิวเตอรแ์ละการสือ่สาร 4 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
523371  ไมโครโพรเซสเซอร ์ 4 523354  ระบบปฏิบัตกิาร 4 วิชาเลือกบังคับ (4) 4 

วิชาเลือกบังคับ (1) 4 วิชาเลือกบังคับ (2) 4   
รวม 18 รวม 19 รวม 15 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

523490  เตรียมสหกิจศึกษา  1 523491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสร ี 8 
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 2     
วิชาเลือกบังคับ (5) 4     
วิชาเลือกบังคับ (6) 4     

รวม 11 รวม 8 รวม 8 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) 
 ชื่อย่อ :  B.Eng. (Chem. Eng.) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีออกแบบ วางแผน จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต หรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตและควบคุมการด าเนินการในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้วัตถุดิบหรือทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไป
เป็นสารผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ ท าให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่าน้ีประกอบด้วย การท างานร่วมกันของ "อุปกรณ์เฉพาะหน่วย" (unit 
operations) ต่าง ๆ เช่น ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรองสาร ระบบผสมสาร  หอดูดกลืน  หอดูดซับ  และหอสกัดสาร  เป็นต้น  การออกแบบ
กระบวนการผลิตจะต้องค านึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและ
ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 ในการท างานของวิศวกรไม่ได้ท างานคนเดียวแต่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  การท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการท างานร่วมกันเม่ือจบออกไป นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการใช้
ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย 
 นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นวิศวกรเคมีท่ีมีความรู้ในวิศวกรรมพื้นฐานท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีจ าเป็นเพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ 
2. เข้าใจมูลฐาน เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีและท่ีเกี่ยวข้อง สามารถควบคุมเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยค านึงทั้งด้านเทคนิคการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ 
3. สามารถค านวณออกแบบอุปกรณ์ในลักษณะท่ีพร้อมจะใช้สร้างรวมท้ังการเลือกใช้วัสดุและการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ 
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าในวิชาการทางด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีความส าคัญในอนาคตและน ามาประยุกต์ใช้ด้วยตนเองและสามารถ

ศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไปได้ 
5. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
6. สามารถท างานโครงการท่ีมีระบบการท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังต้องมีอุปนิสัยใฝ่รู้ กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        191 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์  2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 25 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 75 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  6 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา  9 หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- ออกแบบโรงงานและการจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ท าเลท่ีตั้ง  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงการ
ควบคุมการก่อสร้างและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

- ออกแบบกระบวนการผลิต ท้ังในแง่ของกระบวนการและอุปกรณ์ในระบบ ตลอดจนถึงการเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช้ท าอุปกรณ์และชนิด
ของเครื่องมือต่าง ๆ 

- ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
- การซ่อมบ ารุงกระบวนการผลิต 
- งานด้านการตลาดและบริการทางเทคนิค 
- การประกันคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพสินค้า 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 
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ต าแหน่งงาน 
 วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและยา 
อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมเซมิกและวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ   อุตสาหกรรมท่ีผลิตสารเคมี เช่น 
กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ แอลกอฮอล์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ พลาสติกและยาง สบู่ ผงซักฟอก น้ าตาล ซีเมนต์ แก้ว สีและรงควัตถุ ฯลฯ 
 

แหล่งงาน 
 เอกชน  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การประปา  บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  บริษัท ปตท. โกลบอลเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)   
  กรมควบคุมมลพิษ  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัย  
 

การศึกษาต่อ 
 บัณฑิตท่ีจบวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคมีหรือ
ในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความรู้พื้นฐานใกล้เคียง เช่น  
วิศวกรรมปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือการ จัดการได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์  0-4422-4490-1  โทรสาร  0-4422-4609   
Website : eng.sut.ac.th/che/  
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 

102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 

103101  แคลคูลัส 1 

105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี

202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 

1 

4 

3 

3 

2 

103102  แคลคูลัส 2 

104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 

105101  ฟิสิกส ์1 

105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 

203101  ภาษาอังกฤษ 1 

523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 

3 

4 

1 

3 

2 

103105  แคลคูลัส 3 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

105102  ฟิสิกส ์2 

105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 

203102  ภาษาอังกฤษ 2 

531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 

3 

4 

1 

3 

4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102202  เคมีเชิงฟิสิกส ์ 

102203  ปฏิบัตกิารเคมีเชิงฟิสกิส ์

103103  ความนา่จะเปน็และสถิต ิ

202211  การคิดเพือ่การพัฒนา 

524202 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 เคมี 

530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

3 

1 

3 

3 

4 

 

4 

102105  เคมีอินทรยี ์

102106  ปฏิบัตกิารเคมีอนิทรีย ์

523201  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 

524201  หลกัวิศวกรรมเคม ี

524211  อุณหพลศาสตรว์ิศวกรรมเคม ี1 

525206  การเขยีนแบบวิศวกรรม  2 

3 

1 

2 

4 

4 

2 

202212  มนุษย์กบัวัฒนธรรม 

203203  ภาษาอังกฤษ  3 

524203  คณิตศาสตรป์ระยกุต์และวิธีเชิง
 ตัวเลขส าหรับวิศวกรเคม ี

529292  วิศวกรรมไฟฟา้ 

วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 

3 

3 

4 

 

4 

2 

รวม 18 รวม 16 รวม 16 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202213  โลกาภวิัฒน ์

203204  ภาษาอังกฤษ  4 

524311  วิศวกรรมปฏิกิรยิา 1 

524331  การท างานและการ ออกแบบ  

          อุปกรณ์ใน กระบวนการ 1 

524381  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเคมี 1 

529294  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 

3 

4 

4 

 

1 

1 

524313  อุณหพลศาสตรว์ิศวกรรมเคม ี2 

524321  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 

524341  พลศาสตรก์ระบวนการและการ
 ควบคุม 

วิชาเลือกเสร ี(1) 

4 

4 

4 

 

4 

524312  วิศวกรรมปฏิกิรยิา  2 

524322  ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 

524332  การท างานและการออกแบบ 

         อุปกรณ์ในกระบวนการ 2 

524382  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเคมี 2 

วิชาเลือกเสร ี (2) 

4 

4 

4 

 

1 

4 

รวม 16 รวม 16 รวม 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
203305  ภาษาอังกฤษ  5 
524431  การท างานและการ ออกแบบ  
            อุปกรณ์ใน กระบวนการ   
524432  การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม 
          เคมี  
524481  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเคมี 3 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคม ี
524490  เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาเลือกบังคับ  (1) 

3 
4 
 
4 
 
1 
1 
1 
3 

524491  สหกิจศึกษา  1 8 524433  เศรษฐศาสตรว์ิศวกรรมเคม ี 
524451  หลกัความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 
524482 โครงงานวิศวกรรมเคม ี
วิชาเลือกบังคับ  (2) 

4 
4 
3 
3 

รวม 17 รวม 8 รวม 14 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng.  (Mechanical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงระบบ อุปกรณ์  และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ 
อุตสาหกรรมน  ามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชิ นส่วนและซ่อมบ ารุง   เป็นต้น 
ออกแบบระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป๊ัม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบท าความ
ร้อน/เย็น หม้อน  า การเผาไหม้ ระบบต้นก าลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบควบคุม
และเครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานล าเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
การสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบระบบและ
เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น ตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลมาก เพราะมัก
เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาชีพท่ีหลากหลายของวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิชาพื นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์  กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างาน การออกแบบอุปกรณ์และ
ระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในค าอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    187    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  48 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  16 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    192    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบงัคับทางวิศวกรรมศาสตร์  9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต   

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรเครื่องกล  
 2.  วิศวกรพลังงาน 
 3.  วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 
 4.  วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4410, 0-4422-4577, 0-4422-4176  โทรสาร  0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 
103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 การคิดเพื่อการพฒันา 3 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 2 202213 โลกาภิวัฒน ์ 3 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครือ่งกล 

3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 

529297 ไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 4 525202 เทอร์โมไดนามกิส ์1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 
533261 กรรมวธิีการผลิต 4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1 529299 ปฏิบัติการเครื่องจกัรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 525307 การสัน่ทางกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตรเ์ครือ่งจกัรกล 4 525308 การถ่ายเทความรอ้น 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
วิชาเลือกบังคับ (1) 4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4 
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 วิชาเลือกบังคับ (4) 4 
  วิชาเลือกบังคับ (3) 4   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัต ิ

1 525491 สหกิจศกึษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2)   4 

525442 ปฏิบัติการดา้นความรอ้นและของไหล 1     
525490 เตรียมสหกิจศกึษา 1     
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     

รวม 11 รวม 8 รวม 4 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื นฐาน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 
103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 การคิดเพื่อการพฒันา 3 
525200 พื นฐานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 2 202213 โลกาภิวัฒน ์ 3 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับ 
           วิศวกรรมเครือ่งกล 

3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 

529297 ไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลไฟฟ้า 4 525202 เทอร์โมไดนามกิส ์1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 
533261 กรรมวธิีการผลิต 4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื นฐาน 1 529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื นฐาน 1 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ 4 
525301 การเขียนแบบทางกล 2 525307 การสัน่ทางกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 
525305 กลศาสตรเ์ครือ่งจกัรกล 4 525308 การถ่ายเทความรอ้น 4 525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 
525600 คณิตศาสตร์ขั นสูงส าหรับ 
           วิศวกรรมเครือ่งกล 1 

4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 525315 การท าความเย็นและการปรับ 
           อากาศ 

4 

วิชาเลือกเสรี (1) 4 525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั นสูงส าหรับ 
            วิศวกรรมเครื่องกล 

4 525603 กลศาสตร์สารเนื อต่อเนือ่ง 4 

  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัต ิ

1 525491 สหกิจศกึษา 1 8 วิชาเลือกเสรี (2) 4 

525442 ปฏิบัติการดา้นความรอ้นและของไหล 1   วิชาเลือกบังคับ (3) 1 
525490 เตรียมสหกิจศกึษา 1     
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     
วิชาเลือกบังคับ (1) 4     
วิชาเลือกบังคับ (2) 4     

รวม 15 รวม 8 รวม 4 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Ceramic 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering Ceramic Engineering 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Ceramic Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมเซรามิกจัดอยู่ในวิศวกรรมวัสดุท าหน้าท่ีในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตวัสดุเซรามิกประเภทต่างๆท้ังผลิตภัณฑ์เซรามิก 
พื้นฐานและขั้นสูง วิศวกรรมเซรามิกจัดเป็นสาขาเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทย เน่ืองจากมีสถาบันท่ีเปิดสอนน้อยมากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็น สถาบันแห่งเดียวในประเทศท่ีเปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเซรามิก 

มีลักษณะงานท่ีท า ได้แก่ 
งานภาคอุตสาหกรรม 
-  วิศวกรฝ่ายผลิต (Production engineer) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร 
-  วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA Engineer) หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตโดยระบบควบคุมคุณภาพ และวิธีการวิเคราะห์

ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ าเสมอ 
-  วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการซ้ือ KNOW-HOW 
-  วิศวกรฝ่ายการตลาด (Technical sale engineer) แนะน าเทคนิคการใช้งานหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หาสาเหตุปัญหาในการใช้งาน

และแนะน าวิธีการแก้ไขให้ลูกค้า 
หน่วยงานของรัฐ 
เป็นวิศวกรหรือเจ้าหน้าท่ีวิจัย ประจ าหน่วยงาน/ศูนย์/สถาบันวิจัยทางด้านวัสดุและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเซรามิกท่ีมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิกเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ และ

หลักการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต กับท้ังมีความรู้ในการวางแผน ควบคุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน  
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซ่ึงกลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมเซรามิกจะประกอบด้วยกลุ่มเน้ือหาความรู้ 4 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก 
  ได้แก่ วิชาวิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น ทฤษฎพีื้นฐานทางเซรามิก วัตถุดิบเซรามิก ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก แผนภูมิเซรามิก  
 2. กลุ่มกระบวนการผลิตเซรามิกและการจัดการ 

 ได้แก่ วิชากระบวนการผลิตผงเซรามิก กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น อุณหพล
ศาสตร์ของวัสดุ เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก เตาเผาเซรามิก เทคโนโลยีแก้ว 
เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการควบคุม การจัดการอุตสาหกรรม                         
 3. กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบเซรามิก 

 ได้แก่ วิชาการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก      
       4.  กลุ่มบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมเซรามิก  

 ได้แก่ วิชาสัมมนาวิชาการเซรามิก โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    185    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 



234 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 17 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  74 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท สามารถแบ่งเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทปูนเอเชีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  บริษัทชลประทานซีเมนต์  บริษัททีพีไอ 
2. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น บริษัทโคห์เลอร์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด บริษัทอเมริกันสแตนดาร์ด ฯลฯ 
3. อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ เช่น บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่  ฯลฯ 
4. อุตสาหกรรมจาน ชามกระเบื้อง เช่น บริษัทภัทราเซรามิก บริษัทรอยัลพอร์ซเลน บริษัทเอสเคไอ เซรามิกส์  ฯลฯ 
5. อุตสาหกรรมกระจก เช่น บริษัทกระจกสยามการ์เดียน บริษัทไทย-เยอรมัน    เทคโนกลาส  สเปลเชียลต้ิกลาส  บริษัทกระจกอาซาฮี  

บริษัทสยามอาซาฮี  ฯลฯ 
6. อุตสาหกรรมแก้ว เช่น บริษัทไทยกลาสอินดัสตรี บริษัทไทยซีอาร์ที บริษัทไทยมา-ลายากลาส จ ากัด 
7. อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เช่น บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ ฯลฯ 
8. อุตสาหกรรมลูกถ้วยและฉนวนไฟฟ้า เช่น บริษัทเอเซียนอินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโมเดินเซรามิก  บริษัทสแตนดาร์ดอินซูเลเตอร์ 

จ ากัด  บริษัทเพาเวอร์อินซูเลเตอร์ จ ากัด ฯลฯ 
9. อุตสาหกรรมผลิตยิปซัม เช่น บริษัทไทยยิปซัม จ ากัด บริษัทลาฟาร์จเพรสเตีย จ ากัด ฯลฯ 
10. อุตสาหกรรมด้านวัตถุดิบและแร่  เช่น บริษัทคอมปาวด์เคลย์  เคย์มินเนอรัล  ฯลฯ 
11. อุตสาหกรรมวัสดุขัดถู  เช่น บริษัท มิตซุยโกร์นดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. งานอื่น ๆ ได้แก่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ท างานในภาคราชการและงานวิจัย เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ 

ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4612  
Website: http://eng.sut.ac.th/ceramic/ 

http://www.listthailand.com/thailand_detail.php?company_id=407925
http://www.listthailand.com/thailand_detail.php?company_id=407925
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213 โลกาภิวัตน ์ 3 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 526202 วัตถุดิบเซรามิก 4 526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก 4 
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 4 526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก 1 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 526204 แผนภูมิเซรามิก 4 526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก 1 
  526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ 4 526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 2 

รวม 17 รวม 19 รวม 21 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก 
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและ     
           การเผาเซรามิก 
526304 เตาเผาเซรามิก 

1 
3 
 
4 

526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
526209  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น
526305 เทคโนโลยีแก้ว 1     
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์             

4 
2 
3 
1 

526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก 
526309 ปฏิบัติการวัดและการทดสอบวัสดุ
 เซรามิก 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก        

4 
1 
 
1 

526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 4            ลกัษณะเชิงเซรามิก  526490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 
526416 การควบคุมคุณภาพ       
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 

4 
1 

526404 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 
วิชาเลือกบังคับ  (1)        

3 
3 

วิชาเลือกเสรี (1) 4 

533021 การจัดการอุตสาหกรรม 4     
รวม 21 รวม 16 รวม 11 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

526491 สหกิจศึกษา 1 8 526417 การวางแผนการผลิตและ 
            การควบคุม 

4 วิชาเลือกเสร ี(2) 
วิชาเลือกบังคับ (3)     

4 
3 

  526498 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก 3 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
  วิชาเลือกบังคับ (2) 3 วิชาเลือกเสร ี(2)                                        4 

รวม 8 รวม 10 รวม 9 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  ชื่อย่อ   :  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering) 
  ชื่อย่อ   :  B.Eng. (Telecommunication Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรโทรคมนาคมเป็นผู้ท่ีท างานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บ ารุงรักษา  ตลอดจนวางแผนเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบสื่อสาร ท้ังท่ี
เป็นระบบไร้สายและมีสาย งานท่ีท ามีท้ังที่ต้องอยู่ประจ าท่ีหรือนอกสถานท่ี เหมาะส าหรับผู้ท่ีชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รักความก้าวหน้าและ
ชอบท างานเป็นทีม 
 
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านข่าวสาร โดยเน้นหนักทางด้านการสื่อสารไร้สาย
และการสื่อสารความเร็วสูง นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะได้ศึกษาวิชาหลั กในสาขาวิชา  
ตลอดจนถึงวิชาเลือกท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ระบบสื่อสารด้วยสายใยแสง 
(Fiber Optic) เป็นต้น 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 นักศึกษาจ าเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีด ีมีพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์อยู่ในระดับเกณฑ์ดี  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้พอสมควร 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 186 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
  -   กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  12 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต 
       สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
        -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   35 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   41 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  51 หน่วยกิต 
        -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   4 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9 หน่วยกิต 
 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หน่วยกิต 
 

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษา 
 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมสามารถปฏิบัติงานอาชีพได้อย่าง กว้างขวาง คือ 

1. งานราชการ  ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กรมการ
สื่อสารทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ เป็นต้น 

2. งานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย 
จ ากัด เป็นต้น 

3. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า วิศวกรทางสาขาโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นท่ีต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง เพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่าน้ันล้วนต้องการระบบติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงต้องการวิศวกรโทรคมนาคม ในการปฏิบัติงานท้ังสิ้น
และนอกจากนั้นก็ยังอาจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระหรือประจ าบริษัทต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 

4. งานอื่นๆ ได้แก่ การเป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4392  โทรสาร  0-4422-4603   
Website : http://eng.sut.ac.th/tce/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 

102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 

103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส์ 1 4 105102   ฟิสิกส์ 2 4 

105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 

202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213 โลกาภิวัตน์ 3 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 2 
2 438210  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 

523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
4 
4 

438206   ไมโครโปรเซสเซอร์และการ  
ประยุกต์ 

4 

527201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
โทรคมนาคม 1 

529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

4 
 
4 
4 

527202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม   
โทรคมนาคม 2 

527203  การวัดและเครื่องมือวัด 
ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 

4 
 
4 

438211   ปฏิบัติการวงจรเล็กทรอนิกส์ 
527204 สัญญาณและระบบ 
 
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

1 
4 
 
4 

รวม 20 รวม 22 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

438212  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2     4 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 4 527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ 4 
438301  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 527304 การสื่อสารระบบดิจิตอล  4 527307 วิชาการโทรศัพท์ดิจิตอล 4 
525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
527301  หลักการระบบสื่อสาร 

2 
4 

527306 การสื่อสารด้วยสายใยแสง
529301 ระบบควบคุม 

4 527308 ปฏิบัติการวิศวกรรม    
โทรคมนาคม 1 

1 

527302  วิศวกรรมสายอากาศ 4  4 วิชาเลือกบังคับ 4 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 2     

รวม 17 รวม 16 รวม 13 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

527401 ระบบสื่อสารไร้สาย 4 527491 สหกิจศึกษา  8 527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 4 
527402 ปฏิบัติการวิศวกรรม

โทรคมนาคม2  
1     

527490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกเสรี (1) 4     
วิชาเลือกเสรี (2) 4     

รวม 14 รวม 8 รวม 4 
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สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering  
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
 ชื่อย่อ  :  วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Polymer Engineering) 
 ชื่อย่อ  :  B.Eng. (Polymer Eng.) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 

1. ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในโรงงาน 
2. ออกแบบและคัดเลือกวัสดุ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานและมีต้นทุนต่่า  
3. ออกแบบหัวอัดรีด/แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 
4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีได้จากกระบวนการผลิต 
5. วิจัยและศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จะเรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาจะศึกษา วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส่าหรับกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ นักศึกษาจะ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ เช่น โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ เป็นต้น เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาท่ีว่าด้วย กระบวนการการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ การออกแบบหัวรีด และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก เป็นต้น และ
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหัวข้อที่สนใจเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การน่าพอลิเมอร์
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มาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิทและวัสดุอัลลอยด์ การใช้สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ การน่าวัสดุพอลิเมอร์ไปใช้ทางการแพทย์ เทคนิคการ
เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการด้านพอลิเมอร์เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การท่างานจริง  

ท้ังนี ้ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มุ่งจะผลิตวิศวกรท่ีมีคุณลักษณะส่าคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะข้อมูล  และทักษะเทคโนโลยี 
 
คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ เคม ีและคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีความอดทน ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริง    
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       190 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป      12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      9   หน่วยกิต   
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์      2   หน่วยกิต   
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย  
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์      44   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์      48 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์       6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา       9   หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อส าหรับผู้จบการศึกษา 
การประกอบอาชีพ 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ (บริษัท/โรงงาน) ด้านพอลิเมอร์ เช่น 
วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรประกันคุณภาพ วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิค วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  
ตัวอย่าง  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์  เช่น  

1. โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์ 
2. โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมแบบต่าง ๆ เช่น ประตู หลังคา ท่อน่้า ฯลฯ 
3. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ หรือรีไซเคิลพอลิเมอร์ 
4. โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุง ขวด กล่อง ฯลฯ 
5. โรงงานผลิตสี  กาว วัสดุเคลือบผิว และเส้นใยสิ่งทอ 
6. หน่วยงานการศึกษาและวิจัยทางวัสดุศาสตร์ของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ และอื่น ๆ  

 
การศึกษาต่อ 

ในกรณีท่ีต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะท่ีสูงขึ้น นักศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร ์ในมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-422-4430-1  โทรสาร 0-4422-4605   
website: http/eng.sut.ac.th/polymer/polymer53 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ่าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103103  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 

3 
3 

103211 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์
203204  ภาษาอังกฤษ 4 

3 
3 

103202  ระเบียบวิธีค่านวณเชิงตัวเลข 
          ส่าหรับคอมพวิเตอร์ 

4 
 

203203   ภาษาอังกฤษ 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

3 
2 

525206  การเขยีนแบบวิศวกรรม 2 
528204  อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์  

2 
4 

528205  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1 
525204  กลศาสตร์ของไหล 1 

3 
4 

528201  หลักเบื้องต้นในวิศวกรรม 
             พอลิเมอร์ 

2 
 

            ของวัสด ุ
528202  หลักปฏิกิรยิาการเตรียม 

 
3 

529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 
533061  กรรมวธิีการผลิตเบื้องต้น 

4 
2 

530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 528203  ปฏิบัติการสังเคราะห์และ 
            ตรวจสอบพอลิเมอร ์
530211  กลศาสตร์วัสดุ 1 

4 
1 
4 

533062  ปฏิบัตกิารกรรมวธิีการผลิต   
            เบื้องต้น 

1 

รวม 17 รวม 20 รวม 18 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

528206 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213   โลกาภวิัตน ์ 3 
528207  ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์ 1 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 528307   กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 3 
528303  กระแสวิทยาของพอลิเมอร์และ 
            กระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น 

3 528304  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 
528305 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร ์1 

3 
1 

528308   ปฏิบัติการการขึ้นรูป 
             พอลิเมอร์ 2 

1 

529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิชาเลือกบังคับ  (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  

1 
3 
2 

533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
528306  วัสดุพอลิเมอร์ 

4 
3 

528309   การออกแบบหัวรีด 
528404   โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

3 
4 

วิชาเลือกเสร ี 3     
รวม 16 รวม 17 รวม 14 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

526416  การควบคุมคุณภาพ 4 528491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ  (2) 3 
528301  เครื่องมือวัดและระบบการ 
            ควบคุม 

2 
 

  วิชาเลือกเสร ี 5 

528302  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ 
             ระบบการควบคุม 
528401  การออกแบบแม่พิมพ์ 

1 
 
4 

    

528402  หลักเบื้องต้นในการเลือกสรร 
            วัสดุและการออกแบบ 

3 
    

528403  วิศวกรรมความปลอดภัย 4     
528490  เตรียมสหกิจศึกษา 1     

รวม 19 รวม 8 รวม 8 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
         ชื่อย่อ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบไฟฟ้าก าลัง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าพลังงาน  
ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักการต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  รวมท้ังการศึกษา
หลักการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า  การท างานของมอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน และรวมไปถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง และวิศวกรรม
แสงสว่าง 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

นักศึกษาควรจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี จะต้องมีความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ของล าดับขั้ น A , B  
หรือ 80%  ขึ้นไป  โดยประมาณ 
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     190 หน่วยกิต 
     มี 4 วิชาเอก ดังนี้ 

- วิชาเอกระบบไฟฟ้าก าลัง  190  หน่วยกิต 
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ 190  หน่วยกิต 
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 190  หน่วยกิต 
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าพลังงาน  190  หน่วยกิต 
 

           2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 192 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก ระบบไฟฟ้าก าลัง     190   หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  56 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ  190  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
                 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  56 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์    190  หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  56 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าพลังงาน        190  หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  56 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   190  หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  49 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1.  วิศวกรไฟฟ้า  
 2.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  วิศวกรควบคุมและอัตโนมัติ 
 4.  วิศวกรโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 5.  วิศวกรซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า 
 6.  วิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต 
 7.  วิศวกรโรงไฟฟ้าและสถานี 
 8.  ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 9.  วิศวกรด้านการวิเคราะห์และจัดการพลังงาน 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4400 โทรสาร  0-4422-4601   
Website : http://www.sutee.com 
Facebook : SUT - School of Electrical Engineering 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

วิชาเอก ระบบไฟฟ้าก าลัง 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอม 
 พิวเตอร์  2 
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2 
 
4 
4 
4 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207  ดิจิตอลลอจิก  
529210  ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับ 
            วิศวกรไฟฟ้า         

2 
1 
4 
4 
3 
2 

525460  ของไหลกับความร้อน 
529202  การวิเคราะหว์งจรและฟิลเตอร ์
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม 
529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

4 
3 
1 
 
4 
4 

รวม 17 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
529300  การวัดและเครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้า 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
529310  การวิเคราะห์เครื่องจักรกล      
            ไฟฟ้า 

3 
4 
1 
4 
4 
3 

202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
529301  ระบบควบคุม 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
529311  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
 ก าลังและการควบคุม 

3 
4 
3 
1 
4 
3 

529308  การป้องกันและรีเลย์ 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
529313  การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบ

ไฟฟ้าก าลังเบื้องต้น  
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1 
529490  เตรียมสหกิจศึกษา           

4 
4 
3 
3 
 
1 
1 

รวม 19 รวม 18 รวม 16 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

529491  สหกิจศึกษา 1 8 529401 ปฏิบัติการระบบไฟฟา้ก าลัง 2 
529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

1 
3 

202213  โลกาภวิัตน ์
วิชาเลือกเสร ี

3 
8 

  529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาเลือกบังคับ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก               

1 
3 
2 

  

รวม 8 รวม 10 รวม 11 
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  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

วิชาเอก  ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอม 
 พิวเตอร์  2 
529200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2 
 
4 
4 
4 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207  ดิจิตอลลอจิก            

2 
1 
4 
4 
3 

525460  ของไหลกับความร้อน 
529202  การวิเคราะหว์งจรและฟิลเตอร ์
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
 วิศวกรรม 
529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

4 
3 
1 
 
4 

    529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
529315  การวัดคุมกระบวนการ 

3 
4 
1 
4 
4 
4 

202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
529301  ระบบควบคุม 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
529316  มาตรวิทยา 

3 
4 
3 
1 
4 
4 

529308  การป้องกันและรีเลย์ 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
529317  การออกแบบระบบการวัดคุม  
529318  ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 
529490  เตรียมสหกิจศึกษา 

4 
4 
4 
4 
1 

รวม 20 รวม 19 รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

529491  สหกิจศึกษา 1 8 529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาเลือกบังคับ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก             

3 
1 
3 
2 

202213 โลกาภวิัตน ์
วิชาเลือกเสรี  
 

3 
8 

รวม 8 รวม 9 รวม 11 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

วิชาเอก  ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอม 
 พิวเตอร์  2 
529200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2 
 
4 
4 
4 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207  ดิจิตอลลอจิก     
529210  ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับ
 วิศวกรไฟฟ้า          

2 
1 
4 
4 
3 
2 

525460  ของไหลกับความร้อน 
529202  การวิเคราะหว์งจรและฟิลเตอร ์
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

4 
3 
1 
4 
4 

รวม 17 รวม 19 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
529303 ปฏิบัติการเครือ่งจักรกลไฟฟ้า 1 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
529319  วงจรรวมดิจิตอล 
 

3 
4 
1 
4 
4 
3 

202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
529301  ระบบควบคุม 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
529412  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา้ 
529320  สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 
529321  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
 ประยุกต ์1 

3 
4 
3 
1 
4 
3 
1 

529308  การป้องกันและรีเลย์ 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
529322  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ประยุกต์ 2   
529323  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต ์
529490  เตรียมสหกิจศึกษา 

4 
4 
1 
 
3 
1 

รวม 19 รวม 19 รวม 13 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

529491  สหกิจศึกษา 1 8 529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 
529404  การออกแบบวแีอลเอสไอ 
วิชาเลือกบังคับ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก     

3 
1 
3 
3 
2 

202213  โลกาภวิัตน ์
วิชาเลือกเสรี  
 

3 
8 
 

รวม 8 รวม 12 รวม 11 



253 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

วิชาเอก  ระบบไฟฟ้าพลังงาน 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลัส 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอม 
 พิวเตอร์  2 
529200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2 
 
4 
4 
4 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207  ดิจิตอลลอจิก              

2 
1 
4 
4 
3 

525460  ของไหลกับความร้อน 
529202  การวิเคราะหว์งจรและฟิลเตอร ์
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

4 
3 
1 
4 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
529324  ระบบผลิตแบบกระจาย 

3 
4 
1 
4 
4 
4 

202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
529301  ระบบควบคุม 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
529325  พลังงานหมุนเวียน 

3 
4 
3 
1 
4 
4 

529308  การป้องกันและรีเลย์ 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1 
529326  การอนุรักษแ์ละจัดการพลังาน 
529490  เตรียมสหกิจศึกษา 

4 
4 
3 
1 
4 
1 

รวม 20 รวม 19 รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

529491  สหกิจศึกษา 1 8 529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 

3 
1 

202213  โลกาภวิัตน ์
วิชาเลือกเสรี  

3 
8 

  วิชาเลือกบังคับ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก               

3 
2 

  

รวม 8 รวม 9 รวม 11 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1   4 103102  แคลคูลสั 2 4 103105   แคลคูลัส 3 4 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 1 104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม   3 103113   คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 
103101  แคลคูลัส 1 4 105101  ฟิสิกส ์1 4 105102   ฟิสกิส ์2 4 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี 3 105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 1 105192   ปฏิบัตกิารฟิสกิส์ 2 1 
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 3 203101  ภาษาอังกฤษ 1  3 203102   ภาษาอังกฤษ 2  3 

  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1   2 523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 2 531101  วัสดุวิศวกรรม 4 
รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรมคอม 
 พิวเตอร์  2 
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
529201  วงจรไฟฟ้า 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2 
 
4 
4 
4 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์ 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
529207  ดิจิตอลลอจิก  
  

2 
1 
4 
4 
3 
 

525460  ของไหลกับความร้อน 
529202  การวิเคราะหว์งจรและฟิลเตอร ์
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม 
529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

4 
3 
1 
 
4 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
529300  การวัดและเครื่องมือวัดทาง   
            ไฟฟ้า 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 

3 
4 
 
1 
4 
4 
 

202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
529301  ระบบควบคุม 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
529304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
529603  สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
4 
3 
1 
4 
1 
2 

529308  การป้องกันและรีเลย์ 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า  
529490  เตรียมสหกิจศึกษา 
202213  โลกาภวิัตน ์
529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
529602 การค านวณเชิงตัวเลข 
 

4 
4 
1 
3 
4 
4 

รวม 16 รวม 18 รวม 20 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

529491  สหกิจศึกษา 1 8 529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม 
วิชาเลือกบังคับ (1) 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

3 
1 
4 
4 

วิชาเลือกเสร ี
วิชาเลือกบังคับ (3) 
 

8 
4 

รวม 8 รวม 12 รวม 12 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

          ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
           ชื่อย่อ :  B.Eng. (Civil Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมโยธาเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึง
โครงสร้างทั้งหมด เช่น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และท่อระบายน้ า เป็นต้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากแรงกระท าเน่ืองจากสภาพการ
ใช้งานและธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบการผลิตและส่งน้ าประปา  ระบบการ
ระบายน้ าฝนและน้ าเสีย รวมถึงการแผนควบคุม บริหารงานก่อสร้าง  โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และประหยัดสูงสุด 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาประกอบด้วยสาระส าคัญซ่ึงสามารถแบ่งเน้ือหาออกได้เป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคาร 

และสะพาน ท้ังที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม้ 
2.  กลุ่มวิชาบริหารงานก่อสร้าง เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา การวางแผนควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การท างาน

เป็นไปตามก าหนดเวลา และงบประมาณด้วยความปลอดภัย 
3.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นหมวดท่ีเกี่ยวข้องกับ การส ารวจ การวิเคราะห์และออกแบบ รากฐานอาคาร โครงสร้างใต้ดิน ถนน และ

เขื่อน อย่างปลอดภัยและประหยัด 
4.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธรรมชาติ การหมุนเวียนของน้ า และพฤติกรรมการไหล การ

ออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ เช่น เขื่อน ระบบส่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน การระบายน้ าและจัดสรรน้ าเพื่อการ
ชลประทาน  และการป้องกันน้ าท่วม 

5.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจ วิเคราะห์ จัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยวิธีการภาคพื้นดิน 
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ส าหรับงานพัฒนาพ้ืนท่ีลักษณะต่างๆ ตลอดจนการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์    โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เป็นอย่างดี ควร
มีผลการเรียนวิชาเหล่าน้ีสูงกว่าระดับเฉลี่ย  (ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B) นอกจากน้ีควรมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  นักศึกษาท่ีจะเรียนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควรมีความสนใจ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการก่อสร้างท้ังทางด้านสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ เช่น อาคารสูง สาธารณูปโภค  การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    185    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  54 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิศวกรรมโยธา สามารถเลือกประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางท้ังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4420-1 โทรสาร  0-4422-4607   
Website : http://eng.sut.ac.th/ce 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และการสื่อสาร 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภวิัฒน์ 3 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 203204  ภาษาอังกฤษ 4 2 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
523201  การเขียนโปรแกรม  
            คอมพวิเตอร์ 2 

2 
 

525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
530211  กลศาสตร์วัสดุ 1 

2 
4 

530212  การทดสอบวัสด ุ
530233  อุทกวิทยา 

2 
3 

530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
530251  การส ารวจ 
530252  ปฏิบัติการส ารวจ 

4 
4 
1 

530231  ชลศาสตร์ 
530232  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 

4 
1 

530253  การส ารวจภาคสนาม 
530254  การส ารวจงานทาง 
วิชาเลือกเสรี (1) 

1 
4 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 20 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

530312  วัสดทุางวิศวกรรมโยธาและ 
            การทดสอบ 

4 
1 

530315  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
530316  การออกแบบคอนกรีต 

4 
4 

530202  สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกร 
             โยธา 

4 

530313  ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรตี 4             เสริมเหล็ก 1  530317   การออกแบบคอนกรีต 4 
530314  ทฤษฎีโครงสร้าง 
530331  วิศวกรรมชลศาสตร์ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

4 
2 

530318  การออกแบบโครงสร้างไม้ 
             และเหล็ก 
530321  ปฐพีกลศาสตร์ 
530322  ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 

5 
 
4 
1 

             เสริมเหล็ก 2 
530323 วิศวกรรมฐานราก 
530351  วิศวกรรมการขนส่ง 
530352  การทดสอบวัสดุการทาง           

 
5 
4 
1 

รวม 15 รวม 18 รวม 18 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

530442   วิศวกรรมการก่อสร้างและ 
             การบริหารงานก่อสร้าง 

4 
 

530491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 

4 
 

530490   เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
วิชาเลือกเสร ี (2) 

8 
4 

    

รวม 17 รวม 8 รวม 4 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    
ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 

           ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering) 
          ชื่อย่อ :  B.Eng. (Metallurgical Eng.) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

หลักสูตรวิศวกรรมโลหการเป็นหลักสูตรท่ีเปิดกว้าง โดยประกอบไปด้วยรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมโลหการ ท่ีผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ตามความถนัด ยกตัวอย่างเช่น วิชาชีพทางด้านการสกัดโลหะจากแร่และกากของเสียในอุตสาหกรรม 
การผลิตโลหะสะอาดและการน ากลับมาใช้ใหม่ การควบคุมกระบวนการหล่อหลอมและผลิตขึ้นรูปโลหะ  การเชื่อมและการตัดแต่งชิ้นงาน การทดสอบ
สมบัติเชิงกลและตรวจสอบความเสียหายของชิ้นงานและอุปกรณ์ การอบชุบชิ้นงานโลหะและการเคลือบผิว การป้องกันการกัดกร่อนในโลหะ การผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือสารแม่เหล็กที่เป็นโลหะ เป็นต้น ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพท่ีมีภาคอุตสาหกรรมรองรับ รวมถึงสถาบันทางการศึกษาและวิจัย
พัฒนาในหน่วยงานของรัฐอีกด้วย  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตวิศวกรท่ีมีคุณลักษณะส าคัญตามปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  โดยจัดการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างหลักสูตร  ซ่ึงประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงนอกจากจะพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเน้นให้เกิดการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชาเฉพาะท่ีครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสต ร์และ
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะหลัก เช่น กระบวนการปรุงและท าความสะอาดน้ าโลหะ การขึ้นรู ป
โลหะด้วยกระบวนการหล่อและเชิงกล โลหวิทยากายภาพ เคมีและเชิงกล โลหวิทยาในโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก กระบวนการทางความร้อน 
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วิศวกรรมพื้นผิว เทคโนโลยีและโลหวิทยาการเชื่อมโลหะ  การกัดกร่อนในโลหะ  รวมถึงวิชาชีพต่าง ๆ ทางด้านโลหการ  ให้รองรับตามความถนัดของ
นักศึกษาและความทันสมัยของเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์ด้านโลหการและให้สอดคล้องต่อความความต้องการ
บัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของวิศวกรโลหการให้ทัดเทียมระดับอาเซียนและนานาชาติ  นอกจากน้ี ระบบสหกิจ
ศึกษา สามารถช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การท างานจริงในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ตลอดจนส่งเสริมบุคลิคและ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองความต้องการวิศวกรโลหการของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและนอกประเทศซ่ึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ผู้ศึกษาควรมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี การเน้นเรื่องความเข้าใจในหลักการ
และเหตุผลเป็นหลัก เพื่อท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะประเภทต่าง  ๆ 
โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น โลหะผสมของ
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม และ  ไททาเนียม เป็นต้น  เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากน้ี ผู้ศึกษาควรมี
ความมานะอดทน มีวินัย และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    193 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
     สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  69 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรทางด้านโลหะ  (Metallurgical Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต  (Process Engineer) 
 3.  วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต  (Process Design Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  (Quality Control Engineer) 
 6.  อาจารย์หรือนักวิจัย  (Lecturer or Researcher) 
 7.  วิศวกรด้านการขาย  (Sale Engineer) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4481 โทรสาร  0-4422-4482   
Website : http://eng.sut.ac.th/metal/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213  โลกาภิวัตน์ 3 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 525206  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
523201  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 2 530211  กลศาสตร์วัสดุ 1 4 531205  โลหการกายภาพ 3 3 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 531203  โลหการกายภาพ 2 3 531206  ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 3 1 
531201  โลหการกายภาพ 1 3 531204  ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 2 1 531208  วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ 3 
531202  ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1 1 531207  หลักวิศวกรรมโลหการ 3      ในวิศวกรรมโลหการ  
    531209  เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 3 

รวม 16 รวม 16 รวม 17 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 531304  การขึ้นรูปโลหะ 4 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
526416  การควบคุมคุณภาพ 4 531305  ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ 1 531308  โลหการเคมี 2 3 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 531306  โลหการเคมี 1 3 531309  วิศวกรรมการหล่อโลหะ 4 
531301  เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 3 531307  ปฏิบัติการโลหการเคมี 1 531310  ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ 1 
531302  โลหการเครื่องกล 4 531312  ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน 4 531313  การกัดกร่อนของโลหะ  4 
531303  ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล 1      วิศวกรรมโลหการ  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 
531311  โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 3 533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4   

รวม 19 รวม 17 รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 531491  สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกเสรี  8 
531401  โลหวิทยาการเชื่อมต่อ 4   วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
531402  การบ่งลักษณะวัสดุ 4   วิชาเลือกบังคับ (2) 3 
531403  การวิเคราะห์ความเสยีหายของโลหะ 4     
531490  เตรียมสหกิจศึกษา 1     

รวม 16 รวม 8 รวม 14 
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

                    ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
             ชื่อย่อ :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ   

ลักษณะงานวิชาชีพ เป็นการน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น โดยเน้นงาน
วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ าประปา การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย งานควบคุมระบบประปา และระบบบ าบัดน้ าเสีย งาน
วางแผนออกแบบและควบคุมการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร งานควบคุม ตรวจวัดมลภาวะอากาศและเสียง  งาน
บริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
วิชาชีพ ท่ีผู้หญิงมีโอกาสได้งานสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ชาย ได้ท างานใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชน  

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านสุขาภิบาลและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน เรียนรู้ในการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค ระบบ
สุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบการป้องกันและบ าบัดมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินวงจรชีวิต และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ีจะใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง ผู้ศึกษาควรมีความสนใจในปัญหามลพิษหรือปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน มีความ
กระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา   
 ผู้ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ท่ีมีความสนใจปัญหามลพิษหรือปัญหา สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีอุดมการณ์หรือความตั้งใจท่ี
เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยเฉพาะทาง
เคมี และชีววิทยา และมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจท่ีจะสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือท างานท่ีอาจต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมท่ี มี
มลพิษ นอกจากนี้ ควรเป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    190    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
   สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 51 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร ์ 45 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
1.  การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ าเสีย 
2.  การออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้ าอุปโภคและบริโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4. การวางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
5. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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6. บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีให้บริการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
7. บริษัทเอกชนท่ีท างานด้านระบบบ าบัดมลพิษ/ก าจัดขยะ 
8. โรงงานอุตสาหกรรม 
9. งานราชการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/วิจัย ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และ กรมควบคุม ม ล พิ ษ 
เป็นต้น  
 

 บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อท างานด้านการให้
ค าปรึกษา วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบหรืออ านวยการใช้ในงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีถูกควบคุมโดยสภาวิศวกร และสามารถ
เข้าสอบเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรมได้  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร  0-4422-4606  
Website :  http://eng.sut.ac.th/envi/ 
        http://www.facebook.com/envisut   

http://www.facebook.com/envisut
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530233 อุทกวิทยา 3 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 3 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์2 2 532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 1 532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2 1 

525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4 532209 สถิติส าหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม 3 
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3 532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 4 
532202 พื้นฐานวิชาชพีวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม 
1 
     

รวม 18 รวม 16 รวม 17 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202213 โลกาภิวัฒน ์ 3 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 532314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 532312 วิศวกรรมการประปา 4 532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร 4 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 4 532324 การออกแบบและควบคุม 4 
532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 4 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 4            ระบบประปาและน้ าเสีย  
532322 วิศวกรรมมูลฝอย 4 532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

  
  วิชาเลือกบังคับ (1) 

วิชาเลือกบังคับ (2) 
4 
4 

รวม 18 รวม 18 รวม 18 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
532423 การจัดการของเสียอันตราย 
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

4 
4 
3 

532491 สหกิจศึกษา 1 
 
 

8 
 
 

วิชาเลือกเสรี  
 
 

8 
 
 

532490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (3) 4     

รวม 16 รวม 8 รวม 8 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

              ชื่อย่อ  :  วศ.บ.  (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

              ชื่อย่อ  :  B.Eng. (Industrial Engineering) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และการปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารและการบริการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

ลักษณะวิชาท่ีศึกษา มีดังนี้ 
1. คน เรียนรู้ข้อจ ากัดของคน การวัดงาน การออกแบบ และปรับปรุงสถานท่ีท างาน เครื่องจักร  อุปกรณ์ของเครื่องจักร  และโรงงานอุตสาหกรรม  

เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม 
2. วัสดุ เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการท างาน การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต ตลอดจนวิธีการวางระบบการ

ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การเงิน วิธีการคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ  
5. การบริหาร เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ เครื่องจักร เงิน และทรัพยากรอื่นๆ โดยใช้ความรู้ของระบบการบริหารและคณิตศาสตร์

ชั้นสูง ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรเหล่าน้ัน และให้
สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมท้ังการศึกษาระบบการบริหารสมัยใหม่ 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
นักศึกษาท่ีสมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องมีพื้นฐานความรู้ ท่ีดีทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีจะต้องมี

ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี กล้าคิดและท า 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    189    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 53 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

งานอาชีพของวิศวกรอุตสาหการ มีอยู่กว้างขวางในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
1.  งานราชการ         

-  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2.  งานรัฐวิสาหกิจ     
-  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  การบินไทย 
-  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 

3.  งานเอกชน                
-  โรงงานอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็กและใหญ่รวมท้ังบริษัทท่ีให้บริการทางธุรกิจ 
-  สถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ 
-  บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิศวกรรม 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4264   โทรสาร 0-4422-4604  
Website: http://eng.sut.ac.th/Industrial/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 202212  มนุษย์กบัวัฒนธรรม 3 202211  การคิดเพือ่การพัฒนา 3 
523201  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 2 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 202213  โลกาภวิัตน ์ 3 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 525206  การเขยีนแบบวิศวกรรม 2 2 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
533241  สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 525202  เทอรโ์มไดนามกิส ์1 4 529291 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟา้มูลฐาน 1 
533261  กรรมวธิีการผลติ 4 529290  วิศวกรรมไฟฟา้มูลฐาน 4 533251   การศึกษาวิธกีารท างานอุตสาหกรรม 4 
533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลติ 1 533221  เศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม    4 533263  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการขั้น

พื้นฐาน 
1 

รวม 18 รวม 20 รวม 15 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

533301  การวจิัยการด าเนินงาน 1 4 533323   การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 4 533324  การบรหิารงานซ่อมบ ารุง 4 
533321  การวางแผนและควบคุมการผลิต 4 533342   การประกนัคุณภาพ 4 533421  วิศวกรรมความปลอดภยั 4 
533322  การวิเคราะห์ต้นทนุและ 
         งบประมาณในอุตสาหกรรม 

4 533361  ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัต ิ
              ทางอุตสาหกรรม 

4 วิชาเลือกบังคับ (2) 8 

533341  การควบคุมคุณภาพ 4 วิชาเลือกบังคับ (1) 4   
วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 2     

รวม 18 รวม 16 รวม 16 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

533423  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม
533425  กฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรม 

1 
2 

533491  สหกิจศึกษา 1 8 533427  องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม 

4 

533490  เตรียมสหกิจศึกษา 1   533495  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
วิชาเลือกบังคับ (3) 8   วิชาเลือกเสร ี(2) 4 
วิชาเลือกเสร ี(1) 4     

รวม 16 รวม 8 รวม 9 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Geotechnology 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี) 

              ชื่อย่อ :  วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Geotechnology) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Geotech.) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นสาขาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา การส ารวจทางธรณีวิทยา การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การน า
เทคนิคและหลักการทางธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่าและเข้าใจ ซ่ึงได้แก่ วัสดุทางธรรมชาติต่าง ๆ แร่ธาตุ หิน น้ าบาดาล ปิโตรเลียม และ
ก๊าซธรรมชาติ และเน้นการประยุกต์ความรู้ทางธรณีวิทยาเพื่อใช้ในงานทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การส ารวจแหล่งก่อสร้าง การวางแผน การออกแบบ การ
ก่อสร้าง การด าเนินการ การส ารวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะแหล่งปิโตรเลียม และการบ ารุงรักษาโครงสร้างทางวิศวกรรม  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการในระยะต่าง ๆ ของประเทศ จึงได้ก าหนดการศึกษาในหลักสูตร ให้ประกอบด้วย การศึกษา
พื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การฝึกภาคสนาม การท าแผนท่ีธรณีวิทยา ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาปิโตรเลียม อุทกธรณีวิทยา การ
ส ารวจ การเจาะและการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล การส ารวจและการพัฒนาแหล่งแร่ การส ารวจหินต้นก าเนิดปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
เทคโนโลยีการเจาะ อุปกรณ์และระบบการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การประเมินปริมาณส ารอง และ
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 ผู้ท่ีจะเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและมีความพร้อมทางร่างกาย  มีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถท างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นตาบอดสี เป็นต้น 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    190    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 35 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 62 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานในวิชาชีพน้ี จะเกี่ยวข้องกับการส ารวจภาคสนาม การท าแผนท่ีธรณีวิทยา การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรณีวิทยา การทดสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การออกแบบการควบคุมกิจกรรม การวางแผนการด าเนินการ ตัวอย่างกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ได้แก่ การสร้างเขื่อนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้างทางคมนาคม การส ารวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากร การท าเหมืองแร่ 
การส ารวจและผลิตน้ าบาดาล และการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
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หน่วยงานท่ีรองรับ 
 1.  เอกชน บริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท้ังของไทยและต่างประเทศ 
 บริษัทสนับสนุนการส ารวจ การเจาะ และผลิตปิโตรเลียม  
 บริษัทเหมืองแร่ต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทยและอื่น ๆ บริษัทส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 บริษัททดสอบวัสดุต่าง ๆ  
 2.  รัฐวิสาหกิจ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
 3.  ส่วนราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมศุลกากร กรมชลประทาน 
 กรมการพลังงานทหาร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
 กรมทางหลวง ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  
 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และอาจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4441   โทรสาร 0-4422-4611 
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102113 เคมพีื้นฐาน 2 4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202213 โลกาภิวัฒน ์ 3 
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
103103 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3 
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 3 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป 1   534206 ปฏิบัตกิารคุณสมบัตหิินและของไหล        1 

รวม 20 รวม 21 รวม 21 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 522201 การบริหารวิศวกรรม 4 534310 การฝึกภาคสนาม 3 
534300 ศิลาวิทยา 3 534305 การเรียงล าดับชั้นและธรณีวิทยา 3 534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 4            ประเทศไทย  534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3 
534302 วิศวกรรมแหล่งกกัเก็บ 1 4 534306 วิทยาการตะกอน 3 วิชาเลือกเสรี (1) 3 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 4 534307  ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ        1 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1 4   
  534309 การปฏิบัติการผลิต 3   

รวม 19 รวม 18 รวม 16 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

534490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 534491 สหกิจศึกษา 1 8 534401 โครงงานเทคโนโลยีธรณี 3 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2   วิชาเลือกเสรี (3) 2 
วิชาเลือกเสรี (2) 3     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     

รวม 9 รวม 8 รวม 5 
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 

           ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) 
            ชื่อย่อ    : B.Eng. (Manufacturing Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมการผลิต เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การเตรียมการผลิต การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมการผลิต การประกอบ การควบคุมคุณภาพ 
จนได้เป็นสินค้าส าเร็จ ตลอดถึงการประเมินประสิทธิภาพการผลิต สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมการผลิต  จะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์
ทางด้านกรรมวิธีการผลิต การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ การบริหารการผลิต และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ได้เป็น
อย่างดี 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

เน้นความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนา จนผลิต
ได้เป็นสินค้าส าเร็จ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รายวิชาในหลักสูตร
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มวิชา ได้ดังนี้ 
 -  กลุ่มวิชาด้านวัสดุและการเลือกวัสดุ 
 -  กลุ่มวิชาด้านกรรมวิธีการผลิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านการออกแบบวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและ GD&T 



275 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

 -  กลุ่มวิชาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 -  กลุ่มวิชาด้านการบริหารการผลิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย CAD/CAM/CAE 
 -  กลุ่มวิชาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้ท้ังด้านทฤษฏีและปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณท่ีส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นวิศวกรท่ีมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี  
และเป็นท่ีต้องการของสังคมและสถานประกอบการ 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 -  มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 -  มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 -  มีความสนใจในเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
 -  มีความต้องการท างานในภาคการผลิต 
 -  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อการผลิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    190    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  56 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  8 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานภาคอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมส่ิงทอ โดยสามารถประกอบวิชาชีพได้หลายต าแหน่งงาน เช่น  
 1.  วิศวกรออกแบบการผลิต (Manufacturing Design Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 
 3.  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control / Quality Assurance Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ  (Automation Control Engineer) 
 6.  วิศวกรบ ารุงรักษา (Maintenance Engineer) 
 7.  วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer) 
 
 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิเป็นต้น 
 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชนได้ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4411 โทรสาร  0-4422-4494 
Website : http://eng.sut.ac.th/mae 
Email : mae@sut.ac.th 
 

http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$0400044
http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$0505005
http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$011701008
http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$0503036
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

523201  การเขยีนโปรแกรม            2 202212  มนุษยก์ับวัฒนธรรม 3 202211  การคิดเพื่อการพฒันา 3 
   คอมพวิเตอร ์2  525202  เทอร์โมไดนามกิส์ 1 4 202213  โลกาภิวตัน ์ 3 
525201  สถิติและวธิีเชิงตวัเลข 3 525203  พลศาสตร์วิศวกรรม 4 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
525301  การเขยีนแบบทางกล 2 530211  กลศาสตร์วสัดุ 1 4 525204  กลศาสตรข์องไหล 1 4 
529292  วิศวกรรมไฟฟ้า 4 535221  พื้นฐานกระบวนการผลิต 3 529294  ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟา้ 1 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 535222  ปฏิบัตกิารกระบวนการทาง 1 535231  ปฏิบัตกิารกระบวนการแปร รูป              1 
535211  พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 1         ความร้อนและการขึ้นรปู    และการเชือ่มตอ่  
    535232  วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ 3 

รวม 16 รวม 19 รวม 18 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 
525307 การสั่นทางกล 4 525305  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 525401  ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 3 
535311 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 4 525311  ระบบควบคุมอัติโนมัต ิ 4 529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
535312 การเชือ่มโยงกระบวนการผลิต 3 529293  เครื่องจักรกลไฟฟา้พืน้ฐาน 3               พื้นฐาน  
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวดั 1 535321  คุณภาพผลิตภัณฑ ์ 4 535331  การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช ้            2 
         535322  ปฏิบัตกิารกระบวนการผลิต 1           คอมพวิเตอร์ช่วย  
  535323  สัมมนาวิศวกรรมการผลิต 1 535332  การผลิตโดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วย              2 
    535333  การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 2 
    535334   การควบคุมรูปรา่งการให้ขนาดและ 2 
            พิกัดความเผื่อ  
    535335 ปฏิบัติการวัดละเอยีดและการควบคุม 1 

รวม 16 รวม 20 รวม 16 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

535411 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม 2 535491 สหกิจศึกษา 1  8 วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 2 

535412 การออกแบบอปุกรณ์ชว่ยผลิต 2   วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

        และจับยึดชิ้นงาน    วิชาเลือกเสร ี 8 

535413 ปฏิบัติการระบบอตัโนมัติ 1     

        อุตสาหกรรม      

535490  เตรียมสหกจิศึกษา 1     

วิชาเลือกบังคับ (1) 4     

รวม 10 รวม 8 รวม 14 
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สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) 

              ชื่อย่อ :  วศ.บ.  (วิศวกรรมยานยนต์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Automotive Engineering) 

 

ลักษณะวิชาชีพ 
 ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรรมยานยนต์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การ
ประกอบยานยนต์ การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าของระบบการท างานของยานยนต์ ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงใช้ใน
กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบและการตรวจสอบการท างานด้านยานยนต์ การท างานด้านการวิจัยและพัฒนาใน
ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ศึกษาวิศวกรรมพื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง, ของไหลและ
การถ่ายเทความร้อน  ศึกษาการท างานของกลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ระบบปรับอากาศ  การท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์  ศึกษา
เทคโนโลยีด้านเครื่องยนตป์ระเภท ๆ ศึกษาการออกแบบระบบการผลิตรวมท้ังการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์  การวางแผนในโรงงานประกอบยานยนต์  
ศึกษาเรื่องระบบควบคุมความปลอดภัยและการจัดการด้วนวิศวกรรมสมัยใหม่ 
 

คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 4.  เป็นผู้มีความชอบในเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ท่ีใช้ในยานยนต์ และสนใจในเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    195    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  65 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 2.  วิศวกรประกอบยานยนต์ 
 3.  วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 4.  ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ธุรกิจด้านยานยนต์ 
 5.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในกรมขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4410-1, 0-4422-4577, 0-4422-4176 โทรสาร 0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กบัวัฒนธรรม 3 202211 การคิดเพือ่การพัฒนา 3 

525201 สถิติและวิธีเชิงตวัเลข 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202213 โลกาภวิัฒน ์ 3 

529292 วิศวกรรมไฟฟา้ 4 523201 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 2 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 

530201 สถิตยศาสตรว์ิศวกรรม 4 525202 เทอร์โมไดนามกิส ์1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 

533261 กรรมวธิกีารผลิต 4 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 525301 การเขยีนแบบทางกล 2 

533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลติ 1 530211 กลศาสตร์วัสด ุ1 4 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 1 

536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต ์ 1   536201 วิศวกรรมยานยนต ์ 4 

รวม 20 รวม 20 รวม 20 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525302 การวัดและเครือ่งมือวัด 3 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 525401  ระบบอัตโนมัตอิุตสาหกรรม 3 

525307 การสั่นทางกล 4 525305 กลศาสตร์เครื่องจกัรกล 4 529293  เครื่องจักรกลไฟฟา้พืน้ฐาน 3 

525308 การถา่ยเทความรอ้น 4 536302 ระบบควบคุมของยานยนต ์ 4 536300  สัมมนาวิศวกรรมยานยนต ์ 1 

536301 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งยานยนต ์
536340 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยายนต์ 

4 
1 

536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับ 
        ยานยนต ์

4 536304  วิศวกรรมการผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์
536305  ระบบปรบัอากาศในยานยนต ์

4 
4 

  536341 ปฏิบัติการระบบในยานยนต์ 1 536306  คอมพวิเตอร์ชว่ยในการวิเคราะห์
 ส าหรบัวิศวกรรมยานยนต ์

2 

รวม 16 รวม 17 รวม 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525313  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 536491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก 2 

529295  ปฏิบัตกิารเครื่องจกัรกลไฟฟา้
 พื้นฐาน 

1   วิชาเลือกบังคับ 

วิชาเลือกเสร ี(2) 

4 

4 

535412  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและ 

         จับยดึชิ้นงาน 

2     

536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบ 

          ควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน 

536441  ปฏิบัตกิารทางพลศาสตร์1และระบบ 

         ควบคุมในยานยนต ์

536490 เตรียมสหกจิศึกษา 

วิชาเลือกเสร ี(1) 

1 

 

1 

 

1 

4 

     

รวม 14 รวม 8 รวม 10 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 

             ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Aeronautical Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เน้นการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน ท้ังเป็น
บุคลากรด้านวิศวกรรมในสายการบินต่างๆ และเป็นวิศวกรในสายบ ารุงรักษาชิ้นส่วนอากาศยาน มีความรู้ความสามารถในการดูแลอุปกรณ์การบิน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดูแลระบบความปลอดภัยของอากาศยานท้ังในระบบภาคพื้น และภาคอากาศ 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ บ ารุงรักษาอากาศยาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ   ของอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างอากาศ
ยานอากาศพลศาสตร์ ระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน ระบบต่าง ๆ ในอากาศ  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้านอากาศยานและการบิน 
ตลอดจนมีความรู้ในด้านวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับวิศวกรด้านอากาศยาน  และมีทักษะ
ในการท างานในอุตสาหกรรมด้านการบินและอากาศยาน มีความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีน 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 1.  มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 2.  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    195    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 40 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  69 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
    

แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรอากาศยาน  
 2.  วิศวกรซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 3.  วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมด้านเครื่องต้นก าลังอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน  ชิ้นส่วน 
  อากาศยาน 
 4.  นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4410-1, 0-4422-4577, 0-4422-4176 โทรสาร 0-4422-4613   
Website : http://eng.sut.ac.th/me/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202213 โลกาภิวัตน ์ 3 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 523201 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 2 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

1 
1 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่อง 
        จ าลองการบิน 

1 

    537202 วัสดุอากาศยาน 4 

รวม 20 รวม 20 รวม 19 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

525301 การเขียนแบบทางกล 
525307 การส่ันทางกล 

2 
4 

525308 การถ่ายเทความร้อน 
537305 กลศาสตร์การบิน 

4 
4 

535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต 
        และจับยึดชิ้นงาน 

2 

537301 อากาศพลศาสตร์ 3 537306 โครงสร้างอากาศยาน 4 537309 ระบบควบคุมอากาศยาน 4 
537302 เครื่องวัดอากาศยาน 
537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 

3 
3 

537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1 
537308 ต้นก าลังอากาศยาน 

3 
4 

537310 ระบบท าความเย็นและปรับ 
        ความดันอากาศยาน 

4 

537304 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1 537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 537311 การออกแบบระบบขับเคลื่อน 
        อากาศยาน           

4 

    537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์ 
         และโครงสร้างอากาศยาน 

1 

รวม 16 รวม 20 รวม 15 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4 537491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  2 
537402 การออกแบบอากาศยาน 4   วิชาเลือกเสรี (2)   4 

537440  ปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงและ
   ระบบบนอากาศยาน       

1     

537490 เตรียมสหกิจศึกษา 1     

วิชาเลือกบังคับ  4     

วิชาเลือกเสรี (1)  4     

รวม 18 รวม 8 รวม 6 
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สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 

              ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Geological Engineering) 
              ชื่อย่อ :  B.Eng. (Geological Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและพื้นฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ การ
วางแผน การประเมิน การทดสอบคุณสมบัติหิน การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อน อุโมงค์ 
เหมืองใต้ดิน-บนดิน ฐานราก ความลาดชันของมวลหิน การขุดเจาะน้ ามัน-ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ประโยชน์อันสูงสุดแก่ประเทศอย่างยั่งยืน 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรม ธรณีวิทยา หินและแร่ ภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมน้ าใต้ดิน แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน วิศวกรรมการเจาะ ธรณี
เทคนิค ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี การส ารวจธรณีฟิสิกส์  กลศาสตร์หิน  เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  การชุดเจาะและออกแบบเหมืองบนดิน-ใต้ดิน 
วิศวกรรมฐานรากบนมวลหิน การส ารวจทางวิศวกรรมธรณี 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

ผู้ท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมธรณี ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและมีความพร้อมทางร่างกายมีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถท างานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่เป็นตาบอดสี รักธรรมชาติ และรักการผจญภัย เป็นต้น 



288 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปกีารศึกษา 2556 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    187    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 32 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 28 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 66 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานในวิชาชีพน้ี จะเกี่ยวข้องกับการส ารวจในภาคสนาม การวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างในงานวิศวกรรมธรณี เหมืองแร่บน
ดินและใต้ดิน เขื่อนและอ่างเก็บน้ า ถนน สะพาน ฐานรากบนมวลหิน การเจาะระเบิดหิน ความลาดชันและอุโมงค์ในชั้นหิน โพรงกักเก็บของเสียในหิน 
การบริหารจัดการแหล่งน้ าบาดาล การคาดคะเนป้องกันธรณีพิบัติ รวมไปถึงการส ารวจแหล่งแร่ แหล่งวัสดุก่อสร้าง แหล่งพลังงานน้ ามันและก๊า ซ
ธรรมชาติ 
 
หน่วยงานท่ีรองรับ 
 1.  เอกชน บริษัทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งบนดินและใต้ดิน  

 บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ ฐานราก 
 บริษัทในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์   
 บริษัททดสอบวัสดุต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณี 
 บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทส ารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 บริษัทสนับสนุนการส ารวจ การเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
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2.  รัฐวิสาหกิจ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 การประปานครหลวง  
 การประปาส่วนภูมิภาค 
 3.  ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 กรมชลประทาน กรมศุลกากร 
 กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมพัฒนาท่ีดิน 
    
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4441   โทรสาร 0-4422-4611 
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 1 
102112  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน 1 
103101  แคลคูลัส 1 
105113  มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107  การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
525101  การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102  แคลคูลัส 2 
104113  มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101  ฟิสิกส ์1 
105191  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 
523101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105  แคลคูลัส 3 
103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105102  ฟิสิกส ์2 
105192  ปฏิบัตกิารฟิสกิส ์2 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
531101  วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102113 เคมีพื้นฐาน 2 4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 106411 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 4 
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 202213 โลกาภิวัฒน ์ 3 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 538202 หินและแร ่ 4 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 530251 การส ารวจ 4 วิชาศึกษาทั่วไป 2 
538201 ธรณีวิทยา        5 530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 1   

รวม 19 รวม 18 รวม 17 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
538303 ธรณีเทคนิค 5 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4 538309 กลศาสตร์หิน 5 
538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 4 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 4 
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 4 538308 ธรณีฟิสิกส์        4 วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
534303 วิศวกรรมการเจาะ 4 วิชาเลือกเสร ี(1) 3   

รวม 20 รวม 16 รวม 15 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

538490  เตรียมสหกิจศึกษา 1 538491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (2) 3 
538416  การออกแบบเหมืองและ  4   วิชาเลือกเสร ี(2) 5 
            ขุดเจาะบนพื้นผิว      
538417  การออกแบบเหมืองและขุด 4     
             เจาะใต้ดิน      
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี  4     

รวม 13 รวม 8 รวม 8 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

ภาษาอังกฤษ  Engineering Program in Mechatronics Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม    :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 

               ชื่อย่อ     :   วศ.บ.  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม    :   Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering) 
               ชื่อย่อ     :   B.Eng.  (Mechatronics Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 
 วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรท่ีอยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
เครื่องจักรท างานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานท่ีมีเครื่องจักรท่ีท างานได้เองแบบอัตโนมัติ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาในการออ กแบบหรือ
ปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ส่วนใหญ่เป็นวิชาค านวณเพื่อน าไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบของเครื่องจักรท่ีท างานแบบอัตโนมัติ โดย
วิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ส าหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการท างานและ
วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลที่ท างานแบบอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์และระบบกลไก
ของเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 

1. มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
2. มีความรักและขยันมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    184    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 31 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  59 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.   หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.   หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 

 ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นรายวิชาจากท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายต้องศึกษา จ านวน 57 หน่วยกิต  

    
แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์  
 วิศวกรการผลิต 
 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 0-4422-4252, 0-4422-4576  โทรสาร  0-4422-4555   
Website : www.me-sut.com 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

แผนการเรียนส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 4 551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 4 
551102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 4 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 4 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 4 
551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 551202 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 14 รวม 12 รวม 13 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

511111 เคมีส าหรับวิศวกร 4 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 551207 เทอร์โมไดนามิกส์ 4 
551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 4 
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 551206 กลศาสตร์วัสดุ 4 551302 อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า 3 
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 551208 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด 2 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
551205 กรรมวิธีการผลิตและปฏิบัติการ 4            และพิกัดความเผ่ือของชิ้นงาน           เมคคาทรอนิกส์ 1  
         การผลิต      

รวม 15 รวม 14 รวม 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

551303 การส่ันและแบบจ าลองระบบ 4 551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4 
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล 4 551305 การวัดและเครื่องมือวัด 4 551308 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4 
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  4 551309 การออกแบบระบบควบคุม 4 551440 ปฏิบัติการวิศวกรรม 2 
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1 551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 4          เมคคาทรอนิกส์ 3  
           เมคคาทรอนิกส์ 2  551470 โครงงานทางวิศวกรรม 4 วิชาเลือกบังคับ 4 
551401 ต้นก าลังของไหล 3            เมคคาทรอนิกส์    

รวม 16 รวม 17 รวม 14 
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สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

    
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Product Design Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์) 

           ชื่อย่อ    : วศ.บ. (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Engineering (Product Design Engineering) 
            ชื่อย่อ    : B.Eng. (Product Design Engineering) 

 
ลักษณะวิชาชีพ 

วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นส่วนและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบโดยผสมผสานความรู้เชิงวิศวกรรมเข้ากับสุนทรียทางศิลปะ การประสานงานกับหน่วยงานผลิตท้ังใน
เรื่องวัสดุ ความสามารถของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมท่ีมีการออกแบบสินค้า หรือผลิตสินค้าโดยเน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยรูปลักษณ์ท่ีดึงดูด ฟังก์ชันการใช้งาน และรสนิยม สอดคล้องกับการรวมตัว
กันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ท่ีประเทศไทยต้องเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศท่ีมี
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันทางอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้อง
เป็นผู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์ทางวิศวกรรม เช่น วัสดุ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม เข้ากับการ
ออกแบบเชิงศิลป์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบได้เป็นอย่างด ี
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 

เน้นความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้และทักษะ
ทางศิลปะ มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการท า
โครงงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม วิชาท่ีศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
 -  กลุ่มวิชาดา้นวัสดุ การเลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านการบริหารการผลิต 
 -  กลุ่มวิชาด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการออกแบบเชิงนิเวศ 
 -  กลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย CAD/CAE และ GD&T 
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 -  กลุ่มวิชาด้านศิลปะ  
 -  กลุ่มวิชาด้านการออกแบบเชิงศิลป์ 
 -  กลุ่มวิชาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิศวกร รวมไปถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรท่ีเป็นท่ีต้องการและมีความรับผิดชอบต่อสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา 
 -  มีความสนใจและความถนัดในงานศิลปะ 
 -  มีความสนใจและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
 -  มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 -  มีความต้องการท างานในสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 -  มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    180    หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 29 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  57 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 งานภาคอุตสาหกรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีการออกแบบสินค้า หรือผลิตสินค้าโดยเน้น
การเพิ่มมูลค่าด้วยรูปลักษณ์ท่ีดึงดูด ฟังก์ชันการใช้งาน และรสนิยม โดยสามารถประกอบวิชาชีพได้หลายต าแหน่งงาน เช่น  
 1.  วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer) 
 2.  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Engineer) 
 3.  วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 
 4.  วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) 
 5.  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต  (Process Engineer) 
 6.  นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 
  
 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือการส่งเสริมนวัตกรรม เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นต้น 
 งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในบริษัทเอกชน หรืออาชีพส่วนตัวได ้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
โทรศัพท์ 0-4422-4411 โทรสาร  0-4422-4494 
Website : http://eng.sut.ac.th/mae 
Email : mae@sut.ac.th 

http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$0503036
http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$0505005
http://www.oic.go.th/ginfo/asp/f_moreinfo.asp?id=G$011701008
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 
102112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 1 
103101 แคลคูลัส 1 
105113 มนุษย์กบัเทคโนโลย ี
202107 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 
525101 การเขยีนแบบวิศวกรรม 1 

4 
1 
4 
3 
3 
2 

103102 แคลคูลัส 2 
104113 มนุษย์กบัสิ่งแวดลอ้ม 
105101 ฟิสิกส์ 1 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 
523101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1    

4 
3 
4 
1 
3 
2 

103105 แคลคูลัส 3 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
105102 ฟิสิกส์ 2 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 
531101 วัสดุวิศวกรรม 

4 
3 
4 
1 
3 
4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

202211  การคิดเพื่อการพฒันา 3 202212  มนุษยก์ับวัฒนธรรม 3 202213 โลกาภวิัตน ์ 3 
525301 การเขยีนแบบทางกล 2 530211  กลศาสตร์วสัดุ 1 4 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 
530201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 535221  พื้นฐานกระบวนการผลิต 3 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 
540200  พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบ 
            ผลิตภัณฑ ์

1 535222  ปฏิบัตกิารกระบวนการทางความ 
             ร้อนและการขึ้นรูป 

1 535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรปู 
            และการเชือ่มต่อ 

1 

540202  เทคโนโลยีความร้อนและของไหล 4 540201  สถิติส าหรับวิศวกร 3 540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3 
540220  สุนทรียศาสตร ์ 3 540221  ศิลปะกบัการออกแบบเพื่อวิศวกร 3   

รวม 17 รวม 17 รวม 14 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

535232 วัสดุเชิงพาณิชยแ์ละการเลอืกวัสดุ 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
535312 การเชือ่มโยงระบบการผลิต 3 535321 คุณภาพผลิตภัณฑ ์ 4 535311 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 4 
540300 คอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบ 
            เบือ้งต้น 

2 540303 การออกแบบอุตสาหกรรม 4 540305 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ 
           ผลิตภัณฑ์ 

1 

540301 การยศาสตร์ส าหรบัการออกแบบ 3 540304 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภณัฑ์            1 540306  การออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 4 
            ผลิตภัณฑ ์  540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3 540307 การควบคุมรูปร่าง ขนาดและพิกดั 2 
540302 ปฏิบัติการวัสดุและการวดั 1               ความเผื่อผลิตภัณฑ ์  
540340 การประเมนิวฏัจกัรชวีิตผลิตภัณฑ์ 4   วิชาเลือกบังคับ (1) 4 
            และการออกแบบเชิงนิเวศน์ศรษฐกิจ      
      

รวม 16 รวม 15 รวม 18 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

540460 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3 540491 สหกิจศึกษา 1  8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 

540490 เตรียมสหกจิศึกษา 1   วิชาเลือกเสร ี 8 

วิชาศึกษาทัว่ไปแบบเลอืก       2     

วิชาเลือกบังคับ (2) 4     

รวม 10 รวม 8 รวม 12 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
438201  การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์        4 (4-0-8) 
 (Electronic Instrument and Measurements) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  หน่วยและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทางไฟฟ้า หลักการวัดกระแส 
แรงดัน ความต้านทาน อิมพิแดนซ์ ก าลัง สนามแม่เหล็ก การวัดทาง
ความถี่และทางเวลา ทรานสดิวเซอร์ ค่าความผิดพลาด ค่าความละเอียด 
สัญญาณรบกวนและการป้องกัน ความปลอดภัย เทคนิคการวัดเชิง
ดิจิตอล 
 
438202  ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทาง 
 อิเล็กทรอนิกส์           1 (0-3-0) 
 (Instrument and Measurement Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  438201การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์  
หรือ 527203 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
438203  อิเล็กทรอนิกส์                  4 (4-0-8) 
 (Electronics ) 
วิชาบังคับก่อน  :  105102  ฟิสิกส์ 2 
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็ทรอนิกส์
พื้นฐาน  วงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงส้น  การวิเคราะห์วงจรไบโพลา
ทรานซิสเตอร์  เฟทและออปแอมป์  วงจรจ่ายก าลัง วงจรป้อนกลับ
เบื้องต้น ออสซิลเลเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบื้องต้น  
 
438204  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์           1 (0-3-0) 
 (Electronic Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วงจรพื้นฐาน 
วงจรจ่ายก าลัง ออสซิลเลเตอร์ 

438205  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                  4 (4-0-8) 
 (Electronic Circuit Design) 
วิชาบังคับก่อน  : 438203  อิเล็กทรอนิกส์ 
  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาลอก การเชื่อมต่อ
ทางแสง  การใช้งานทรานซิสเตอร์ส าหรับวงจรฮิสเตอร์รีซิส  การ
พิจารณาเสถียรภาพของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ท้ังทางไฟฟ้าและทาง
อุณหภูมิ  การจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การออกแบบและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
 

438206  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์          4 (4-0-8) 
 (Microprocessor and applications)  
วิชาบังคับก่อน : 423307 การออกแบบทางดิจิตอล 
 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ส่วนประกอบของ
ระบบ หน่วยความจ า การรับข้อมูลเข้าและส่งออก การเชื่อมต่อ การ
ขัดจังหวะ  ชุดค าสั่ง  การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน 
 

438301  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์        1 (0-3-0) 
 (Microprocessor Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  438206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น 
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุดค าสั่ง การรับข้อมูลเข้าและส่งออก 
ตัวจับเวลา ตัวนับ การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน  การ
ขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้งาน 
  
438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์          4 (4-0-8) 
 (Electronic Materials) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้ เบื้องต้นของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุไดอิเลคทริก 
ฉนวน วัสดุตัวน าไฟฟ้า วัสดุสารกึ่งตัวน า วัสดุแม่เหล็ก สภาพความไม่
เป็นเชิงเส้นของวัสดุสารกึ่งตัวน า การปลูกผลึก การโด๊ปรอยต่อพี -เอ็น
และการไบแอส ไบโพลาทรานซิสเตอร์  ไทรีสเตอร์ ไดโอดชนิดต่าง ๆ  
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438303 ระบบควบคุมป้อนกลับ        4 (4-0-8) 
 (Feedback Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 438207 ระบบและสัญญาณ หรือ 527204    
                    สัญญาณและระบบ 

ระบบควบคุมเบ้ืองต้น  แผนผังบล็อก  แผนผังการเคลื่อนของ
สัญญาณ  การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด  ทฤษฎีระบบสัญญาณ
ป้อนกลับ  การวิเคราะห์ระบบป้อนกลับในทางเวลา  การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเข้าเส้น  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใช้รูทโลคัส การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ  การชดเชยระบบควบคุม  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติ  
 
438304  วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล           4 (4-0-8) 
 (Analog and Digital Integrated Circuit) 
วิชาบังคับก่อน  :  438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนาและประยุกต์ทฤษฎีวงจรขั้นสูง  การออกแบบวงจร
รวมแบบอนาลอก  เช่น ท าสวิทช์ รีซิสเตอร์ อุปกรณ์ไวงาน อุปกรณ์เชิง
แสง และสร้างอุปกรณ์จ่ายกระแสชนิดต่าง ๆ การวางต าแหน่งวงจรทาง
ตรรกศาสตร์ เพื่อสร้าง ลอจิก  หน่วยความจ า  หน่วยสนับสนุน  หน่วย
แปลง การประวิงของการส่งผ่าน การกระจายพลังงาน  การคอนฟิกกู
เรชั่นของวงจร เช่น ฟลิปฟลอป โครงสร้างหน่วยความจ า ลอจิก อาเรย์  
A/D และ D/A คอนเวอร์ชัน การออกแบบและจ าลองวงจรรวมโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี   
 
438305  ระบบสมองกลฝังตัว          4 (4-0-8) 
 (Embedded systems)  
วิชาบังคับก่อน : 438206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ 
 เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการ
พัฒนาระบบ การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 

สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือการ
พัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจีเอ การ
เขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต์  
 
438307  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง        4 (4-0-8) 
 (Power Electronics) 
วิชาบังคับก่อน  :  438203  อิเล็กทรอนิกส์   
 ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ไดโอดก าลัง SCR GTO ทรานซิสเตอร์ก าลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต 
IGBT หม้อแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรท์ วงจรขยายก าลังแบบต่างๆ 
วงจรควบคุมก าลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ สัญญาณ
รบกวนและการป้องกัน การระบายความร้อน 
 
438308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1        1 (0-3-0) 
 (Advanced Electronic Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล  การใช้
เครื่องมือวัดขั้นสูงท้ังในรูปแบบของเวลา  ความถี่  และเอส-พารามิเตอร์  
การวัดสัญญาณของวงจรสื่อสารไร้สายย่านไมโครเวฟ  การใช้งาน 
ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในระบบควบคุม 
 
438401  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2        1 (0-3-0) 
 (Advanced Electronic Lab II)  
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบสมองกลฝังตัว 
การเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับคอมพิวเตอร์   และ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
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438451 เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจร         4 (4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์  
 (Noise Reduction Techniques in Electronic System)  
วิชาบังคับก่อน  :  438203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
สัญญาณรบกวน เทคนิคการชิลด์ และกราวน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ท่ีมี
ผลต่อสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลดสัญญาณรบกวน
ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
438452 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์        4 (4-0-8) 
 (Biomedical Electronics)  
วิชาบังคับก่อน  :  438203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 กายภาพวิทยาและสรีวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการ
พื้นฐานของตัวตรวจจับสัญญาณในเครื่องมือแพทย์ แหล่งก าเนิด
สัญญาณชีวภาพ อิเล็กโตรดส าหรับสัญญาณชีวภาพ สัญญาณชีวภาพ 
เสียง ความดัน ระบบการไหลของเลือดและระบบการหายใจ คลื่นสมอง
และสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือ  
 
438453 การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์        4 (4-0-8) 
 (Electronic Interfacing)  
วิชาบังคับก่อน  :  438203  อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเภทและรูปแบบการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท
มาตรฐานต่างๆ เช่น อนุกรม ขนาน USB เป็นต้น เทคนิคการควบคุม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์  
 
438454 เซลล์แสงอาทิตย์        4 (4-0-8) 
 (Solar Cells)  
วิชาบังคับก่อน  :  438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เซลแสงอาทิตย์เบื้องต้น พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ 
คุณสมบัติของแสงกึ่งตัวน า การเกิดคู่อิเล็กตรอน -โฮลเน่ืองจากแสง 

ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสงของ
อะตอมของสารกึ่งตัวน า คุณสมบัติและการท างานของเซลแสงอาทิตย์ 
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีมาตรฐาน
ของเซลแสงอาทิตย์   

438455 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น        4 (4-0-8) 
 (Basic VLSI Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  438306 วงจรรวมอนาลอกและดิจิตอล 
 การออกแบบวงจรรวมในระดับล่ า ง  คุณสมบัติ และ
ขบวนการสร้างอุปกรณ์ไบโพลาร์และมอส การท างานและการจ าลอง
การท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบในลักษณะทาง
เรขาคณิต และตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรรวม  
 
438456 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวน า        4 (4-0-8) 
 (Semiconductor Material Processing) 
วิชาบังคับก่อน  :  438 302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 ทฤษฏีและเทคโนโลยี ในการผลิตวัสดุสารกึ่ งตัวน าใน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียม
แผ่นเวเฟอร์ อุปกรณ์ในการปลูกผลึก การถ่ายทอดลวดลาย วิธี LPE 
VPE MBE เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค MEMs 

438457 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีการจัดเก็บ        4 (4-0-8) 
 ข้อมูลเบื้องต้น    

 (Introduction to Hard Disk Drive and Data Storage 
Technology) 

วิชาบังคับก่อน  :  438302  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวกลาง
ส าหรับเก็บข้อมูล หัวอ่านและสไลเดอร์ ระบบทางกลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การประมวลผลสัญญาณ
ข้อมูล และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต 
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438481  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม          4 (4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์ 1   
 (Advanced Topics in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
ต่าง ๆ ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
438482  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม          4 (4-0-8) 
 อิเล็กทรอนิกส์ 2   
 (Advanced Topics in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
ต่าง ๆ ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  
438483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1      4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering I) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
438484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2       4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Electronic Engineering II) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
438485  สัมมนา        3 (2-3-4) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ   การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน 
  
438490 เตรียมสหกิจศึกษา         1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ  การสร้างความม่ันใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
438491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
         สหกิจศึกษา   
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  
และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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438492  สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 438491  สหกิจศึกษา 1  

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงาน
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   
และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
438493  สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 438492  สหกิจศึกษา 2  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงาน
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   
และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
438494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      9 หน่วยกิต 
 (Electronic Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
438499  โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์        4 (0-8-4) 
 (Electronic Engineering Project) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน  โครงการจะต้องส าเร็จ
ในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบ
ปากเปล่า 
 
521211 พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร               1 (1-0-2) 
 (Fundamental of Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบข่ายของงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี
ทันสมัยของเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีทันสมัยของการ
แปรรูปและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรและอาหาร พลังงานสะอาดจาก
ผลิตผลและของเสียทางการเกษตรและอาหาร ปัจจัยท่ีท าให้โลกร้อน
และวิธีการแก้ไข การดูงาน 
 
521212  สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร        3 (3-0-6) 

(Engineering Properties of Agricultural and Food  
Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักการของการก าหนดรูปทรงและขนาด สมบัติทางกล 
สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเน้ือสัมผัส และสมบัติทางสี
ของวัสดุอาหาร ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุอาหารกับ
กระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร 
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521213  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตร        3 (3-0-6) 
 และอาหาร  
 (Applied Mathematics for Agricultural and Food 
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมเรื่อง รากของสมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยโดยตรง
ให้กับสมการพีชคณิตเชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแบบประมาณค่าของระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง วิธีหาค่าอิน
ติเกรตและอนุพันธ์เชิงตัวเลข  วิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
วิธีการหาค่าไอเกนและการแก้ปัญหาเรื่องบาวน์ดารี และโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 
 
521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202  เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ความสมดุลของมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร การวัดและควบคุมตัวแปรกระบวนการแปรรูป ไซโคร
เมตริก การแปรสภาพด้วยความร้อนและความเย็น เครื่องมือลดขนาด 
เครื่องมือผสม 
 
521231 เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร        3 (2-3-7) 
           (Introduction to Food Chemistry and Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 พื้ น ฐ าน เคมี อ าหารครอบคลุ ม เ รื่ อ ง  น้ า แ ละ น้ า แ ข็ ง 
คาร์โบไฮเดรต น้ ามันและไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ วิตามิน 
สารเติมแต่งทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบ
อาหารระหว่างกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร ประเภทของ
จุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติอาหาร
ต่อชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
เกษตร การเน่าเสียของอาหารอันเกิดจากจุลินทรีย์ ผลของการเน่าเสีย
ของอาหาร ท่ีมีต่อสุขภาพมนุษย์  

521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร           4 (4-0-8) 
 (Theory of Agricultural Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ข้อต่อเชื่อม การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ีใน
ลักษณะต่าง ๆ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะห์แรงสถิตย์
และแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกลเกษตร แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นใน
เครื่องจักรกลเกษตร ล้อตุนก าลัง สมดุลของมวลท่ีเคลื่อนท่ีแบบหมุนและ
เคลื่อนท่ีแบบชักกลับไปกลับมา 
 
521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร สมบัติของวัสดุ 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและทฤษฏี
ความเสียหาย การวิเคราะห์ความเสียหายเน่ืองจากความล้า เพลา แบริ่ง 
การยึดต่อชิ้นงานเข้าด้วยกัน สปริง การส่งก าลังโดยสายพาน โซ่แบบ
ลูกกลิ้ง และเฟือง 
 
521313 การสั่นสะเทือนส าหรับงานทางวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 เกษตรและอาหาร  

(Vibrations for Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ธรรมชาติการสั่นสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ ผลการแปลง  ฟู
เรียร์ ทฤษฎีการสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับของระบบหน่ึงระดับขั้น
ความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนท่ีไม่สมดุล การควงของ
เพลา เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน การลดและการดูดซับการสั่นสะเทือน 
ระบบสั่นสะเทือนของระบบต่อเน่ือง การประยุกต์ทางวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลเกษตรและ
อาหาร ผลของการสั่นสะเทือนท่ีมีต่อวัสดุเกษตรและอาหาร 
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521314 การควบคุมอตัโนมัติทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   4(4-0-8) 
 (Automatic Control in Agricultural and Food  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบพลศาสตร์ แผนผังบล็อกและแผนผังการไหลสัญญาณ การ
สนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ของระบบ ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและ
วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร 
 
521315  การถ่ายเทความร้อนและมวล        4 (4-0-8) 
 (Heat and Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 หลักการการถ่ายเทความร้อน สมการอนุพันธ์การถ่ายเทความ
ร้อน กฎการน าความร้อนของ Fourier การน าความร้อนในสภาวะคงตัว 
และไม่คงตัว การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน หลักการการถ่ายเท
มวล สมการการถ่ายเทมวล กฎการแพร่โมเลกุลของ Fick การแพร่
โมเลกุลในสภาวะคงตัว และไม่คงตัว การพามวล พื้นฐานการประยุกต์ใช้
หลักการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลส าหรับอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตรและอาหาร 
 
521316 การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น       4 (4-0-8) 
 (Freezing and Cold Storage) 
วิชาบังคับก่อน : 521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล  
 อุณหพลศาสตร์ของการท าความเย็น เอนโทรปี วัฎจักรคาร์โน  
วัฎจักรการท าความเย็น ระบบการท าความเย็น การอัดไอ การดูดซึม 

การอัดเจ๊ตไอน้ า  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น เครื่องอัดไอ 
เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ควบคุมสารท าความเย็น เครื่องท าระเหย 
หอคอยน้ า การควบคุมอัตโนมัติส าหรับระบบท าความเย็น ฉนวนความ
ร้อน การค านวณภาระความเย็น การออกแบบระบบท าความเย็น 
หลักการเบื้องต้นส าหรับการแช่แข็ง  การประยุกต์การท าความเย็นทาง
อุตสาหกรรมเกษตร  การเก็บรักษาด้วยความเย็น 
 
521317 ระบบต้นก าลังทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร   4 (4-0-8)    
  (Power Systems in Agricultural and Food Engineering)      
วิชาบังคับก่อน : 521315  การถ่ายเทความร้อนและมวล 
 หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบ
ความร้อนและการผลิตก าลัง โรงจักรก าลังไอน้ า ระบบกังหันก๊าซ และ
ระบบผสมร่วมระหว่างโรงจักรก าลังไอน้ าและกังหันก๊าซ  คุณสมบัติทาง
กายภาพของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ส่วนประกอบพื้นฐานและการใช้
งานหม้อต้มไอน้ า หลักการออกแบบหม้อต้มไอน้ า การใช้งานไอน้ าและ
เทคนิคการอนุรักษ์พลั งงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
เศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
521318  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1        1 (0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 หลักการศึกษาด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
การวัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบแรงดึง แรงบิด ความ
ล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล การทดสอบการน า
และการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน 
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521319  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร        1 (0-3-3) 
 (Agricultural and Food Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  521314  การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตร

และอาหาร และ 521318  ปฏิบัติการวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร 1  

 การทดสอบสมดุลมวลและการสั่นสะเทือน ฝึกปฏิบัติการ
พื้นฐานเครื่องมือวัดและระบบการวัดประเภทต่าง ๆ ระบบเก็บวัดข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ระบบควบคุม
อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบ        4 (4-0-8) 
 ทางการเกษตร 
 (Internal Combustion Engine for Agricultural Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ก าลังที่ใช้ในระบบการเกษตร  พื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  ระบบการจุดระเบิด  วัฏจักรอากาศ
และเชื้อเพลิงในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศและการกวาดล้างไอเสีย  
การหล่อลื่นและการหล่อเย็น  สมรรถนะและการทดสอบ  การแก้ไข
ข้อขัดข้องและการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ท่ีใช้ในการเกษตร  
 
521322 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ         4 (4-0-8) 
 (Integrated Bioproduct Structure Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 หลักการทางภูมิสถาปัตย์ส าหรับโรงเรือนในฟาร์ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีใช้งานทางการเกษตร อาคารส าหรับสัตว์ เรือนกระจก  การ
ระบายอากาศในโรงเรือนเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณา
การ การออกแบบไซโล 

521323  ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1        1 (0-3-3) 
 (Agricultural Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร และ 

521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร  
 สมบัติทางกายภาพ ความเร็วลอยตัว การลดขนาดและการคัด
แยก การผสม การหาความชื้นวัสดุเกษตร การเจาะส ารวจดิน การหา
ความชื้นในดินและพิกัดอัตเตอเบิร์ก การทดสอบการซึมผ่านของน้ าใน
ดิน การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบแรงเฉือนในดินแบบ
โดยตรง  
 
521324 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2        1 (0-3-3)      
 (Agricultural Engineering Laboratory II)      
วิชาบังคับก่อน :  521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบ 
           ทางการเกษตร และ 521323 ปฏิบัติการ 
 วิศวกรรมเกษตร 1 
 การถอดประกอบและตรวจวิเคราะห์ระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ การทดสอบหาก าลังของเครื่องยนต์ การฝึกปฏิบัติงานและ
การทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกลเกษตร        
 
521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Tractor Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม   
 ชนิดและโครงสร้างมูลฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ 
ระบบถ่ายทอดก าลัง ระบบไฟฟ้า ระบบต่อพ่วง ระบบไฮดรอลิกส์ 
กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุดต่อพ่วง การทรงตัว ล้อและยาง 
เครื่องช่วยการฉุดลาก กลศาสตร์การขับเคล่ือนบนผิวดินและยานพาหนะ
นอกถนนเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้รถแทรกเตอร์และการซ่อม
บ ารุง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถแทรกเตอร์ หลักการออกแบบรถ
แทรกเตอร์ 
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521326 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Machinery Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร และ  

521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร    
 สมบัติทางกลของดินและพืชท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการท างาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก 
เครื่องมือดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว หลักการทดสอบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร มาตรฐานเครื่องจักรกล
เกษตร เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น 
 
521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Soil and Water Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ   
         530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การก าเนิดดิน โครงสร้างดิน การจ าแนกประเภทของดินทาง
วิศวกรรมเกษตร การซึมผ่านของน้ าในดิน พื้นฐานกลศาสตร์ของดิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการส ารวจทาง
วิศวกรรมเพื่อการเกษตร หลักการชลประทาน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน 
น้ าและพืช ความต้องการใช้น้ าของพืช ระบบการให้น้ าแก่พืชแบบต่าง ๆ 
 
521331  หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1        4 (4-0-8) 
 (Principles of Food Process Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่องการบดลดขนาด การแยกอนุภาค
ทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว ฟลูอิไดเซชั่น 
การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การแปรรูปอาหารด้วย
หลักการเอกซ์ทรูชัน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีใช้ความร้อนและ
ความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเชื้อ การแช่เยือกแข็ง 

521332 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2        4 (4-0-8) 
 (Principles of Food Process Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวพันกับการท างานของอุปกรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่อง การระเหย การกลั่น การสกัด
ระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว การ
ดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออน หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารท่ีไม่
ใช้ความร้อนโดยตรงครอบคลุมเรื่อง การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
คลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด โอห์มิค  
 
521333 เทคโนโลยีการเผาไหม้ส าหรับวิศวกรรมอาหาร        4 (4-0-8) 
 (Combustion Technology for Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ทฤษฏีการเผาไหม้ สมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง 
เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และเชื้อเพลิง    ชีวมวล หัวเผาไหม้
เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเผาไหม้ การน าความร้อนท่ี
ได้จากการเผาไหม้ไปใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประยุกต์ใ ช้
ทฤษฏีการเผาไหม้ส าหรับหม้อต้มไอน้ า การควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจาก
การเผาไหม ้
 
521334  วิศวกรรมการบรรจุอาหาร        3 (3-0-6) 
 (Food Packaging Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและ 
          อาหาร และ 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ชนิดและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการท างาน
ของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง  การวิเคราะห์กลไก
การท างานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและการวิเคราะห์
จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ ระบบก าหนดปริมาณการบรรจุ ระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์   
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521335  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1        1 (0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 
 หลักการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้แปรรูปอาหาร
และการปรับค่าองค์ประกอบของเครื่องจักรกลอาหาร  การวัดสมบัติทาง
กายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหารเหลว เน้ือ
สัมผัส การระเหย  การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย 
 
521336  ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2        1 (0-3-3) 
 (Food Process Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 521335 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
 การท าแห้ง การสกัดของเหลว การบดลดขนาดและการคัด
แยกอนุภาคของแข็ง การฆ่าเชื้อด้วยหม้อต้มฆ่าชื้อ  การกวนและการ
ผสม การกลั่น การกรองด้วยเมมเบรน 
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร        3 (3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์
ท าเลท่ีตั้งโรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ แผนภาพการ
ไหลของวัสดุอาหาร การปรับปรุงความสมดุลของเส้นทาง การจัดการระบบ
การผลิต การเคลื่อนย้ายวัสดุ เทคนิคในการจัดแผนผังโรงงานและการ
ออกแบบโรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร 
 
521338  การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมใน        3 (3-0-6) 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
 (Engineering Quality Control in Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบ
ระบบควบคุมคุณภาพ การใช้แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของกระบวนการ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนชัก
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การควบคุมและตรวจสอบโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิคการก าหนดขอบข่ายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความ
เชื่อถือได้และการทดสอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน หลักการ
และการประยุกต์ระบบวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤต หลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีดีในการผลิตในการประกันคุณภาพอาหาร 
  
521411  เทคนิควิจัยและกรณีศึกษา              1 (0-3-3) 
 (Research Technique and Case Study) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักวิจัยทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หัวข้อท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร การเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 
521441 การท าแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร   4 (4-0-8) 
 (Drying and Storage of Agricultural Products) 

 วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร  
                                           หรือ 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 

 ทฤษฎีการท าแห้ง  หลักการเคลื่อนท่ีของอากาศ การอบแห้ง
ผลเกษตรด้วยลมร้อน การหาปริมาณความชื้นวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล ชนิดของเครื่อง
อบแห้ง การออกแบบเครื่องท าแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 
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521442  วิศวกรรมโรงสีข้าว        4 (4-0-8) 
 (Rice Mill Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร  
                   หรือ521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 

 การออกแบบระบบสีข้าว การออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ
โรงสีข้าว การท าความสะอาดและการสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออก
จากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมันข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสาร การ
บรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพข้าวสาร 
 
521443 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว        4 (4-0-8) 
 (Postharvest Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร หรือ  
          521331 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1 
 บทบาทและความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อความสดของผักและผลไม้ การ
ออกแบบระบบระบายความร้อน การลดอุณหภูมิในการเก็บรักษา การ
ควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงในโรงเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตร สารเคลือบผิวท่ีสามารถกินได้ การพัฒนาและแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 
521444  วิทยาการการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช        4 (4-0-8) 
 (Cereal Grain Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1   
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไซโล วิทยากระแสของวัสดุท่ีจะบรรจุ
ในไซโล แรงเค้นในไซโล พฤติกรรมของแรงเค้นกระท าต่อไซโล ส าหรับ
การค านวณโครงสร้าง ระบบล าเลียงส าหรับไซโล การเลือกท่ีตั้งส าหรับ
ไซโล  เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเก็บผลิตภัณฑ์  
 
521445  การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว        4 (4-0-8) 
 (Design of Harvesting Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตผลเกษตรชนิดต่างๆ 
หลักการตัดต้นพืชและชนิดของใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้น

พืช การล าเลียงต้นพืช การนวด ระบบการท าความสะอาดเมล็ดพืช 
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง  
 
521451 การใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural Electrification) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 การใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง ภาระและการเดินสายไฟ การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม ไฟฟ้าส าหรับกรรมวิธีการผลิตต่างๆ ใน
การเกษตร เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง ประปา และ มอเตอร์ 
เครื่องมือพิเศษส าหรับฟาร์มท่ีใช้ไฟฟ้า 
 
521452 เครื่องพ่นฝอยและพ่นฝุ่นสารเคมี        4 (4-0-8) 
 (Chemical Spraying and Dusting Equipment) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและวัชพืชใน
ประเทศไทย เครื่องพ่นและหัวพ่นสารเคมี การออกแบบและเลือกใช้
ระบบ ทดสอบสมรรถนะ การใช้และปรับแต่งเครื่องพ่นสารเคมีชนิด
ต่างๆ การล่องลอยของสารเคมี อิทธิพลของความสั่นสะเทือนและเสียง
ของเครื่องพ่นสารเคมี การพ่นสารเคมีโดยใช้เครื่องบิน ความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมี  

521453 กายศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร                     4 (4-0-8) 
 (Ergonomics in Agricultural Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แบบจ าลองและการวิจัยหลักการท างานของมนุษย์ร่วมกับ
เครื่องจักรกลและสิ่งแวดล้อม การวัดขนาดและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย การบังคับด้วยมือและเท้า การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นท่ีใน
การท างาน การรับรู้การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส และความรู้สึก ภาระ
และกระบวนการทางกายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิตใจ การลด
อันตรายในการประกอบการเกษตรกรรม การประยุกต์หลักการ
ทางการยศาสตร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
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521454 การจัดการต้นก าลังและเครื่องจักรกลเกษตร           4 (4-0-8) 
 (Power and Agricultural Machinery Management) 
วิชาบังคับก่อน : 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับระบบ 
         ทางการเกษตร 
 สภาวะการ ใช้ เ ครื่ อ ง จั ก ร กล เกษตร ในประ เทศ ไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและระดับของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร 
สมรรถนะของต้นก าลังและเครื่องจักรกลเกษตร การค านวณเวลาและ
ตารางการท างาน ระบบการหมุนเวียนการใช้เครื่องจักรกลเกษตร การ
วางแผนป้องกันเครื่องจักรกลเกษตร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อม
ราคา จุดคุ้มทุนและระยะคืนทุน 
 
521455 ก าลังของของไหล        4 (4-0-8) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 ก าลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์-นิว
แมติก สัญลักษณ์และการออกแบบวงจรของระบบท้ังสอง การประยุกต์ใช้
ระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  การ
วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบท้ังสอง   
 
521456 การออกแบบระบบชลประทาน        4 (4-0-8) 
 (Irrigation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้ าทางการเกษตร 
 การออกแบบการให้น้ าแก่พืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การให้น้ าทางผิวดิน ใต้ดิน และระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด 
ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของปั๊มน้ า 
 
521457  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร              4 (4-0-8) 
 (Agricultural Environment Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ  
          525204 กลศาสตร์ของไหล 1 

 สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร 
ความชื้นและผลท่ีมีต่อสัตว์ การถ่ายเทความร้อนและไอน้ าผ่านอาคาร 
การระบายอากาศในอาคาร ระบบการท าฟาร์มแบบผสมผสานของเสีย
จากสัตว์และพืช การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชส าหรับ
พัฒนาชนบท 
 
521458 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร                  4 (4-0-8) 
 (Alternative Energy for Agriculture) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 การใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ า ไม้ แก๊สชีวภาพ
และวัสดุเหลือจากการเกษตร การค านวณความเข้มของพลังงาน
แสงอาทิตย์ แผงรับแสงอาทิตย์ บ่อน้ าร้อนแสงอาทิตย์ เซลแสงอาทิตย์ 
การผลิตถ่านและเตาประเภทต่างๆ เครื่องมือวัดแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม เทอร์ไบน์ขนาดเล็ก บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
 
521459 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร        3 (2-3-7) 
 (Agricultural Machinery Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการท างาน
ของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ชนิดต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง  การ
ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ  ท่ีต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์  เครื่องมือเตรียม
ดิน  เครื่องมือปลูก  เครื่องมือดูแลบ ารุงรักษา  เครื่องมือเก็บเกี่ยวและ
ผลกระทบของการใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์ 
 
521461 การวิเคราะห์ในวิศวกรรมอาหาร        4 (4-0-8) 
 (Food Engineering Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ อวิ เ คราะห์
กระบวนการแปรรูปอาหาร สมการเชิงอนุพันธ์ การใช้ลาปลาสทราน
ฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการในการแปรรูป
อาหาร 
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521462 วิทยากระแสทางอาหาร        4 (4-0-8) 
 (Food Rheology)  
วิชาบังคับก่อน :  521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตร 
          และอาหาร 
 หลักการเรื่องวิทยากระแสของอาหาร พื้นฐานการสร้าง
สมการคณิตศาสตร์อธิบายสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางวิทยากระแสและกรรมวิธีการทดสอบ การ
จ าแนกประเภทของอาหารจากสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร 
ความส าคัญของวิทยากระแสของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้น
รูปหรือการเปลี่ยนรูปทรงของอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางวิทยากระแสของอาหารต่อปฏิกิริยาเคมีและ
ชีวเคมีอาหาร 
 
521463 การระเหยน้ าในอาหารเหลว        4 (4-0-8) 
 (Evaporation of Fluid Food) 
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2  
 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการระเหย จุดเดือดท่ี
สูงขึ้น การถ่ายโอนความร้อนระหว่างการระเหย ดุลมวลสารและ
พลังงานในเครื่องระเหยหน่วยเดียวและหลายหน่วย การออกแบบระบบ
การระเหย การปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหย เครื่องระเหยน้ าใน
อาหาร 
 
521464  วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม        4 (4-0-8) 
 (Dairy Process Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2 
 การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การออกแบบเครื่องเหวี่ยงแยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮโม
จิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ความร้อนแบบ พาสเจอร์ไรซ์ สเตอร์
ไรซ์ และยูเอชที ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือผลิตเนย 
ไอศกรีม นมเปรี้ยว การล้างท าความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์และ
การบรรจุผลิตภัณฑ์นม 

521465 การจัดการโรงงานอาหาร        4 (4-0-8) 
 (Food Plant Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดองค์กรและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมอาหาร
สมัยใหม่ แนวทางพื้นฐานของการจัดองค์กรในการปฏิบัติงานและปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะและทฤษฎีของการจัดการและการแบ่งหน้าท่ีการ
จัดการ การจัดการการผลิตอาหารโดยเน้นคุณค่าเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินผลและเทคนิคของการจัดการ 
  
521466 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร        4 (4-0-8) 
 (Agricultural and Food Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างต้นทุนและหลักการบัญชี  การวิ เคราะห์ เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์
การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคาและ
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์ 

  
 521471  การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทาง        4 (3-3-9) 
  วิศวกรรมเกษตรและอาหาร  

 (Specific Programming in Agricultural and Food 
Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฟังก์ชันและ
ค าสั่งของตัวแปลโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ใน
งานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
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521472 วิธีไฟไนต์อิเลเมนท์เบื้องต้นส าหรับ        4 (3-3-9)     
 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   
 (Introduction to Finite Element Method for 

Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร   
                    และ 521315  การถ่ายเทความร้อนและมวล 
 วิธีทางไฟไนต์อิเลเมนท์เบื้องต้น เมทริกซ์ การสร้างสมการ
อนุพันธ์ของไฟไนต์อิเลเมนท์จากวิธีการโดยตรง วิธีการแปรผัน วิธีการ
ถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณภายในส าหรับไฟไนต์อิเล
เมนท์ในหน่ึงและสองมิติ การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ไฟไนต์อิเลเมนท์
ส าหรับปัญหาการถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์
ความเค้นในงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521473 การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 เกษตรและอาหาร  
 (Measurement and Instrumentation in Agricultural 

and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 521318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 
         คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร หลักการวัด
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร อุปกรณ์การวัดทางการเกษตรและ
อาหาร เซนเซอร์ การออกแบบทรานซ์ดิวเซอร์ส าหรับการวัดแรงต่างๆ 
ในภาคสนาม การวัดทางความร้อน ชนิดต่างๆ ไพโรมิเมตตรีแบบแผ่รังสี 
ทรานซ์ดิวเซอร์และวงจรก าหนดทางไกล การวัดความดันมานอมิเตอร์
และไมโครมานอมิเตอร์ เครื่องวัดความดัน โดยใช้ไฟฟ้าและทรานซ์ดิว
เซอร์แบบนิวแมติค การวัดการไหล เครื่องมือวัดความเร็ว เครื่องมือวัด 
ปริมาตรการไหล เครื่องมือวัดความร้อนการไหล เครื่องมือส าหรับ
ควบคุมคุณภาพน้ า ไอน้ า และไอน้ าอิ่มตัว 
 

521474  เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 เกษตรและอาหาร 
 (Fluid Machinery in Agricultural and Food Industry) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 การจ าแนกและลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเป่า และเครื่อง
อัดในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การค านวณสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบระบบท่อส าหรับ
การจ่ายของไหลในท่อ การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของเครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521475  การออกแบบเครื่องมือล าเลียงวัสดุ        4 (4-0-8) 
 เกษตรและอาหาร 
 (Agricultural and Food Materials Handling 

Equipments Design) 
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร  
 หลักการและเทคนิคการล าเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร การ
ออกแบบเครื่องมือล าเลียงแบบสายพาน โซ่ เกลียว กระพ้อ นิวแมติค 
ลูกกลิ้ง และรางเขย่า  

  
 521476  การจัดการของเสียทางการเกษตรและ        4 (4-0-8) 
  อุตสาหกรรมอาหาร  

 (Waste Management in Agriculture and Food 
Industry) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปัญหาของเสียและภาวะมลพิษจากการผลิตทางการเกษตร
และอาหาร การวิเคราะห์ของเสีย วิธีบ าบัดขจัดของเสีย การบ าบัดของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง ลักษณะของน้ าเสียจากการเกษตรและโรงงานอาหาร 
แหล่งท่ีมาของสิ่งมีพิษ ขีดจ ากัดความเป็นพิษของน้ าเสียท่ียอมรับ 
เทคนิคในการตรวจวัดน้ าเสีย วิธีก าจัดน้ าเสียขั้นแรกและขั้นท่ีสอง การ
ควบคุมภาวะความเป็นพิษของแหล่งน้ า 
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 521477 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับ        4 (3-3-9) 
  วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   

 (Computer - Aided Design for Agricultural and Food 
Engineering)          

 วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ  
                                        521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 

 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ชนิดต่างๆ งานเชื่อม งานโลหะแผ่นพับและแม่พิมพ์ ชิ้นงานพื้นผิว แบบ
ประกอบและแบบแยกชิ้นของเครื่องจักรกล เทคนิคการน าเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหวและการให้แสงเงาบนพื้นผิว การประยุกต์ใช้งานในการ
ออกแบบเครื่องจักรทางการเกษตรและอาหาร 
  
521481 หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร        4 (4-0-8) 
 และอาหาร 
            (Selected Topics in Agricultural and Food Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
521482 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร      4 (2-6-10) 
 (Special Problem in Agricultural and Food 

Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
 
521483 โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร          4 (0-12-12) 
 (Agricultural and Food Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานท่ีน่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 

521490 เตรียมสหกิจศึกษา                      1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
521491 สหกิจศึกษา 1                                       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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521492 สหกิจศึกษา 2                      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  521491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521493 สหกิจศึกษา 3                                       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 521492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
521494 โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาทดแทน      9 หน่วยกิต 
 สหกิจศึกษา         
 (Agricultural and Food Engineering Study Project) 
วิชาบังคับก่อน :  ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการ
พัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
522201 บริหารวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า การจัดการ การตลาด มนุษยสัมพันธ์ มูลค่าเงินตาม
เวลา การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การควบคุม
คุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ การจัดงบลงทุน 
และ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์    4 (4-0-8) 
            (Introduction to Transportation and Logistics System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะและองค์ประกอบของการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
การวางแผนและประเภทระบบขนส่ง ปัญหาและความท้ายทายในการ
พัฒนาและจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ แนะน าเน้ือหารายวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตร 
 
522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        4 (4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ลูกค้าและความต้องการ
ซ้ือ การจัดซ้ือและการผลิต เทคโลโลยีระบบสารสนเทศ การควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบขนส่งและการจัดการขนส่ง การจัดเก็บคลังสินค้า 
การบรรจุภัณฑ์และการขนย้ายวัสดุ การออกแบบโครงข่ายและการ
ก าหนดต าแหน่ง การเงินและการวัดประเมินผล ความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทาน 
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522212 การบริหารจัดการธุรกิจ        4 (4-0-8) 
 (Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและหลักการจัดการ ลักษณะของการจัดการธุรกิจ 
บทบาทของกลุ่มบุคคลและรัฐบาลท่ีมีต่อธุรกิจ รูปแบบและปัจจัยในการ
พิจารณาเพื่อประกอบธุรกิจ การก าหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ 
และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ ลักษณะและวิธีการจัดการด้าน
การผลิต การตลาด งานบุคคล การเงิน และการสร้างความสัมพันธ์
ส าหรับลูกค้า คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ 
 
522241 การส ารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์        3 (3-0-6) 
 (Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า การวัดค่า ระยะราบ มุมราบ การท าระดับ การท ารูป
ตัด เส้นชั้นความสูง แผนท่ีภูมิประเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง        4 (4-0-8) 
 (Statistics Methods in Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมขนส่ง ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
เชิงสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีแถวคอย การ
วิเคราะห์สมการเชิงเส้น 
 
522243 วิศวกรรมขนส่ง        4 (4-0-8) 
 (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ 
         โลจิสติกส์ 
 องค์ประกอบของระบบการขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการขนส่ง และศึกษาภาพรวมเบื้องต้นของศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมขนส่งในแขนงต่าง ๆ โดยครอบคลุมเน้ือหาด้าน การ

วางแผนและออกแบบระบบขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับการ
ใช้ท่ีดินและการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การ
วิเคราะห์และออกแบบด้านจราจร การออกแบบเส้นทางเบื้องต้น 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการ ความปลอดภัยทางถนน 
ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ การพัฒนาระบบขนส่งอย่าง
ยั่งยืน  
 
522301 ปัญหาเฉพาะเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์        4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Transportation and Logistics) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อรักษาไว้ท่ี
สาขาวิชา และจะต้องมีการน าเสนอโครงงาน 
 
522311 การวิจัยการด าเนินงานในงานขนส่งและ         4(4-0-8) 
 โลจิสติกส์  
          (Operations Research in Transportation and Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง 
 ความน่าจะเป็น แบบจ าลองการตัดสินใจ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น โปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองการขนส่งและการ
มอบหมายงาน แบบจ าลองการควบคุมสินค้า ทฤษฎีแถวคอย การ
จ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ การจัดการโครงการ ทฤษฎี
เกม 
 
522312 การขนส่งและกระจายสินค้า        4 (4-0-8) 
 (Transportation and Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 การบริหารจัดการการขนส่ งและการกระจายสิน ค้ า 
แบบจ าลองการตัดสินใจส าหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ กลยุทธ์ในการจัดตารางเวลาและก าหนดเส้นทางในการส่งและ
การกระจายสินค้า นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
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522313 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง        4 (4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการด าเนินงานในงานขนส่งและ      

โลจิสติกส์ หรือ 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

 ความหมาย ประเภทของสินค้าคงคลัง การวางแผนและ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การค านวณจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม บทบาทหน้าท่ีของคลังสินค้า การบริหารและจัดการคลังสินค้า 
งานเอกสาร การตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล การค านวณก าลังคน 
และการประเมินประสิทธิภาพการท างานในคลังสินค้า 
 
522314 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        4 (4-0-8) 
 ระหว่างประเทศ 
 (Global Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
บทบาทความส าคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยท่ีส าคัญและประโยชน์ของ
การท า Global sourcing การวางสถานท่ีตั้งเชิงกลยุทธ์ในระดับ 
Global (Global facility location) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ 
 
522315 วิศวกรรมความปลอดภัย        4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ 
         โลจิสติกส์ 
 ความหมายของอุบัติเหตุ ความเสี่ยง และสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ลักษณะงานและความผิดพลาดของมนุษย์ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและกฎหมาย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ท างาน การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบการท างานเพื่อความปลอดภัย 

522316 ระบบขนถ่ายวัสดุ        4 (4-0-8) 
 (Material Handling) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ 
                      โลจิสติกส์ 
 ลักษณะและข้อจ ากัดของสินค้า จุดเชื่อมต่อโลจิสติกส์
ประเภทต่าง ๆ เครื่องมือและระบบการยกขนท่ีแหล่งผลิตและจุดเชื่อม
ต่อ ลักษณะของระบบการขนส่ง ค่าใช้จ่าย เวลา และข้อจ ากัดของระบบ
การขนส่ง 
 
522317 กฎหมายการขนส่ง และพิธีศุลกากร        4 (4-0-8) 
 (Legal Aspects for Transportation and Customs) 
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ 
                      โลจิสติกส์ 
 กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการ
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้
สั่งซ้ือ ผู้รับขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในความช ารุด 
บกพร่อง สูญหายของสินค้า และพัสดุภัณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติและพิธี
การน าหรือขนส่งสินค้าผ่านแดน ข้อตกลง อนุสัญญา และสนธิสัญญา 
การขนส่งระหว่างประเทศ 
 
522318 ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์        4 (4-0-8) 
 (Information System for Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผน
ทางด้านโลจิสติกส์ ระบบท่ีใช้สนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ในระดับ
ผู้บริหาร การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
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522319 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์        4 (4-0-8) 
 (Strategic Management for Logistics and Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 กระบวนการและเทคนิคในการจัดท าและรักษาไว้ซ่ึงนโยบาย
ทางธุรกิจ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับตัวของ
ธุรกิจและผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและ
วิธีการการก าหนดกลยุทธ์การบริหารในภาวะวิกฤติ 
 
522331 การวางแผนและออกแบบการทาง        4 (4-0-8) 
 (Highway Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 ระบบและหน้าท่ีของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะ
ของผู้ใช้ถนน ยวดยาน การจราจร และถนน ความจุของถนน การ
ออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่างระดับ การ
ออกแบบสภาพข้างทาง การจ าแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบาย
น้ า การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและปรับปรุงทางหลวง ระบบความ
ปลอดภัย การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 

 
522332 ปฏิบัติการการวางแผนและออกแบบการทาง        1 (0-3-3) 
 (Highway Planning and Design Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 วิธีการส ารวจเส้นทาง การส ารวจเพื่อก่อสร้างเส้นทาง การ
ออกแบบทางเรขาคณิตของทาง วิธีการทดสอบวัสดุท่ีใช้ในงานทาง ได้แก่ 
ดิน มวลรวม คอนกรีต และแอสฟัลท์  การออกแบบวัสดุส าหรับผิวทาง
ลาดยางและผิวทางคอนกรีต 
 
522333 การออกแบบผิวทาง       4 (4-0-8) 
 (Pavement Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522331 การวางแผนและออกแบบการทาง 
 ศึกษาพฤติกรรมการรับน้ าหนักของพื้นทางต่อการจราจร
ประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการกระจายแรง ลักษณะของโครงสร้างพื้นทาง

และพฤติกรรมในการรับแรง การพิจารณาปริมาณการจราจรอายุการใช้
งาน การเลือกวัสดุก่อสร้าง ปัญหาการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทาง 
เงื่อนไขการออกแบบและการก าหนดตัวแปรในการออกแบบ วิธีการ
ออกแบบพื้นทางต่าง ๆ 
 
522341 วิศวกรรมจราจร        4 (3-3-9) 
 (Traffic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง 
 องค์ประกอบของการจราจร วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ด้านการจราจร ความปลอดภัย คุณสมบัติพื้นฐานและทฤษฎี
การไหลของการจราจร ปริมาณและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
คุณภาพของการบริการของโครงสร้างพื้นฐานการจราจร  การออกแบบ
การควบคุมทางแยก 

 
522342 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง        4 (4-0-8) 
 (Travel Demand Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง 
 การคาดคะเนความต้องการการเดินทางท้ังเมืองและเฉพาะท่ี 
รูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจ าลองการเดินทางแบบ
สี่ขั้น ประกอบด้วย การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การ
เลือกรูปแบบการเดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
 
522343 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 4 (4-0-8) 
 (Transport Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 522201 บริหารวิศวกรรม 
 ทฤษฏีของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค พฤติกรรมของผู้บริโภค 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายด้านการขนส่ง การพิจารณาความต้องการในการเดินทาง 
ราคา คุณภาพชีวิต การน าวิธีทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการด้านการขนส่ง 
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522344 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง        4 (4-0-8) 
 (Environment and Energy in Transportation  
 System) 
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง 
 เชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่ง เทคโนโลยีเชื้อเพลิงในอนาคต การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการด้านการขนส่ง การ
วิเคราะห์โมเดลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงและคุณภาพของอากาศ 
บทบาทของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตและข้อก าหนดต่าง ๆ มลพิษสิ่งแวดล้อมจากยานพาหนะ 
มาตรฐานคุณภาพอากาศและการตรวจวัด และเทคโนโลยีการลดมลพิษ
จากภาคขนส่ง 
 
522345 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง        4 (4-0-8) 
 (Geographic Information System in  
 Transportation) 
วิชาบังคับก่อน : 522241 การส ารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ทฤษฎีและการประยุกต์การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศใน
วิศวกรรมขนส่ ง  และการวางแผนการขนส่ ง ท่ัว ไป  การฝึ ก ใน
ห้องปฏิบัติการ จะเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่อโครงการขนส่งต่าง ๆ 
 
522346 เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่งและโลจิสติกส์       3 (3-0-6) 

 (Advanced Technologies in Transportation and 
Logistics) 

 วิชาบังคับก่อน :   522243 วิศวกรรมขนส่ง และ  
  522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจวัดในงาน
ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการประยุกต์ใช้งานใน
ด้านต่าง ๆ การประเมินผลกระทบของระบบขนส่งอัจฉริยะ บทบาท
ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคอีคอมเมิร์ซ การบริหารคลังสินค้า
และขนส่งด้วยระบบไอที ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 12 หน่วยกิต 

522347 การวิเคราะห์นโยบายและการบริหารการขนส่ง       4 (4-0-8) 
 (Transportation Administration and Policy 
  Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 การจัดองค์กรด้านนโยบาย กระบวนการนโยบายขนส่ง 
องค์กร การวางแผน การวิเคราะห์ และการด าเนินงานนโยบาย การ
ประเมินตนเองด้วยการวิเคราะห์สว๊อต 
 
522348 การจัดการท่าอากาศยาน        4 (4-0-8) 
 (Airport Management) 

 วิชาบังคับก่อน : 522331 การวิจัยการด าเนินงานในงานขนส่งและ   
          โลจิสติกส์ 

 ระบบท่าอากาศยานและบทบาทหน้าท่ีของท่าอากาศยาน 
องค์ประกอบของท่าอากาศยาน เขตการบินและนอกเขตการบิน น่านฟ้า
และการควบคุมการบิน ความเป็นเจ้าของท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์
และในเชิงเอกชน แนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้โดยสาร การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน กฏระเบียบข้อบังคับของท่า
อากาศยาน ความมั่นคงและปลอดภัยในท่าอากาศยาน ผลกระทบของ
ท่าอากาศยานต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
 
522349 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน    4 (4-0-8) 
 (Transit System Planning and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 ความรู้ เบื้องต้นในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
สาธารณะ การวางแผน การออกแบบและการด าเนินงานของระบบ
ขนส่งสาธารณะ การด าเนินงานของสถานีต่าง ๆ ในระบบขนส่ง การ
เชื่อมประสานกับระหว่างระบบขนส่ง 
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522350 ระบบการขนส่งผสมผสาน        4 (4-0-8) 
 (Intermodal Transportation System) 
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบระบบการขนส่งแบบสานต่อ 
การวางแผนปัจจัยการขนส่งสินค้า เทคโนโลยีระบบการขนส่งแบบสาน
ต่อ และการด าเนินงานของสถานีต่าง ๆ นโยบายการขนส่งแบบสานต่อ 
การวางแผนและการด าเนินการ 
 
522351 ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาเมือง การใช้        4 (4-0-8) 
 ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง  

(Urban Development, Land Use and Transportation 
Interaction) 

วิชาบังคับก่อน : 522242 วิศวกรรมขนส่ง 
 ประวัติความเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบโตของ
เมือง วิธีการวางผังเมืองและภูมิภาค การวางแผนเบื้องต้นด้านการใช้
ท่ีดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผลกระทบของ
ระบบขนส่งต่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาท่ีดินและการขนส่ง 
 
522352 ความรู้เรื่องท่าเรือ        4 (4-0-8) 
 (Introduction to Port) 
วิชาบังคับก่อน : 522212 การจัดการธุรกิจ 
 การท่าเรือและรูปแบบการบริหารท่าเรือ การจัดการท่าเรือ 
การบริ การนอกท่า   ขั้ นตอนการปฏิบัติ ง านขณะเรื ออยู่ ใน ท่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในท่าเรือ การก าหนดราคาค่าภาระท่าเรือ
และค่าธรรมเนียมความแออัด การพัฒนาท่าเรือ 
 
522401 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์        4 (4-0-8) 

(Transportation Engineering and Logistics Project) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจท้ังจาก
สถานประกอบการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส าเร็จภายในหน่ึงภาค
การศึกษา ต้องมีการน าเสนอผลงานและสงรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
522411 การจ าลองปัญหาโลจิสติกส์        4 (4-0-8) 
 (Simulation for Logistics) 

 วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการด าเนินงานในงานขนส่ง 
          และโลจิสติกส์ 

 แนวคิดของการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ แบบจ าลอง
สถานการณ์เบื้องต้นท่ีใช้ตัวแปรสุ่มท่ีมีการกระจายแบบไม่ต่อเน่ือง
ส าหรับจ าลองการผลิตและโลจิสติกส์ท่ีซับซ้อน การตระหนักถึงปัญหา 
การตั้งปัญหา การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์และการ
อธิบายผล  
 
522490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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22491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 

 วิชาบังคับก่อน :   รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม          
            สหกิจศึกษา 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
522492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 522491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
522493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 522492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
522494 โครงงานศึกษาวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์         9 หน่วยกิต 

  (Transportation Engineering and Logistics Study  
  Project) 

เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการ
พัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1        2 (1-2-4) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยค
ควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        2 (1-2-4) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
พารามิเตอร์ อาร์ เรย์ พอยน์เตอร์ การเรียงล าดับและการค้นหา 
โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
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523211 ระบบฐานข้อมูล        4 (3-2-8) 
 (Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การ
สร้างตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง 
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
 
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี        4 (4-0-8) 
 (Data Structures and Algorithms) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวิธีในการเรียงล าดับและค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์ 
คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี 
 
523232  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ        4 (3-2-8) 
 (Object–Oriented Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ 
การห่อหุ้ม การสืบทอด โพลีมอร์ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การ
จัดการข้อผิดพลาด 
 
523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม        4 (4-0-8) 
 (Programming Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวทางการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา การเรียกซ้ าและโครงสร้างต่างๆ ของการ
เขียนโปรแกรมในภาษารุ่นใหม่ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
เขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรมแบบ
พร้อมกัน ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้เอพีไอ 

523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      4 (4-0-8) 
 (Electronics for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่าย
กระแส อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสอง
ขั้วและตระกูลของวงจรตรรกะ การเชื่อมต่อตระกูลของวงจรตรรกะกับ
บัสมาตรฐาน ไดโอดและวงจรไดโอด ออปแอมป์ มอสทรานซิสเตอร์และ
การไบแอส ตระกูลวงจรตรรกะมอส การสร้างตัวแบบวงจรและการ
จ าลอง พารามิเตอร์และประเด็นในการออกแบบ วงจรแปลงข้อมูล 
ส่วนประกอบของหน่วยเก็บ การออกแบบวงจรขยาย องค์ประกอบของ
วงจรรวม 
 
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม        1 (0-3-0) 
 คอมพิวเตอร์  
 (Electronic Laboratory for Computer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523271 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม 
         คอมพิวเตอร์ 
 ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี มี เ น้ื อ ห า สั ม พั น ธ์ กั บ ร า ย วิ ช า  523271 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล        4 (4-0-8) 
 (Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิง คณิตศาสตร์แบบบูล ตาราง
ความจริง การลดรูปสมการแบบบูลโดยใช้แผนท่ีแบบคาร์นอและวิธี ควิน
แม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป ส่วนประกอบ
ของหน่วยความจ า วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบระบบ
ดิจิทัล การออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียล  การ
ออกแบบส่วนจ าเพาะของวงจรคอมบิเนชัน การสร้างตัวแบบและการ
จ าลอง การออกแบบเพื่อรองรับการทดสอบ ตัวแบบของความผิดพร่อง
และการทดสอบ การทวนสอบเชิงรูปนัย 
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523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล        1 (0-3-0) 
 (Digital System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับวิชา 523273 การออกแบบ
ระบบดิจิทัล 
 
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์        4 (4-0-8) 
 (Computer Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต เทคนิค
การพิสูจน์ รีเคอร์ชัน หลักการนับเบื้องต้น กราฟและต้นไม้ 
 
523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์        4 (4-0-8) 
 (Computer Architecture and Organization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การค านวณทางเลขคณิตส าหรับ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบหน่วยความจ า การ
เชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ แบบจ าลองของระบบแบบกระจาย 
 
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์        2 (2-0-4) 
 (Computer Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความน่าจะเป็นแบบดิสครีต ความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การ
กระจายของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การถดถอยสหสัมพันธ์ การ
คาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบสมมุติฐาน 
 
523311 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง        4 (4-0-8) 
 (Advanced Database Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523211 ระบบฐานข้อมูล 

 ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างของหน่วยเก็บและ
แฟ้มข้อมูล การจัดท าดัชนี การประมวลผลข้อค าถามและการหาวิธีท่ี
เหมาะท่ีสุด รายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะพร้อมกัน ระบบการ
กู้ข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลอนุมาน 
 
523312 การค้นพบความรู้และการท าเหมืองข้อมูล        4 (4-0-8) 
 (Knowledge Discovery and Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ 
วิธีการทางสถิติในกระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
การประเมินค่าความรู้ การประยุกต์ใช้การท าเหมืองข้อมูล 
 
523313 เว็บแอพพลิเคชัน        4 (3-2-8) 
 (Web Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การแสดงข้อมูลบนเว็บด้วยภาษา HTML และ CSS สคริปต์
แสดงข้อมูลแบบสถิตและแบบพลวัต ภาษาสอบถามข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส าหรับเว็บแอพพลิเคชัน การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
และประมวลผล การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        4 (3-2-8) 
 (System Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ระบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิจ การออกแบบต้นแบบ
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจ าลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผัง
กรณีใช้งานเชิงธุรกิจและเชิงระบบ แผนผังสื่อสาร แผนผังล าดับ แผนผัง
คลาสระดับวิเคราะห์และระดับออกแบบ แผนผังการน าไปใช้ การออกแบบ
ระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบ 
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523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์        4 (3-2-8) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดั้งเดิม การพัฒนาประเภทอาไจล์ 
วิธีการรวบรวมความต้องการเชิงซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาข้อก าหนดความ
ต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การวัดขนาดซอฟต์แวร์ วิธีการ
ประมาณความพยายามในการพัฒนา การวางแผนและการบริหารโครงการ
และคณะผู้พัฒนา การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงซอฟต์แวร์ การสร้าง
ซอฟต์แวร์  การตรวจทานและทวนสอบซอฟต์แวร์ เทียบกับเอกสาร
ข้อก าหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ การบ ารุงรักษาและ
วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีทนต่อความผิดพร่อง เครื่องมือ
ช่วยงานและสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
523333 การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์     4 (3-2-8) 
 (Event-Driven Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
 หลักการเขียนโปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ การใช้ส่วน
ต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โครงสร้างภาษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทางภาษาเชิงฟังก์ชัน
เบื้องต้นและเชิงวัตถุท่ีใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่งและรับวัตถุ
เหตุการณ์ การสื่อสารข้ามเครื่องโดยใช้การรับส่งเหตุการณ์ รูปแบบเชิง
สถาปัตยกรรมท่ีใช้จัดการและแพร่เหตุการณ์ การใช้แนวทางการเขียน
โปรแกรมท่ีขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 
523334 วิธีเชิงประกาศ        4 (4-0-8)  
 (Declarative Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดของวิธีเชิงประกาศ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ
ด้วยฟังก์ชัน การนิยามฟังก์ชันอันดับสูง วิธีการเขียนโปรแกรมเชิง

ประกาศด้วยตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์อันดับหน่ึง ยูนิฟิเคชันและเรโซลู
ชัน เทคนิคการพิสูจน์และการย้อนรอย 
 
523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะค านวณได้        4 (4-0-8) 
 (Formal Methods and Computability) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาษาฟอร์มอลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์มอล 
ปัญหาการตัดสินใจ ท่ีมีค าตอบและไม่มีค าตอบ ปัญหาในงาน
คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการค านวณเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีส าหรับการค านวณ 
ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 
 
523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร        4 (4-0-8) 
 (Computer and Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ 
การบีบอัดและการกระจายสัญญาณ ตัวกลางท่ีใช้ในการสื่อสาร การ
มัลติเพล็กซ์ข้อมูล ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมต่อ
เครือข่าย โพรโทคอลในระบบเครือข่ายสื่อสาร ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี
และข่ายงานบริเวณกว้าง การประมวลผลแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การ
ประมวลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนท่ี การประเมินประสิทธิภาพ 
 
523353  เครือข่ายคอมพิวเตอร์         4 (3-2-8) 
 (Computer Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรมของ
เครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการในการท างานในแต่ละขั้นของ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดชั้น การจัดการเครือข่าย ความมั่นคงและบูรณ
ภาพข้อมูล และการท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
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523354  ระบบปฏิบัติการ        4 (3-2-8)  
 (Operating Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ หลักการ
ออกแบบ ภาวะพร้อมกัน  การจัดการโพรเซสและเทร็ด การท างาน
ประสานกันและการติดต่อสื่อสารกันของโพรเซส การจัดก าหนดการและ
การเลือกจ่ายงาน ความมั่นคงและการป้องกัน การจัดการหน่วยความจ า 
การจัดการหน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การ
จัดการอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์        4 (3-3-9) 
 (Microprocessors) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ 
ระบบบัสต่างๆ อินพุตพอร์ต เอาต์พุตพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ 
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและ
ภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการ
ควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและพอร์ต
อื่นๆ ระบบหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง ระบบไฟล์ข้อมูล 
 
523372 ระบบฝังตัว        4 (3-3-9)  
 (Embedded Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 
 ภาพรวมของระบบฝังตัว การติดต่อระหว่างส่วนประกอบ
ต่างๆ ของระบบ การเชื่อมต่อกับภายนอก ความปลอดภัยและ
เสถียรภาพ หลักการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้และวิธีการออกแบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523373 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง        4 (3-3-9) 
 (Advanced Digital System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล 

 การประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจร
ดิจิทัล วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาและ
วิเคราะห์วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัล
โดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ตรรกะท่ีสามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ เช่น 
PAL, CPLD และ FPGA ขั้นตอนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาเอชดีแอลส าหรับช่วยในการออกแบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523411 ปัญญาประดิษฐ์ในงานประยุกต์        4 (4-0-8) 
 (Artificial Intelligence in Applications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์และการแทน
ความรู้ วิธีการค้นหาและฮิวริสติก การค้นหาท่ีชาญฉลาด การคิดหา
เหตุผล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 
523412 ระบบผู้เชี่ยวชาญ        4 (4-0-8) 
 (Expert Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างฐานความรู้ กลไกการท างานของเครื่องอนุมาน ความไม่แน่นอน 
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 
523413 ชีวการแพทย์สารสนเทศ        4 (4-0-8) 
 (Biomedical Informatics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ในงานด้านชีววิทยาและ
การแพทย์ การตัดสินใจในทางคลินิก การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการกับระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานด้านสุขภาพ 
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้และปัญญาประดิษฐ์ในงานชีวการแพทย์ 
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523414 เครือข่ายประสาทเทียม        4 (4-0-8) 
 (Artificial Neural Networks) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานเครือข่ายประสาทเทียม แบบจ าลองนิวรอนและ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเรียนรู้ของเพอร์เซ็พตรอน การเรียนรู้แบบ
เฮ็บเบียน การเรียนรู้แบบวิโดร์-ฮอฟฟ์ การเรียนรู้แบบแพร่กลับ การ
เรียนรู้แบบแข่งขัน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก เครือข่ายของฟังก์ชัน
ฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน 
 
523431 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะด้วยเง่ือนไขบังคับ        4 (4-0-8) 
 (Constraint Logic Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีของการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ ตรรกศาสตร์อันดับ
หน่ึง โมเดล เรโซลูชัน ข้อความชี้เฉพาะและโปรแกรม เทคนิคการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาโปรล็อก การย้อนรอย การลดขนาดเซิร์ชทรีของ
โปรแกรม ปัญหาการท าให้พอใจตามเงื่อนไขบังคับและการหาค่าเหมาะ
ท่ีสุด การแพร่กระจายเงื่อนไขบังคับและการค้นหา การเขียนโปรแกรม
เชิงตรรกะด้วยเงื่อนไขบังคับในงานประยุกต์ด้านการจัดตาราง การ
วางแผน และโลจิสติกส์ 
 
523432 วิธีเชิงฟังก์ชันในงานจีโนมิกส์        4 (4-0-8) 
 (Functional Methods in Genomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน  นิพจน์และ
ค่าของนิพจน์ ฟังก์ชันและการนิยาม รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน การ
นิยามอย่างง่าย การนิยามโดยวิเคราะห์กรณี การนิยามโดยการจับคู่แบบ
รูป และการนิยามเฉพาะท่ี ระบบแบบชนิด โครงสร้างรายการ ฟังก์ชัน
อันดับสูง การเรียกซ้ าและการอุปนัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยา
ระดับโมเลกุล โครงสร้างของดีเอ็นเอ สายดีเอ็นเอ วิธีการวิเคราะห์สายดี
เอ็นเอ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเพื่อวิเคราะห์สายดีเอ็นเอ 
 
523433 การเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ        4 (3-2-8) 
 (Aspect-Oriented Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ ความเกี่ยวพันเชิง
ซอฟต์แวร์ การแยกความเกี่ยวพันเชิงซอฟต์แวร์ ความเกี่ยวพันในภาษา
โปรแกรมเชิงวัตถุ ความเกี่ยวพันเชิงตัดขวาง แนวคิดรวบยอดส าหรับการ
เขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ จุดร่วม การตัดจุด การแนะน า การประกาศ
ข้ามชนิด และแบบจ าลองจุดร่วม ภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ โครงสร้าง
ในภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ การประกาศลักษณะ นิพจน์ตัดจุด นิพจน์
แนะน า การประกาศเมธอดและฟิลด์ข้ามชนิด กลไกการสาน การสาน
เชิงสถิตย์และเชิงพลวัต การจับคู่จุดร่วมโดยนิพจน์ตัดจุด 
 
523434 การสร้างคอมไพเลอร์และภาษาโปรแกรม        4 (3-2-8) 
 (Compiler and Programming Language  
 Implementation) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 การสร้างคอมไพเลอร์ การออกแบบภาษาโปรแกรม การ
วิเคราะห์ค า การวิเคราะห์ไวยากรณ์  การวิเคราะห์ความหมาย การ
ตรวจสอบชนิดข้อมูล การสร้างรหัส การออกแบบรหัสไบต์ การออกแบบ
และสร้างตัวแปลรหัสไบต์ 
 
523435 กระบวนการซอฟต์แวร ์        4 (4-0-8) 
 (Software Process) 
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ กรอบงานกระบวนการ 
กิจกรรมของกรอบงานกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานไอเอสโอ ไอทิล และซีเอ็มเอ็มไอ 
 
523451 คอมพิวเตอร์กราฟิก        4 (4-0-8) 
 (Computer Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกราฟิก อุปกรณ์อินพุต
เอาต์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การ
เคลื่อนท่ี การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการก าหนด
กรอบหน้าต่าง ขั้นตอนวิธีการตัด การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 
มิติ การมองใน 3 มิติ การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
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523452 การประมวลผลภาพดิจิทัล        4 (4-0-8) 
 (Digital Image Processing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การ
กรองข้อมูลภาพ การซ่อมแซมข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การ
ประมวลผลภาพเชิงสัญฐานวิทยา การหาขอบและเส้น การแบ่งพื้นท่ี
ภาพ การแทนภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพ การรู้จ าวัตถุ 
 
523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์        4 (4-0-8) 
 (Computer Vision) 

 วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และ  
   523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 แนะน าระบบการมองเห็น  การประมวลผลเพื่อเตรียมภาพ 
การลดสัญญาณรบกวน การตรวจหาขอบภาพ การแยกองค์ประกอบ
ภาพตามขอบและตามบริเวณ การแบ่งแยกประเภทแบบผ่อนปรน การ
แปลงฮาฟ การแปลงฮาฟล าดับสูง การรู้จ ารูปทรง การซ้อนทับภาพ การ
มองเห็นแบบสองมุมมองโดยการค านวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิง
แสง การเคลื่อนไหวและการไหลของแสง การสร้างแบบจ าลองการ
มองเห็นในทางปฏิบัติ 
 
523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์        4 (3-2-8) 
 (Computer Network Programming) 

 วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 
                      523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

 พื้นฐานเครือข่าย แบบจ าลองโอเอสไอ/อินเทอร์เน็ต โพรเซส
ส าหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบแบบกระจาย ล าดับชั้นการส่งผ่านข้อมูล 
ซ็อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อก
เก็ตเบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเชื่อมต่อและแบบไร้การ
เชื่อมต่อ การก าหนดเลขท่ีอยู่และการค้นคืนสารสนเทศ ไคลเอนต์ -
เซิร์ฟเวอร์แบบกระแสและแบบเดทาแกรม การออกแบบไคลเอนต์ -
เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็กซ์ไอโอ การบล็อก การมัลติคาสท์ การจัดล าดับไอ
โอ การเข้าถึงชั้นส่งข้อมูล การประยุกต์เครือข่าย 

523455  ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์        4 (3-2-8) 
 (Computer Security) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การส ารองข้อมูล 
กลเม็ดการเข้ารหัสลับ กลเม็ดการพิสูจน์ตัวจริง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ตัวป้องกันการบุกรุก ลายเซ็นดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของ
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  เว็บ เอ็ฟทีพีและเทลเน็ต ไวรัส หนอน
อินเทอร์เน็ต ประตูลับ การท าปฏิบัติการในห้องทดลอง 
 
523456  การพัฒนาโอเพนซอร์ส        4 (4-0-8) 
 (Open Source Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของโอเพนซอร์ส การติดตั้งและการ
อัพเดทโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนเชลล์ 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมระบบ การท างานของเอ็กซ์วินโดวส์ 
การท าดิสทริบิวชันใหม่ 
 
523457   การดูแลรักษาโอเพนซอร์สเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง          4 (3-2-8) 
 (Advanced Open Source Server Administration) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ การคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ การรักษาความ
ปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์  การดูแลระบบจากทางไกล เครื่องมือเฝ้าระวัง 
การส ารองและการกู้คืนระบบ   
 
523458 การจ าลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์        4 (4-0-8) 
 (Computer Simulation) 

 วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ  
            103102 แคลคูลัส 2 

 การจ าลองด้วยวิธีมอนติคาร์โล การจ าลองเหตุการณ์ไม่
ต่อเน่ืองและเทคนิคการท าให้เกิดผล ทฤษฎีแถวคอย สถานะสมดุลและ
คงตัว การวิเคราะห์ไอ/โอ เลขสุ่ม การวัดเอาต์พุต ความแม่นของการ
จ าลอง การจ าลองแบบตามรอยและตามการด าเนินการ การจ าลอง
ระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองระบบต่อเน่ือง การรวมการจ าลอง
แบบต่อเนื่องและแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง 
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523459 การจ าลองสถานการณ์โต้ตอบแบบทันกาล        4 (3-2-8) 
 (Real-Time Interactive Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและสร้างการจ าลองสถานการณ์ชนิดทันกาลท้ังใน
เชิงสองมิติและสามมิติ การจ าลองสถานการณ์เหมือนจริง การออกแบบ
และสร้างส่วนติดต่อกับผู้ ใช้  การโต้ตอบแบบทันกาล การจ าลอง
สถานการณ์อิงเรื่องราว การพัฒนาสภาวะแวดล้อมประเภทผู้ใช้เดี่ยวและ
หลายผู้ใช้ข้ามเครือข่าย การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
 
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี        4 (4-0-8) 
 (Algorithm Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 ความรู้ พื้ น ฐานขั้ นตอนวิ ธี  ขั้ นตอนวิ ธี แบบรี เ คอร์ ชั น 
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่ าสุดและเฉลี่ยของขั้นตอนวิธี การวิเคราะขั้นตอน
วิธีพื้นฐานในการค้นหาและเรียงล าดับข้อมูล ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
และต้นไม้ ขั้นตอนวิธีแบบกรีดี แบบแบ่งแยกและเอาชนะ และ
ก าหนดการพลวัต 
 
523471 วิธีหาค่าเหมาะที่สุด         4 (4-0-8) 
 (Optimization Methods) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบพลวัต ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 
วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน ก าหนดการเชิงเส้น 
ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดไม่ต่อเนื่อง 
 
523472 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข        4 (4-0-8) 
 (Numerical Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 

 การวิเคราะห์จ านวนและค่าผิดพลาด รากของสมการ ระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์และการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การออกแบบและการท าให้
เกิดผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
 
523473 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก         4 (3-3-9) 
 (Micro Robot Development) 
วิชาบังคับก่อน : 523371 ไมโครโพรเซสเซอร์ 
 หลักการท างานและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ 
การวิ เคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เพื่องานวิจัยและ
อุตสาหกรรม เช่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หุ่นยนต์เคลื่อนท่ี หุ่นยนต์ช่วย
งานวิจัย การสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักศึกษาออกแบบ
ภายใต้กรอบหัวข้อ ท่ีอาจารย์ตั้ ง ไว้  เพื่ อ ให้ ได้ รูปแบบหุ่นยนต์ ท่ี
หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 
  
523490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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523491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 

 วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม         
    สหกิจศึกษา   

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  523491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 523492 สหกิจศึกษา 2  

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
523494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      9 หน่วยกิต 
 (Computer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การปฏิบัติโครงงานหรือปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงงาน งานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ประเมินผลจาก
รายงานและการสอบปากเปล่า โดยให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1        4 (0-8-8) 
 (Computer Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
523496 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2        4 (0-8-8) 
 (Computer Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
 วิจัยและพัฒนาโครงงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงงานต้องเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอและส่ง
รายงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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523497 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่าง 
ๆ ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
523498 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Computer Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่างๆ 
ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   
523499 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย        4 (4-0-8) 
 (Introduction to Research Methods) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความส าคัญของการวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แหล่ง
ของเอกสารงานวิจัยและวิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย รายงาน
เชิงเทคนิค บทความเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย บทความวิจัย
น าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยน าเ สนอในการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ กระบวนการทบทวน
วรรณกรรม การค้นคว้า การทบทวน การอ้างอิง และการอ้างในบริบท 
วิธีการและตัวอย่างงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัด
ประชุมวิชาการขนาดเล็กเพื่อน าเสนองานวิจัย ซักถามผู้น าเสนอ และ
ประเมินรูปแบบการน าเสนอ 
 
 
 

524201 หลักวิศวกรรมเคมี                                    4 (4-0-8) 
 (Principles of Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 102202  เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการค านวณทาง
วิศวกรรมเคมี  หน่วยและมิติ การค านวณอัตราส่วนของสมการเคมีและ
การดุลสมการเคมี (Stoichiometry)  การท าสมดุลมวลและสมดุล
พลังงานส าหรับระบบท่ีมีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นส าหรับระบบท่ีมี
กระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเน่ืองกัน การค านวณระบบ
ท่ีมีการเวียนกลับ การไหลผ่าน และการปล่อยออก ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง การใช้ข้อมูลทาง
กายภาพ ทางเคมี สมดุลวัฏภาคและทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการ
ค านวณ 
 
524202  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี        4 (4-0-8) 
 (Chemical Process Industries) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกรเคมี  ลักษณะเฉพาะของ
กระบวนการผลิตและเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเคมี  การจัดท า
แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี  
ความปลอดภัยในการท างานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจาก
อุตสาหกรรมเคมีรวมถึงวิธีการบ าบัดของเสีย  การปรับสภาพน้ าใน
อุตสาหกรรม  กรรมวิธีและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
เคมี  โดยเน้นถึงแหล่งวัตถุดิบ  แหล่งพลังงาน  กระบวนการผลิต  การ
ใช้อุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ  มีการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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524203  คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลข        4 (3-3-9) 
 ส าหรับวิศวกรเคมี  

(Applied Mathematics and Numerical Methods for 
Chemical Engineers) 

 วิชาบังคับก่อน :  103105 แคลคูลัส 3 และ  
              523101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมีและค าตอบเชิงวิเคราะห์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง : Bernoulli 
and Ricatti Equations สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง : 
homogeneous and nonhomogeneous linear equations and 
nonlinear equations การแปลงลาปลาซ พิกัดเชิงโค้ง บทน าสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเคมี บทน าการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณเชิงตัวเลข การหาค าตอบเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 
524211  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1        4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 102102 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน 
 นิยาม  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิ
ของคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  งาน  พลังงาน  ความร้อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิและสมการสถานะ 
กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  
กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็น
โทรปี  กฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการถ่ายเทความร้อน
เบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การ
ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อท่ี 2 กับกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
รวมถึงก๊าซจริง อาทิ liquefaction และ natural gas processing 
 
524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา  1        4 (4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี และ 103105 แคลคูลัส 3 

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเฟสเดียว  ปฏิกิริยา
เดี่ยวและปฏิกิริยาหลายชั้น  การออกแบบปฏิกรณ์เคมีแบบกะ  แบบกึ่ง
กะและแบบต่อเน่ือง  ระบบท่ีมีอุณหภูมิคงท่ีและไม่คงท่ี  ระบบสภาวะ
คงที่และไม่คงที่  การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง 
 
524312 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2        4 (4-0-8) 
 (Chemical Reaction Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบปฏิกรณ์
เคมีหลายเฟสแบบกะและแบบต่อเน่ืองส าหรับระบบปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 
ระบบเบดบรรจุท่ีมีความดันคงท่ีและไม่คงท่ี ระบบเบดบรรจุท่ีมีอุณหภูมิ
คงที่และไม่คงที่  
 
524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2        4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 
 คุณสมบัติเชิงอุณหพลศาสตร์ของของไหล  ทฤษฎีทางอุณ
หพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้   สมดุลระหว่างไอ
กับของเหลว  สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี 
 
524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  1        4 (4-0-8) 
 (Transport Phenomena I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105  แคลคูลัส  3   
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม  การหา
ความเร็วและอัตราการไหลในระบบสภาวะคงท่ีส าหรับการไหลแบบ
ราบเรียบ ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อนในพิกัดคาเต
เชียน  พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม  ท้ังในสภาวะคงท่ีและไม่คงท่ี  
กระบวนการท่ีมีท้ังการถ่ายเทโมเมนตัมและความร้อน การแก้สมการใน
ระบบต่าง ๆ ครีบระบายความร้อน 
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524322 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน  2        4 (4-0-8) 
 (Transport Phenomena II) 
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงท่ี
และไม่คงท่ี  ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอกและทรงกลม  ระบบการ
ถ่ายเทมวลท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี  การแพร่ของก๊าซ  การแพร่ของสารผ่าน
เยื่อแผ่นสังเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล การแก้สมการใน
ระบบต่าง ๆ 
 
524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์        4 (4-0-8) 
 ในกระบวนการ 1 
 (Process Equipment Design and Operation I) 
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี  
 คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต ปรากฏการณ์การไหล
ของของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบ
ปั่นป่วนในระบบท่อแรงเสียดทาน สมการพื้นฐานส าหรับการไหลของ
ของไหล เช่น สมดุลมวลสาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
สมการเบอร์นูลลี่ การไหลในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่าย
ของไหลโดยปั๊มหรือพัดลม  เครื่องมือวัดอัตราการไหล  การเคลื่อนท่ีของ
อนุภาคของแข็งในของไหล  การลดขนาดและการวัดการกระจายขนาด
อนุภาค  การประยุกต์ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมส าหรับการออกแบบ
อุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  ระบบฟลูอิ
ไดเซชัน  การกวนและการผสม  การแยกอนุภาคของแข็งออกจากก๊าซ
โดยใช้เครื่องดักจับประเภทต่าง ๆ  เช่น ไซโคลน  หรือ สครับเบอร์  เป็น
ต้น 
 
524332 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์        4 (4-0-8) 
 ในกระบวนการ 2 
 (Process Equipment Design and Operation II) 
วิชาบังคับก่อน :  524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 

 กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน  
การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน  หลักการท างานและการ
ค านวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อน ตัวอย่างเช่น  เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่อง
ควบแน่น  เครื่องต้มระเหย  เครื่องตกผลึกสาร  เครื่องอบแห้ง  เครื่อง
ลดความชื้นและหอท าน้ าเย็น เป็นต้น 
 
524341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม        4 (4-0-8) 
 (Process Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 และ524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1 
 แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบวิศวกรรมเคมี  เทคนิคของ
การแก้สมการและพลศาสตร์ของระบบเหล่าน้ี  บทน าของการควบคุม
อัตโนมัติ ชนิดของตัวรับรู้และวาล์วในการควบคุมกระบวนการและการ
วิเคราะห์เชิงทฤษฎีของอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ มโนทัศน์ของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ  การวิเคราะห์เสถียรภาพ  การตอบสนองเชิง
ความถี่และการออกแบบระบบควบคุม  แนะน าลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมต่าง ๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบ
ป้อนกลับโดยใช้วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon 
 
524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1        1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การท างานและ 
           การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 1 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล  เช่น  เครื่องมือ
วัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ  การเสียดทานในท่อ  ปั๊มหอยโข่ง  การ
ตกตะกอน  การกรองสาร  การผสมและการกวน  เครื่องวัดความหนืด  
การไหลผ่านเบดบรรจุและฟลูอิไดเซชัน  การวัดการกระจายขนาด
อนุภาค  และกระบวนการบดย่อยวัสดุ 
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524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  2        1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1  และ  
   524381  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  1 และ 
 เรียนควบคู่กับ 524332 การท างานและการออกแบบ

อุปกรณ์ในกระบวนการ 2 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทความร้อน  
เช่น  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่องทดสอบการน าและการพา
ความร้อน  กระบวนการเดือดของของเหลว  การถ่ายเทความร้อน
ในเบดบรรจุและฟลูอิไดซ์เบด  ปฏิกรณ์เคมีแบบกะและแบบต่อเน่ือง  
เป็นต้น ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับพลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม 
อาทิ การควบคุมอัตราการไหล  การควบคุมอุณหภูมิ  การควบคุมระดับ
ของเหลว   
 
524431 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน        4 (4-0-8) 
 กระบวนการ  3 
 (Process Equipment Design and Operation III) 
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน  2 
 การถ่ายเทมวลโดยกลไกการแพร่  (diffusion) และการพา  
(convection)  ซ่ึงรวมถึง  ทฤษฎีการแพร่ของมวลในก๊าซและของเหลว  การ
ถ่ายเทมวลส าหรับการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทมวลข้ามวัฏภาค  
หลักการค านวณออกแบบระบบสัมผัสแบบ  cascade และแบบ  
differential (packed columns using structured or random packing) 
ส าหรับกระบวนการแยกสารและท าให้บริสุทธิ์  หลักการท างานและการ
ออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลโดยใช้วิธีรูปภาพ
และสมการ  หลักการท างานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยท่ีมีการ
ถ่ายเทมวลและความร้อนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  เช่น  หอกลั่นล าดับส่วน  หอ
ดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดสาร  เป็นต้น 

524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี          4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Plant Design) 

 วิชาบังคับก่อน :   524332 การท างานและการออกแบบ 
                            อุปกรณ์ในกระบวนการ 2 

 การพิจารณาเพื่อปรับปรุงการออกแบบกระบวนการในขั้นพื้นฐาน  
การพิจารณาเงื่อนไขที่ใช้ในการออกแบบท่ัวไป การท าสมดุลย์มวลและ
สมดุลย์พลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิต  การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน 
การเลือกใช้วัสดุในการสร้างหน่วยการผลิต การวางผังโรงงาน มโนทัศน์ใน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
 
524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี        4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
 ทบทวนเน้ือหาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การแปรผล
บัญชีต้นทุนและบัญชีการเงินส าหรับอุตสาหกรรมเคมี การประมาณราคา
อุปกรณ์วิศวกรรมเคมีและการประมาณมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การเลือกกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น 
กรณีศึกษาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีผู้สอนก าหนด 
 
524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี        4 (4-0-8) 
 (Chemical Engineering Safety) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 หลักเบื้องต้นของการป้องกันความเสียหาย อันตรายต่างๆ 
สาเหตุและการป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดในอดีต  Inherent Safer Design  การประเมินความเสี่ยงโดย
วิธีต่างๆ เช่น Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree Analysis    
เป็นต้น  การบริหารจัดการความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงในโรงงาน
ตัวอย่าง การเยี่ยมชมโรงงาน 
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524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี  3        1 (0-3-0) 
 (Chemical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 และ 524382  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2  และเรียนควบคู่กับ 
524431 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3 

 ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการท างานของการถ่ายเทมวลสาร  เช่น  
หอกลั่นล าดับส่วน  หอดูดกลืนก๊าซ  หอสกัดของเหลวด้วยของเหลว  
เครื่องอบแห้งแบบถาด  หอท าน้ าเย็น  กระบวนการแลกประจุและ การวัด
การแพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก 

 
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี        3 (3-0-6) 
 (Chemical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางวิศวกรรม
เคมี ท่ีอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท า โดยนักศึกษาต้องท า
รายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว 

 
524483  สัมมนาวิศวกรรมเคมี        1 (0-2-6) 
 (Chemical Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจารณ์ความก้าวหน้าของหัวข้อ
ท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเคมีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 
524490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไ ป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
524491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
         สหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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524492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  524491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
524493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 524492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
524494  การศึกษาปัญหาพิเศษ      9 หน่วยกิต 
 (Special Problems) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษทางวิศวกรมเคมี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอปัญหาพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี โดยปัญหาพิเศษน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

524531 การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต    4 (4-0-8) 
 (Process Vessel and Piping System Design) 

 วิชาบังคับก่อน :  524331 การท างานและการออกแบบอุปกรณ์ 
             ในกระบวนการ 1  

 ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนา
ของผนังถัง (shell) ส าหรับถังทรงกระบอกและก้นเรียบ  การเลือก
รูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) ส าหรับถังทรงกระบอก  การออกแบบ
ถังตั้งทรงสูง  การออกแบบแท่นรับถังตั้ง  การออกแบบถังนอนและแท่น
รับ  การออกแบบและหลักการท างานของหน้าแปลนและประเก็น  ท่อ
และข้อต่อ อุปกรณ์ในการห้อยและยึดท่อ  การเลือกอุปกรณ์ช่วยในการ
ขยายตัวของท่อและจุดยึดท่อ  การออกแบบระบบท่อ 
 
524532 การจ าลองกระบวนการ        3 (2-2-6) 
 (Process Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณพื้นฐานวิศวกรรมเคมี อาทิ 
สมการสภาวะ และสมดุลไอ-ของเหลว แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจ าลองกระบวนการ ฐานข้อมูล
คุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การวิเคราะห์
กระบวนการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ โครงงานการ
จ าลองกระบวนการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

524541 เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต       3 (3-0-6) 
 (Process Control Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต  ข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการวัดคุม  การวัดตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิต  การศึกษา
เครื่องมือวัดคุมทางกล  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  กรรมวิธีการวัดและการ
แปลงสัญญาณที่ได้จากการวัด ตัวควบคุมและเครื่องวัดคุมชนิดและแบบ
ต่าง ๆ 
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524551 การจัดการโครงการ        3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดตั้งโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ  ขั้นตอนการ
พัฒนาโครงการ  การท านายการตลาด  การประเมินราคาและสภาวะ
ทางการเงิน  เทคนิคการบริหารและการจัดการในการออกแบบ  การ
ท างาน  การวางแผนงาน  และการก าหนดเวลาโครงการ 

524552 การบริหารระบบคุณภาพ        3 (3-0-6) 
 (Quality System Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การควบคุมคุณภาพและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000  การจัดท าเอกสาร
ตามมาตรฐาน  ISO 9000  การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด 
 
524561  การควบคุมมลภาวะและการบ าบัดของเสีย        4 (4-0-8) 
 อุตสาหกรรม  
 (Industrial Pollution Control and Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจาก
อุตสาหกรรม  การควบคุมและการบ าบัดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียง การจัดการและการก าจัดของเสีย
และของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสียและการน ากลับมาใช้ ใหม่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ 
ISO18000  
 
524562 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี        4 (4-0-8) 
 (Petroleum and Petrochemical Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  เทคโนโลยีการกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ สมบัติของสารป้อน และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี  และการน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
 
524563 ปฏิบัติการทดสอบทางเชื้อเพลิง        1 (0-3-0) 
 (Fuel Testing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของน้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม
ประเภทต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน  ASTM  ตัวอย่างหัวข้อทดลอง  เช่น  ค่า
ความร้อน (heating value)  ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity)  จุด
วาบไฟ (flash point)  จุดไหลเท (pour point)  ปริมาณเถ้า  (ash 
content)  ความหนืด  (viscosity)  ดัชนีซีเทน  (cetane index)  
ความดันไอ (vapor pressure)  การกัดกร่อนแผ่นทองแดง (copper 
corrosion strip)  ค่าการกลั่น (distillation range)  และปริมาณกาก
ถ่าน (carbon residue)  เป็นต้น 
 
524564 เทคโนโลยีถ่านหิน        4 (4-0-8) 
 (Coal Technology) 
วิชาบังคับก่อน  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการน าถ่านหินไป
ใช้งาน เช่น ก าเนิดธรรมชาติ การจ าแนก ชนิด สมบัติและการวิเคราะห์
ถ่านหิน เป็นต้น การเตรียมถ่านหินก่อนน าไปใช้งาน เช่น การลดขนาด
และการแยกสารอนินทรีย์ออกจากถ่านหิน ตัวอย่างเช่น การแยกด้วย
ตัวกลางความหนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และการลอย
แร่(flotation) เป็นต้น  การผลิตพลังงานความร้อนจากถ่านหินโดย
กระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่าง ๆ  การ
แปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิเค
ชัน (gasification)   และในรูปของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน 
(liquefaction)   ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ถ่านหินโดย
กระบวนการต่าง ๆ การควบคุมและบ าบัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการ
เหล่าน้ี 
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524565 การผุกร่อนและการป้องกัน        4 (4-0-8) 
 (Corrosion and Its Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ประเภทของการผุกร่อน  การป้องกันการผุกร่อนแบบคะโท
ดิกและอะโนดิก  การเคลือบผิวด้วยโลหะและสารอนินทรีย์  การป้องกัน
การผุกร่อนโดยท าให้เกิดพาสซีพฟิล์มโลหะและโลหะผสม  สารยับยั้ง  
การทดสอบการผุกร่อน 
 
524571 วิศวกรรมชีวเคมี        4 (4-0-8) 
 (Biochemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์ใช้สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน  การถ่ายเทมวล  
การถ่ายเทพลังงาน และการถ่ายเทโมเมนตัม  จลนพลศาสตร์ทางเคมี
ของเอนไซม์  และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ  การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
การออกแบบ  การควบคุมและการขยายขนาดของถังชีวปฏิกรณ์  การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ  ข้อบังคับและ
มาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
524572 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง        4 (4-0-8) 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 (Downstream Processing in Biotechnology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การออกแบบ  การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการ
เฉพาะหน่วยท่ีใช้ในการแยกและการท าให้บริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ  อาทิ  เยื่อแผ่น  โครมาโตกราฟฟี่  การเหวี่ยงแยก  
การท าให้เซลแตกและการสกัด  การควบคุมกระบวนการเฉพาะหน่วย  
การจัดการกับของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์ 

524573 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี        1 (0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ  524571 วิศวกรรมชีวเคมี  หรือ   
   524572 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง 
  เทคโนโลยีชีวภาพ 

 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเคมี  อาทิ  การหมัก  
เอนไซม์  การเลี้ยงเน้ือเยื่อและกระบวนการแยกท่ีใช้ในวิศวกรรมชีวเคมี 
 
524581 วิศวกรรมพอลิเมอร์                           3 (3-0-6) 
 (Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิ
เมอร์ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์พอลิเมอร์ การท างานของอุปกรณ์ใน
กระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติก เส้นใย อิลาสโตเมอร์และ
พอลิเมอร์ผสม  
 
524582 เทคโนโลยีอนุภาค         4 (4-0-8) 
 (Particle Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ภาพรวมของการประยุกต์ใข้เทคโนโลยีอนุภาคในอุตสาหกรรม 
การหาคุณลักษณะของอนุภาค: การกระจายขนาด รูปร่าง ความสามารถใน
การไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยส าหรับกระบวนการวัสดุอนุภาค: การท า
ให้ขนาดใหญ่ขึ้นและการลดขนาด การแยกของแข็ง-ของเหลวและการแยก
ของแข็ง-ก๊าซ การผสม การเก็บรักษา การเคลื่อนท่ีด้วยลม ฟูลอิไดเซชัน 
เทคโนโลยีอนุภาคนาโน: การผลิต คุณสมบัติและพฤติกรรม อันตรายของ
การติดไฟและการระเบิดของอนุภาค การควบคุมฝุ่นในอุตสาหกรรมและ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
524591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี        3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อพิเศษท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน  การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  ทางวิศวกรรมเคมี 
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524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ        3 (1-6-3) 
 (Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจด้วยตนเอง  ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยหัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสาขาวิชาก่อน 
 
524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี       3 (2-3-6) 
 (Instrumental Methods in Chemical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์เพื่อ
งานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ และด้าน
ความปลอดภัย ทฤษฎีและหลักการท างานของเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกายภาพ  เคมีและวิศวกรรมเคมี  หลักการ
วิเคราะห์ท่ีส าคัญ ได้แก่ หลักการทางสเปกโทรสโคปี วิธีการเชิงแสงทาง
เคมีไฟฟ้า โครมาโทกราฟฟี่ การวิเคราะห์เชิงความร้อนและทางจุลทรรศน
ศาสตร์ เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1       2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
525200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล        1 (1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล 
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรียน 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะได้ใช้ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การ
เขียนรายงาน และการน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข        3 (2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน:  103105 แคลคูลัส 3 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์  
พื้นฐานทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยแก้
สมการคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1        4 (4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 

 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและ
แผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ 
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่
สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การ
วิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
 
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื ้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื ่อนที ่ของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิว
ตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร ์และ
พลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1        4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความเสถียร 
สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูลลี การ
วิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบคงตัวท่ีไม่มีการอัดตัว การ
วิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง การวัด
ความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน 
 
525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2        3 (3-0-6) 

  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  
  การ วิ เ ค ร าะห์ เ อ็ ก เ ซ อ ร์ ยี ข อ ง ร ะบบ  ก า ร วิ เ ค ร าะ ห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นก าลัง วัฏจักรไอต้นก าลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นก าลัง วัฏจักรการท า
ความเย็น ทฤษฎีก๊าซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาปเบ้ืองต้น 
 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล        3 (3-0-6) 
 (Mechanical Egineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 แคลคูลัสเชิงเวคเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล  พีชคณิต
เชิงเส้นและการแปลงพิกัดรูปแบบต่าง ๆ การแก้สมการอนุพันธ์พาเชียลโดย
กรรมวิธีแยกตัวแปร 
 
525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล       1 (0-3-3) 
  (Seminar in Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 525200 พื้นฐานวิศวกรรรมเครื่องกล 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชน  และการเขียน
รายงาน 

525301 การเขียนแบบทางกล        2 (1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 
 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบ
มาตรฐานท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมิติ พิกัดเผื่อ การเผื่อ การ
ก าหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การ
เขียนแบบเฟืองและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ลูกเบี้ยว แบบงาน
ท่อ การเขียนภาพประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
 
525302 การวัดและเครื่องมือวัด        3 (3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ  คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ  การใช้
สถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด  ความเร่ง  แรง  ความดัน  
อัตราการไหลและความเร็ว  อุณหภูมิ 
 
525303 กลศาสตร์ของไหล 2        4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 สมการนาเวียร์-สโตคส์  สมการศักย์  ชั้นชิดผิวและการหา
ค าตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์  ความปั่นป่วนและผลกระทบต่อ
ชั้นชิดผิว  การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่านวัตถุทรง
เพรียวและวัตถุทรงตัน  แรงยกและแรงฉุด การไหลออกจากหัวฉีดและ
การไหลในคลื่นด้านท้ายวัตถุ  ชั้นชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความ
ร้อน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยค านวณด้านการไหล   การบานตัว
แบบอัดตัวได้เบื้องต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียง การ
ไหลผ่านผิววัตถุโค้ง 
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525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1        4 (4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์รอย
เชื่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรู
ส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงาน
การออกแบบ 
 
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล        4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกระจัด 
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไก การ
วิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไก การถ่วง
สมดุลของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง 
 
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์       2 (1-3-5) 
 ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
 (Computer Aided Engineering for Mechanical  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล  และ  
                     525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 ความจ าเป็นและหลักการวิเคราะห์บนพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิศวกรรม ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน 
ปัจจัยส าคัญในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ 
ความเค้น ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความ
ปลอดภัย การจับยึดและภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหา
กลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อน  การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
แก้ปัญหาซับซ้อน ได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน 
ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไกของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลท่ีน่าสนใจ 

525307 การสั่นทางกล         4 (4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การสั่นโดยการหมุน การ
เคลื่อนท่ีแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับรูปแบบต่าง ๆ การสั่นแบบหน่วง  
การสั่นพ้อง ระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  
การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบต่อเน่ือง การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น  วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
 
525308 การถ่ายเทความร้อน         4 (4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน  การน าความร้อน
ในวัสดุเน้ือสม่ าเสมอและเน้ือไม่สม่ าเสมอ   การพาความร้อนแบบ
ปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ  
ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้
มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน  การแผ่รังสีความร้อน  การประยุกต์ใช้
งานด้านการถ่ายเทความร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการ
เพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและ
การควบแน่น 
 
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2        4 (4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน: 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 การออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น การหล่อลื่น
และเจอร์นอลแบริง ระบบส่งก าลังโดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง 
เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล 
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525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ        4 (4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์  ระบบนิวแมติกส์  เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุม
แบบปัจจุบันเบื้องต้น 
 
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง        4 (4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลัง งานสู งสุด การวิ เคราะห์ วัฏจักรพื้นฐานและแนวทาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป  การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ า 
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน        4 (4-0-8) 
 (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรอากาศ-
เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและ
การสันดาป ระบบการป้อนเชื้อเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อลื่นและ
น้ ามันหล่อลื่น การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์  เชื้อเพลิงทดแทนและ
สมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์ 

525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ        4 (4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 ประวัติการท าความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการท าความ
เย็น  ระบบการท าความเย็นแบบ ต่าง ๆ  เช่น  การอัดไอ  การดูดซึม  การ
ระเหย  องค์ประกอบของระบบท าความเย็น  สารท าความเย็น  การ
ค านวณภาระความเย็นและการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็น  ไซโครเม
ตรีและกระบวนการปรับอากาศ  เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและ
คุณภาพอากาศภายใน  ระบบปรับอากาศ  การออกแบบระบบการระบาย
อากาศ  การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น    การประยุกต์การท าความเย็นทาง
อุตสาหกรรม  การควบคุมส าหรับระบบท าความเย็น  การป้องกันอัคคีภัย
ในระบบปรับอากาศ 
 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล        1 (0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 ,  
     525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
                     530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด 
เช่น เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุ  เช่น 
แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบทางกลศาสตร์
ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  การวัดแรงกระแทกของของไหล 
การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
 (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับระบบ
อัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่าง ๆ เช่น  
PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ  เช่น  
มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอลิกส์
และระบบไฟฟ้า 
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525402 การออกแบบระบบความร้อน        4 (4-0-8) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีท างานได้  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข  การ
จ าลองอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความร้อน การตั้งปัญหาเพื่อการ
ออกแบบระบบให้ดีท่ีสุดท้ังแบบท่ีมีและไม่มีเงื่อนไขจ ากัด  การหาสภาพท่ีดี
ท่ีสุดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์  การใช้
ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ        1 (0-3-3) 
 (Automation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ  การทดสอบสมดุลของเพลา  
การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID การควบคุมความเร็ว 
 
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล         1 (0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน 
 การวัดวิเคราะห์ค่า  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล  เช่น การ
วัดค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การวัดแรงท่ีของไหลกระท าต่อแผ่นกั้น 
การวัดปริมาณการไหลในท่อ  เป็นต้น  การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ  
เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กังหัน เซลล์แสงอาทิตย์  แผงรับรังสีอาทิตย์  
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  
เป็นต้น 
 
525451 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม        1 (0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  ฟังก์ชันและ
ค าสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ  การเขียน

แบบโดยการวางหลายชั้น  การประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้าง  
การเขียนแบบเชิงกล  การเขียนแบบไฟฟ้า 
 
525452 โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล    1 (0-3-3) 
  (MATLAB for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนะน าการใช้โปรแกรมแมทแลบเบื้องต้น  การด าเนินการ
แมทริกซ์  ฟังก์ชันของแมทแลบ  การเขียนเอ็มไฟล์  การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นท่ีเกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกล การประมาณ
ค่าช่วงและการปรับเส้นโค้ง  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ภาพกราฟฟิกส์  คณิตศาสตร์เชิง
สัญลักษณ์  การเขียนโปรแกรมท่ีติดต่อกับผู้ใช้โดยกราฟฟิกส์ด้วยแม
ทแลบ  กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว        2 (1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะน าการใช้โปรแกรมแลปวิว  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
ด้วยแลปวิว การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ท่ีท างานด้วยแลป
วิว  การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  การน าข้อมูลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์   พื้นฐานการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  การปรุงแต่ง
สัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล การแสดงผลการวัดและควบคุมด้วยแลปวิว 
 
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ        4 (4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 วัฎจักรกังหันก๊าซพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบเครื่องยนต์และหลักการท างาน  หลักการและวิธีการ
ออกแบบเครื่องอัด  ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง 
วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง  การ
ประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภาคพื้นดิน  อากาศ และน้ า การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ 
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525455 การสันดาป        4 (4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับก่อน : 525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 
 กลไกการเกิดการเผาไหม้ในระดับโมเลกุล  สมการการสันดาป
และอัตราส่วนอากาศ  การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่  การเผา
ไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติกเคมีของการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลวไฟ การเผาไหม้
แบบปั่นป่วน การจ าลองด้วยระบบห้องเผาไหม้ “ผสมดี” สมบัติของ
เชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊าซ  หลักการและวิธีการออกแบบระบบเผา
ไหม้เชื้อเพลิงแข็ง  เหลว และก๊าซให้ได้ประสิทธิภาพสูง  มลภาวะจาก
การเผาไหม้และหนทางแก้ไข 
 
525456 เครื่องจักรของไหล        4 (4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 นิยามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพื้นฐานและ
ความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล ปั๊มชัก ปั๊มเหวี่ยง และปั๊มแนวแกน  
พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮ
ดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและการ
ควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์ 
 
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น        4 (4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
                     530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหนึ่ง  
สองมิติ  และสามมิติ  ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิ
เมนต์แก้ปัญหาในเรื่องความเค้น ความเครียด การถ่ายเทความร้อน
และกลศาสตร์ของไหลแบบต่อเน่ือง 
 
525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น        2 (1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1 

 ปรัชญาของการค านวณพลศาสตร์ของไหล สมการศักย์ สมการ
ความร้อน สมการคลื่น และสมการของเบอร์เกอร์ ทบทวนสมการนาเวียร์-
สโตกส์และสมการชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีส าหรับแก้สมการศักย์ สมการความ
ร้อน สมการคลื่น สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์สโตกส์ และสมการชั้น
ชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ ความแม่น เสถียรภาพ
และการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการค านวณด้วยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข
แบบต่างๆ เงื่อนไขขอบส าหรับปัญหาเอลลิปติก พาราโบลิก และไฮเปอร์โบ
ลิก การพัฒนารหัสโปรแกรมส าหรับแก้ปัญหาอย่างง่าย การใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปแก้ปัญหาการไหลท่ีซับซ้อนหลายมิติ 

 
525462 การออกแบบระบบอาคารส าหรับ          4 (4-0-8) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  

  (Building System Design for Mechanical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

 พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบระบบ
ปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบดับเพลิง 
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงานสถาปัตย์ แบบ
งานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล แบบงานดับเพลิง 
และ แบบงานปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานใน มอเตอร์ ปั๊ม และ พัด
ลม   การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบไฟแสงสว่าง กฎหมายและข้อก าหนดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
กรณีศึกษา 
 
525471 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1          4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
แขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1          4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จใน
หน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ ท่ี
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1        4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน 
เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525478 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2        4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมเครื่องกล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่งรายงาน 
เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
525479 วิศวกรรมยานยนต์         4 (4-0-8) 

  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม  
  หลักการพื้นฐานของยานยนต์และการท างานของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ เบื้องต้น  ระบบกันสะเทือน  ระบบห้ามล้อ  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบ
เครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งก าลัง 
ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์  ผลกระทบทางด้าน
อากาศพลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต์ 

525480 พลศาสตร์ของก๊าซ        3 (3-0-6) 

 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                     525204 กลศาสตร์ของไหล 1  
 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวนพื้นฐาน
ทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับพลศาสตร์ของ
ก๊าซ กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับของไหล 
ศึกษากฎการเคลื่อนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติแบบไม่
มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรงเสียดทานและความ
ร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตัวของ
คลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
 
525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1     4 (4-0-12) 
 (Advanced Mechanical Engineering Mathematics I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 อนุพันธ์และผลเฉลยของสมการเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์  
สมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหน่ึงและสอง  วิธีการเปลี่ยนแปลงตัว
แปร ระบบสมการอนุพันธ์สามัญ สมการแบบเสตอร์ม-ลุยวิลล์ ผลเฉลย
แบบอนุกรม ฟังก์ชันตั้งฉากและอนุกรมฟูริเอร์ การแปลงลาปลาส การ
แปลงฟูริเอร์ ฟังก์ชันพิเศษ (ฟังก์ชันความผิดพลาด ฟังก์ชันแกมมา) การ
ฟิตข้อมูลและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงส าหรับ        4 (4-0-12) 
  วิศวกรรมเครื่องกล  
 (Advanced Numerical Methods for Mechanical  
 Engineering) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเน่ือง  การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย  การหาจุดปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุด 
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525603 กลศาสตร์สารเนื้อต่อเนื่อง        4 (4-0-12) 
 (Continuum Mechanics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  ทบทวนแคลคูลัสเชิงเวคเตอร์และแนะน าการใช้เทนเซอร์  
สมบัติของสารเน้ือต่อเน่ือง   แรงกระท า ความเค้น  ความเครียด  
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเค้นและความเครียดของสารเน้ือ
ต่อเน่ือง กฎการทรงมวล  กฎการทรงพลังงาน และกฎการทรงโมเม
นตัมของสารเน้ือต่อเน่ือง  ตัวอย่างปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็งและ
กลศาสตร์ของไหล 
 
525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น         4 (4-0-12) 
 (Theory of Elasticity) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทฤษฎีของความเค้น  ทฤษฎีของความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด  ผลเฉลยของทฤษฎีการยืดหยุ่นในสอง
และสามมิติ  ฟังก์ชันความเครียด  ปัญหาในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก 
 
525611 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงค านวณ        4 (4-0-12) 
 (Analytical Stress Analysis)  
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-ความเครียด-การกระจัด ความเค้นในชิ้นส่วนของ
เครื่องจักรต่าง ๆ การบิดตัวของแท่งตรง การโก่งตัวของคาน ข้อควร
ค านึงในการออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการวิเคราะห์ความเค้น 
 
525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ         4 (4-0-12) 
 (Experimental Stress Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น หรือ 
          โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

แนะน าวิธีการวัดความเครียดแบบต่าง ๆ  มาตรวัดความเครียด  
อุปกรณ์การวัดและบันทึกความเครียด  วิธีการวิเคราะห์ความเครียด  วิธี
ทางแสงในการวิเคราะห์ความเค้น  ทฤษฎีของความยืดหยุ่นเชิงแสง  วิธี
ของมอร์  วิธีการเคลือบผิว  การทดสอบโดยไม่ท าลาย 

 
525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก         4 (4-0-12) 
 (Theory of Plasticity) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น หรือ 
                     โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

บรรทัดฐานการคราก  พื้นผิวคราก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดในหลักของพลาสติก  การตอบสนองแบบไม่
เชิงเส้นของวัสดุ  การประยุกต์ทฤษฎีย่านพลาสติกในชิ้นส่วนเชิงกล 
 
525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง         4 (4-0-12) 
 (Theory of Plate and Shell) 
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น หรือ 
                     โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

สมการของความยืดหยุ่นส าหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม  
การกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น  แผ่นและเปลือกบางภายใต้สภาพขอบ
แบบต่าง ๆ  วิธีการประมาณค่าในทฤษฎีของแผ่น การเปลี่ยนรูปของ
เปลือกบาง  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับแผ่นและเปลือกบาง 
 
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้น        4 (4-0-12) 
  ขั้นการประยุกต์         
 (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 พื้นฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัด การแปลง
ความเค้นและความเครียด สมการสมดุลและความสมมูล ทบทวน
รูปแบบความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
ทฤษฎียืดหยุ่นเบื้องต้น ศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูง การวิเคราะห์ความ
เค้นด้วยเทคนิคพลังงาน ความแข็งแรงและรูปแบบของการเสียหาย และ
ข้อพิจารณาในการออกแบบ การวิเคราะห์ทดสอบความเค้น 
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525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง        4 (4-0-12) 
 (Advanced Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การสร้างสมการควบคุมการไหลโดยการใช้คณิตศาสตร์แบบ
เวคเตอร์และเทนเซอร์  ผลเฉลยแม่นตรงบางตัวของสมการควบคุม  การลด
รูปสมการควบคุมให้เป็นสมการชั้นขอบเขต  การหาผลเฉลยของสมการชั้น
ขอบเขตโดยการใช้ทฤษฎีของวอนคาร์มานและทฤษฎีสภาพคล้าย  ความ
ปั่นป่วนและสมการเฉลี่ยแบบเรโนลด์ส    ความหนืดวนและการแพร่ความ
ร้อนวนอันเนื่องมาจากการวนแบบป่ันป่วน  ชั้นขอบเขตแบบปั่นป่วน การ
ไหลแยกในชั้นขอบเขต การไหลแบบเจ็ตและเวค  กฎของผนัง  การ
ประยุกต์ใช้งานของชั้นขอบเขตแบบป่ันป่วน  เช่น  การวูบของปีก  การ
เพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน  อัตราการผสม  แนะน าการจ าลองความ
ปั่นป่วน 
 
525621  การไหลแบบปั่นป่วน         4 (4-0-12) 
 (Turbulent Flow) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง หรือ 
                      โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 ทฤษฎีการก่อเกิด ด ารงอยู่ และการสลายตัวของความ
ปั่นป่วน สเกลและระดับพลังงาน ลักษณะเฉพาะของการไหลแบบ
ปั่นป่วนผ่านรูปทรงต่าง ๆ เช่น แผ่นราบ หน้าตัดทรงกระบอก ทรงกลม 
แพนอากาศ เป็นต้น การพาธรรมชาติแบบปั่นป่วน แนะน าการจ าลอง
ความปั่นป่วน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความปั่นป่วน 
 
525622 การไหลแบบอัดตัวได้         4 (4-0-12) 
 (Compressible Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  ผลของความอัดตัวได้ต่อการไหล  การไหลแบบต่ ากว่าเสียง  
ใกล้เคียงเสียง  และเหนือเสียง ย่านการไหลในหัวฉีด  คลื่นกระแทกตั้งฉาก
และความสัมพันธ์พื้นท่ี-เลขมัค การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 และ 2 ของอุณหพล
ศาสตร์ส าหรับสมการคลื่นกระแทกแบบหน่ึงมิติ ผลของความฝืดและการ
ส่งผ่านความร้อนในการไหลแบบอัดตัวได้หน่ึงมิติ คลื่นกระแทกเอียงและการ
ค านวณอย่างง่าย สมการควบคุมในสองมิติบนพื้นฐานการรบกวนเล็กน้อย 
การลดรูปสมการให้เป็นแบบเชิงศักย์และการประยุกต์ใช้หาแรงยกบนรูปทรง

เพรียว การหาค าตอบโดยวิธีคุณลักษณะ ผลของความหนืด แนะน าการ
ค านวณเชิงตัวเลขส าหรับการไหลแบบอัดตัวได้ 
 
525623 การไหลหลายสถานะ          4 (4-0-12) 
 (Multiphase Flow) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  สมการควบคุมของการไหลหลายสถานะท่ีมีการถ่ายเทความร้อน 
และค่าขอบเขต  หลักการถ่ายเทมวล โมเมนตัม และความร้อนในการไหล
แบบสองสถานะท่ีมีการเดือด การระเหย  และการควบแน่น ย่านการไหล
หลายสถานะแบบต่าง ๆ  และเสถียรภาพของการไหล การไหลแบบ
คลุกเคล้ากับเม็ดของแข็ง  การประยุกต์ใช้งานกับปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การระเหยและการเผาไหม้ของหยดน้ ามันเชื้อเพลิง ผงถ่านหิน การกลั่น
น้ ามัน การอบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นต้น 
 
525624 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล         4 (4-0-12) 
 (Design of Fluid Machinery) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  แนะน า เครื่ อ งจั ก รกลของ ไหล  เช่ น  ปั๊ ม  โบลว เออร์ 
คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์  การออกแบบเครื่องจักรกลของไหลให้ได้
ประสิทธิภาพสูง  การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  การ
ประยุกต์ใช้การควบคุมอัตโนมัติกับจักรกลการไหล  การป้องกันการ
เสียหายและบ ารุงรักษา   
 
525630  การน าและการแผ่รังสีความร้อน         4 (4-0-12) 
 (Conduction and Radiation Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรม 
         เครื่องกล 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ทบทวนพื้นฐานการน าความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ความเค้น
เน่ืองจากความร้อน (thermal stress) การน าความร้อนในวัสดุท่ีมีสาร
เน้ือไม่เป็นเอกรูป  (เช่น ใน composite materials)  ทบทวนพื้นฐาน
การแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนแบบแก๊สมีส่วนร่วม พจน์ของ
การแผ่รังสีความร้อนในสมการนาเวียร์สโตก การแก้สมการแผ่รังสีความ
ร้อนแบบง่ายและแบบซับซ้อนโดยการใช้วิธีเชิงตัวเลข  
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525631 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขั้นสูง        4 (4-0-12) 
 (Advanced Convection Heat and Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง หรือ 
                     โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  กฎทรงมวล  โมเมนตัม และพลังงาน  การถ่ายเทความร้อนและ
มวลในชั้นผิวบางแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนบนแผ่นราบและในท่อกลม  
การไหลแยกผ่านผิวโค้ง  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การถ่ายเทความ
ร้อนในสภาวะเดือดและควบแน่น การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม   
 
525632 การท าความเย็นขั้นสูง         4 (4-0-12) 
 (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ระบบท าความเย็นและการท าความเย็นท่ีอุณหภูมิต่ า การ
ประยุกต์ระบบท าความเย็นในอุตสาหกรรม  ระบบปรับอากาศและ
สภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบ  การระบายอากาศ การ
ถ่ายเทแบบสัมผัสโดยตรงระหว่างอากาศชื้นและน้ า การไหลภายในท่อ
และบริเวณพื้นผิวเปิด  การควบคุมอัตโนมัติ  การทดสอบ การปรับและ
การสมดุล  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระบบปรับอากาศ  การควบคุม
เสียงและการสั่น 
 
525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขั้นสูง         4 (4-0-12) 
 (Advanced Thermal System Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  แนะน าการท างานของอุปกรณ์ย่อยและภาพรวมของระบบความ
ร้อน ทบทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง การจ าลองทางคณิตศาสตร์
ส าหรับระบบความร้อนภายใต้สภาวะคงตัวและไม่คงตัว   การตั้งปัญหาเพื่อ
การออกแบบในระบบท่ีไม่มีข้อจ ากัดและระบบท่ีมีข้อจ ากัด  วิธีการต่าง ๆ 
ในการค้นหาจุดออกแบบท่ีดีท่ีสุด วิธีการของแคลคูลัสผันแปรและการ
ออกแบบระบบความร้อนแบบเชิงเส้น  การประยุกต์หลักสถิติในการ
ออกแบบให้ดีท่ีสุด  

525634 การเผาไหม ้           4 (4-0-12) 
 (Combustion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ทบทวนสมการความสัมพันธ์ด้านอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์
ของไหลท่ีเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ หลักการส าคัญในการเผาไหม้ในสถานะ
ของก๊าซ  (เช่น  การก าเนิดและการแผ่กระจายของปฏิกิริยาเคมี   ช่วงติด
เพลิงได้ การยึดโยงเปลวเพลง  เสถียรภาพของเปลวเพลิงและการดับ)  การ
เผาไหม้แบบผสมตัวก่อนและแบบแพร่เข้าหากัน  การจ าลองการเผาไหม้
แบบสมบูรณ์ แบบเคมีเสถียร และแบบเคมีจลน์ การเผาไหม้แบบราบเรียบ
และแบบปั่นป่วน  แนะน าการเผาไหม้ในเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง  
การเผาไหม้ในเครื่องยนต์และในการให้ความร้อนในอุตสาหกรรม  
ประสิทธิภาพของการเผาไหม้ การลดมลภาวะ  การจ าลองการเผาไหม้เบื้อง
ต้นแบบ“ผสมด”ีในหน่ึงมิติ 
 
525636 การเปลี่ยนรูปพลังงาน           4 (4-0-12) 
 (Energy Conversion) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  แนวคิดและค านิยามต่าง ๆ ในกระบวนการการเปลี่ยนรูป
พลังงาน  แหล่งพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น  ฟอสซิล  ชีวมวล นิวเคลียร์ น้ า ลม 
และแสงแดด  โดยเน้นหนักท่ีฟอสซิล   การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 
ของอุณหพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน   กรรมวิธีเปลี่ยนรูปพลังงาน
จากแหล่งต่าง ๆ  ให้ ได้ประสิทธิภาพสูง   การกักเก็บพลังงาน การ
เปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบต่าง ๆ ในเชิงเศรษฐศาสตร์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525637 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน           4 (4-0-12) 
 (Solar Energy and Their Applications) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 สมบัติของรังสีอาทิตย์  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การวัดค่า 
การผลิตไฟฟ้าโดยระบบโฟโตโวลเตอิค  การท าความร้อนและความเย็นให้
สารท างานโดยแสงอาทิตย์    การท าความร้อนและความเย็นให้อาคารโดย
แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นท่ีส าคัญ เช่น 
การระบายอากาศในอาคาร การอบแห้งวัสดุ การกลั่นน้ า  เศรษฐศาสตร์
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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525650 พลศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง           4 (4-0-12) 
 (Advanced Engineering Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  พื้นฐานของกลศาสตร์นิวตัน  พื้นฐานของการวิเคราะห์ด้าน
กลศาสตร์  หลักของงานเสมือนจริง  สมการ   ลากราจน์  หลักของแฮมมิล
ตัน  การเคลื่อนท่ีสัมพัทธ์กับแกนซ่ึงเกิดการเคลื่อนท่ี  พลศาสตร์ของวัตถุ
เกร็ง  พฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบ  ความมั่นคงของระบบ 
 
525655 การหาค่าที่เหมาะที่สุด           4 (4-0-12) 
 (Optimization) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์  เพื่อการเพิ่มผลประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพของระบบ ศึกษาวิ ธี วิ เคราะห์แนวการการปรับปรุ ง
ส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การ
ออกแบบพลวัตการหาค่าท่ีเหมาะท่ีสุดและตัวแปร  
 
525660 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด           4 (4-0-12) 
  (Applied Optimal Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  แนะน า ปัญหาตัวแปรท่ีเหมาะท่ีสุด ปัญหาความเหมาะท่ีสุด
ส าหรับระบบพลวัต ปัญหาความเหมาะท่ีสุดส าหรับระบบพลวัตกับเงื่อนไข
บังคับตามวิถี  การควบคุมแบบป้อนกลับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระบบเชิงเส้นกับ
เกณฑ์ก าลังสอง  การป้อนกลับเชิงเส้น  ค่าภายนอกใกล้เคียงและการ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ีสอง 
 
525661 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม        4 (4-0-12) 
  (Control System Design and Application) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
   การวิเคราะห์ การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและเครื่องมือ
ของระบบควบคุมทางปฏิบัติ แนะน าปริภูมิสถานะและการควบคุมแบบ
ดิจิทัล การทดลองการได้ข้อมูล ระบบการระบุเอกลักษณ์ ตัวควบคุมแบบ
ดิจิทัลและแอนาล็อก  

525662 การควบคุมหุ่นยนต์        4 (4-0-12) 
  (Robotics Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ประวัติศาสตร์และการประยุกต์ของหุ่นยนต์  โครงแบบหุ่นยนต์ท่ี
ประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนท่ี  ลักษณะระยะทางในการเคลื่อนท่ีและการ
เปลี่ยนรูป การไปข้างหน้าและการด าเนินการผกผัน ภารกิจและการวางแผน
วิถี การจ าลองสถานการณ์และการโปรแกรมท่ีไม่เชื่อมต่อ หัวข้อท่ีทันสมัยใน
การวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ โครงงานด้านหุ่นยนต์ 

 
525666 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน        4 (4-0-12) 
 (Flight Dynamics and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศยาน อนุพันธ์ตามยาวทางอากาศ
พลศาสตร์ อนุพันธ์ตามข้างทาง อากาศพลศาสตร์  การเคลื่อนท่ีตามยาว
และตามข้าง เสถียรภาพพลวัตตามยาว เสถียรภาพพลวัตตามข้าง คุณภาพ
การบินตามยาวและตามข้าง ทฤษฎีการควบคุมและการประยุกต์ 
 
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม         4 (4-0-12) 
 (Embedded system and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
       การพรรณาระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์และ
เฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน การเลือกวิธีประมวลผลของ
ระบบ โปรแกรมต่อการประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอาท์พุท และโปรแกรมขับส าหรับการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบฝังตัว 
และ เครือข่าย ระบบปฎิบัติการของระบบสมองกลฝังตัว การจัดการ
ทรัพยากรในเวลาจริง กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝัง
ตัวในการควบคุม เช่น ระบบเบรกกันล้อล็อค  การควบคุมเครื่องยนต์ 
ระบบป้องกันล้อไถล ระบบกระตุ้นการท างานของถุงลมนิรภัย  เป็นต้น 
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525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้        4 (4-0-12) 
 คอมพิวเตอร์ช่วย  
 (CAD/CAM) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  พื้นฐานเกี่ยวกับ CAD/CAM แนวคิดพื้นฐานของ CAD/CAM/CAE 
กลยุทธ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดแบบจ าลองสามมิติ เทคนิค
ส าหรับแบบจ าลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การออกแบบผิวและการวิเคราะห์การ
ออกแบบ แนวคิดการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การเชื่อมต่อระหว่างการ
ออกแบบและการผลิต แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุม
เชิงตัวเลขและการตรวจสอบความถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต มาตรฐาน
และการส่งข้อมูลจาก CAD สู่ CAM พื้นฐานเกี่ยวกับ CIM การสร้าง
ต้นแบบรวดเร็ว 
 
525671 ปัญญาประดิษฐ์        4 (4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ  ใ น ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
ภาษาธรรมชาติ  การค านวณทางคอมพิวเตอร์ในปัญญาประดิษฐ์  การ
รับรู้  การแปลงการรับรู้เป็นสัญญาณเสมือนและการจัดการสัญญาณ
เสมือน  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  การเรียนรู้และการตัดสินใจ  
การสนองตอบและความน่าเชื่อถือได้ 
 
525672 การออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว         4 (4-0-12) 
 (Automation System Design with LabVIEW) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น  พื้นฐานการใช้โปรแกรมแลป
วิว  ทฤษฏีการตรวจวัดข้อมูล  ระบบการเปลี่ยนข้อมูลจากระบบ
อนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก  ตัวตรวจรู้ทาง
อุตสาหกรรม  อุปกรณ์กระตุ้นและการวัดและการออกแบบระบบ
อัตโนมัติด้วยแลปวิว 

525680 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ        4 (4-0-12) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ปรัชญาของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  สมการควบคุม
ส าหรับพลศาสตร์ของไหลและพฤติกรรมเชิงคณิตศาสตร์ของสมการ
เหล่าน้ัน  ดีสครีไทเซชัน  ขั้นตอนวิธีส าหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ  
ความคล้องจอง ความแม่น  การลู่เข้าและเทคนิกเร่งการลู่เข้า การ
ก าหนดค่าขอบเขต การวิเคราะห์เสถียรภาพ กรณีศึกษาส าหรับสมการ
เชิงไฮเพอร์โบลา  สมการเชิงพาราโบลา  และสมการเชิงวงรี 
 
525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับ         4 (4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล 1  
 (Finite Element Method for Mechanical Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

หลักการส าคัญของระเบียบวิธี ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล  การประยุกต์ด้านความ
เค้นในเน้ือวัสดุ การถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และความ
เค้นจากความร้อน แนะน าการใช้ซอฟต์แวร์ด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
525683  ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์และไม่เชิงเส้น     4 (4-0-12) 
  (Non-linear and dynamic finite elements) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้นและปัญหา
พลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์โหมด และการรวมโหมด 
วิธีการหาผลเฉลยของระบบพลศาสตร์ท่ีขึ้นกับเวลา วิธีแบบชัดแจ้งและ
แบบปริยาย การวิเคราะห์เสถียรภาพ ความแม่น และการตอบสนองแบบ
ฮาร์โมนิค การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาวัสดุ
ท่ีมีสมบัติไม่เชิงเส้น ปัญหาการกระจัดตัวสูง ปัญหาผิวสัมผัส เป็นต้น 
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525686  การจ าลองมัลติฟิสิกส์        4 (4-0-12) 
 (Multi-Physics Simulation) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 บทน าสู่ปัญหามัลติฟิสิกส์  ทฤษฎีและสมการควบคุมท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง อุณหภาพ ของไหล 
และสนามไฟฟ้า การวิเคราะห์หาผลเฉลยของสมการท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิก
เชิงตัวเลขและดิสครีไทเซชัน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแก้ปัญหามัลติ
ฟิสิกส์ท่ีซับซ้อน เช่น ปฏิสัมพันธ์การไหลกับความร้อน ความเค้นจาก
ความร้อน ปฏิสัมพันธ์การไหลกับโครงสร้าง การไหลหลายสถานะ การ
เผาไหม้ ปฏิสัมพันธ์ของไหลกับสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า และปัญหา
เกี่ยวกับมัลติฟิสิกส์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  
 
525690 การออกแบบการทดลองส าหรับ        4 (4-0-12) 
 วิศวกรรมเครื่องกล   
 (Mechanical Engineering Experimental Design) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  การออกแบบระบบการทดลองในวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักการออกแบบระบบการทดลองทางวิศวกรรมเพื่อวัดการไหล  
อุณหภูมิ  ความเค้น  ความเครียด  ความดัน การสั่น  แรงบิด และอัตรา
การใช้พลังงาน  การบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ  ความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง การรายงานผลและสถิติเพ่ือการทดลอง  
 
525692 ปัญหาพิเศษขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    4 (4-0-12) 
 (Advanced Special Problems in Mechanical  
 Engineering I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและวิ เคราะห์ เชิ งทฤษฎี  และหรือการค้นคว้า
วรรณกรรมท่ีอาจน าไปสู่นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษาต้อง
ท ารายงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสาขาวิชา  

525490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
525491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 
           เตรียมสหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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525492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 525491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ 
 
525493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 525492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล      9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 

526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น                           4 (4-0-8) 
 (Introduction to Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 วิชาพื้นฐานส าหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่ายงาน 
การจ าแนกประเภทเซรามิก  และ กระบวนการ ศัพท์เฉพาะทางเซรามิก  
วัตถุดิบ  เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตและ สมบัติท่ีส าคัญของวัสดุ  
การค านวณพื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้นเซรามิกเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้ังอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและขั้นสูง 
 
526202 วัตถุดิบเซรามิก                                           4 (4-0-8) 
 (Ceramic Raw Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่ 
 วัตถุ ดิบ ท่ี ใช้ ในการผลิ ตเซรามิกประเภทต่ าง ๆ ท้ั งใน
อุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและขั้นสูง แหล่งก าเนิดแร่และกระบวนการ
แต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐานของวัตถุดิบและ
คุณสมบัติท่ีส าคัญท้ังทางเคมีและกายภาค การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตและการน าไปใช้งาน 
 
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก                              1 (0-3-0) 
 (Ceramic Raw Materials Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก หรือเรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมวัตถุดิบ 
การบดย่อย คัดขนาด การวัด วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติส าคัญของ
วัตถุดิบเซรามิกท้ังก่อนและหลังเผา 
 
526204 แผนภูมิเซรามิก                              4 (4-0-8) 
 (Phase Diagrams of Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่              
 วิชาพื้นฐานทางแผนภูมิของระบบสารสประกอบต่าง  ๆ ทาง
เซรามิก ประกอบด้วย องค์ประกอบเดียว สองชนิด และสามชนิดส าหรับ
ประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบออกไซด์ท่ีน่าสนใจทาง
เซรามิก 
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526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก                 4 (4-0-8) 
 (Ceramic Powder Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 
 ผงและการจ าแนกประเภทตามทฤษฎี หลักการและเครื่องจักร
อุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆในการผลิตผงเซรามิกก่อน
การขึ้นรูป ได้แก่ การบดย่อย การแยกคัดขนาด การค านวณสูตรส่วนผสม 
กระบวนการผสมวัตถุดิบและการประเมินประสิทธิภาพการผสม  ระบบการ
เตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิก
และการควบคุม รวมถึงวิธีการวัดสมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตาม
มาตรฐานต่างๆ 
 
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก            4 (4-0-8) 
 (Ceramic Fabrication Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก หรือ 
            เรียนควบคู่ 
 ทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเซรามิก ท้ังกระบวนการพื้นฐานและ
ชั้นสูง ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว  
การอัดแห้ง การฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบแผ่นบางและแบบพิเศษ รวมถึง
ตัวแปรและการวัด ควบคุมในกระบวนการ สาเหตุของต าหนิและการแก้ไข 
 
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก                             1 (0-3-0) 
 (Ceramic Fabrication Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือ 
            เรียนควบคู่ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการขึ้นรูปใน
อุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดย
อาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ 
 
526208  ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก                  4 (4-0-8) 
 (Ceramic Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

 ทฤษฎีทางเคมีฟิสิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การเกิด
พันธะ ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้างผลึกท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและ
สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การน าไฟฟ้าและสมบัติเชิงกล รวม
ไปถึงกระบวนการเผาผนึกท้ังแบบสภาวะของแข็งและแบบท่ีเกิด
ของเหลว โดยเน้นท่ีกลไกในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและ
โครงสร้างจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัต ิ
 
526209  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น               2 (2-0-4) 
 (Introduction to Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความ รู้ พื้ น ฐ านวิ ช า เ ศ รษฐศ าสต ร์ ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า
วิศวกรรมศาสตร์ เน้ือหาของรายวิชาประกอบ ด้วยแนวความคิดพื้นฐาน
ของค่าเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา ค่าเสื่อมราคา ราคาการวัดความคุ้มค่า
ของการลงทุนและการเปรียบเทียบทางเลือกของการลงทุน การประเมิน
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ความไวของโครงการของ
ภาครัฐและเอกชน 
 
526210  อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ                   4 (4-0-8) 
 (Material Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ระบบและสิ่งแวดล้อมทางอุณหพลศาสตร์ กฎของอุณหพล
ศาสตร์ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ของสมบัติ สมดุล 
เคมีไฟฟ้า สารละลาย แผนภูมิสมดุลของวัฎภาค อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ 
 
526301  เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก              2 (2-0-4) 
 (Glaze Technology) 

 วิชาบังคับก่อน :   526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ  
               526 204 แผนภูมิเซรามิก 

 เคลือบเซรามิกและการจ าแนกประเภทของเคลือบเซรามิกใน
อุตสาหกรรม วัตถุดิบ ส่วนผสมและการค านวณสูตรชนิดต่าง ๆ การเตรียม
น้ าเคลือบ การปรับคุณสมบัติของเคลือบ สีท่ีใช้ในเคลือบ การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์และการเผา 
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526302  ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก             1 (0-3-0) 
 (Glaze Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 526301 เทคโนโลยีการท าผิวเคลือบเซรามิก  
             หรือเรียนควบคู่ 

 ปฏิบัติการการเตรียมเคลือบเซรามิกประเภทต่าง ๆ ได้แก่  
เคลือบไฟต่ า เคลือบไฟสูง  เคลือบฟริต เคลือบผลึก รวมถึงกระบวนการ
พิมพ์เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด 
 
526303  เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก        3 (3-0-6) 
 (Drying and Firing Technology in Ceramics) 

 วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ 
                      526204 แผนภูมิเซรามิก 

 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผาทางเซรา
มิก ชนิดของห้องอบ การวัดและควบคุมความชื้น การใช้ตารางความชื้น 
กราฟควบคุมการอบแห้ง พื้นฐานการค านวณเวลาการอบและผลของ
โครงสร้างเน้ือส่วนผสมต่อการอบแห้ง ชนิดของเตาเผา เทคนิคพื้นฐานในการ
ควบคุมปฏิกิริยาระหว่างเผา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการควบคุมการเผาของ
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกประเภทต่างๆ  ความปลอดภัย และมลภาวะจาก
กระบวนการเผา  รวมท้ังต าหนิจากการอบแห้ง การเผาและแนวทางการแก้ไข 
 
526304 เตาเผาเซรามิก              4 (4-0-8) 
 (Kilns and Furnaces) 

 วิชาบังคับก่อน :  526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผา 
              เซรามิก หรือเรียนควบคู่ 

 เตาเผาเซรามิกประเภทต่างๆในอุตสาหกรรม หลักการพื้นฐาน
ในการออกแบบเตาเผา การค านวณประมาณขนาดห้องเผา โครงสร้าง
เตาและชนิดของวัสดุทนไฟ  การค านวณการสูญเสียความร้อนจากเตา
และ สมดุลของพลังงาน เชื้อเพลิงและค่าความร้อน  สมการการเผาไหม้
และการวิเคราะห์การเผาไหม้  ชนิดและสมบัติส าคัญของหัวเผา   การ
ค านวณออกแบบส าหรับเตาไฟฟ้า 
 
526305 เทคโนโลยีแก้ว 1                                     3 (3-0-6) 
 (Glass Technology I)  
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ วประ เภทต่ าง  ๆ  ใน
อุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการเตรียมวัตถุดิบ การค านวณและออกแบบ
ส่วนผสม เตาหลอมแก้ว ส่วนประกอบส าคัญและการควบคุม    ขั้นตอน
การผลิตท่ีส าคัญและการควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมี
ฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์แก้วประเภทต่าง ๆ มาตรฐานการวัดวิเคราะห์และ
การใช้งาน 
 
526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก                4 (4-0-8) 
  (Ceramic Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 เทคนิคในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกด้วยเครื่องมือขั้นสูงประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัย
และพัฒนาทางเซรามิก ได้แก่  การวิเคราะห์จุลโครงสร้างโดยกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกชั่น การวิเคราะห์
เชิงความร้อนโดย ดีทีเอ ทีจีเอ รวมท้ังทฤษฎีหลักการออกแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิค 
 
526307  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก       1 (0-3-0) 
 (Ceramic Characterization Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน :  526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือ 
                      เรียนควบคู่ 

 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการวัดลักษณะ
และสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก 
 
526308  สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก           4 (4-0-8) 
 (Ceramic Engineering Properties) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 
 สมบัติส าคัญในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุ
เซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ ค านวณเกี่ยวกับ
สมบัติต่าง ๆ ในการใช้งาน 
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526309  ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก             1 (0-3-0) 
(Ceramic Measurement and Testing Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก  
                      หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ของ
วัสดุเซรามิกตามมาตรฐาน สมบัติท่ีทดสอบ ได้แก่ สมบัติทางแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง 
 
526400 เทคโนโลยีแก้ว  2                                   2 (2-0-4) 

 (Glass Technology II) 
วิชาบังคับก่อน : 526305 เทคโนโลยีแก้ว 1  

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

(Glass Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 526305 เทคโนโลยีแก้ว 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหลอมแก้ว และการวัดคุณสมบัติของ
แก้ว การค านวณและการเตรียมส่วนผสมการหลอมและการควบคุม ในการ
ผลิตแก้วชนิดต่าง ๆ  
 
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก          1 (0-1-2) 

(Ceramic Seminar) 
 วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น :  
  526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก :  
  526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก:  
  526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก :  
  526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก 

 การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการ
วิจัยและการพัฒนาท่ีน่าสนใจทางเซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทาง
วิชาการ 

526404  เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู                     3 (3-0-6) 
(Refractories and Abrasives Technologies) 

วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก 
 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 
ครอบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การค านวณ
ออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้างจุลภาคและการควบคุม 
สมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ   
หลักการ การเลือกและ ออกแบบใช้งานของวัสดุทนไฟ ในอุตสาหกรรม
โลหะ ซีเมนต์ และ เซรามิก การพัฒนาในอนาคตของวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู 
 
526405 เครื่องดินเผาขาว                                         3 (3-0-6) 
  (Whiteware) 

 วิชาบังคับก่อน :   526202 วัตถุดิบเซรามิก และ  
   526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก 

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดินเผาขาว 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์หลักใน
กระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมการผลิต การค านวณออกแบบ
ส่วนผสมและการเผา ผลของเฟสและจุลโครงสร้างต่อคุณสมบัติ ตัวแปร
และการควบคุม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มาตรฐานสากลใน
การทดสอบคุณสมบัติ การพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
 
526406 เทคโนโลยีดิน                                             3 (3-0-6) 
  (Clay Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก 

ประเภทของแร่ดิน  โครงสร้ างพื้นฐานของซิลิ เกต 
คุณสมบัติเฉพาะของแร่ดินต่าง ๆ ท้ังก่อนและหลังเผา กระบวนการท า
เหมืองและแต่งดิน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดิน การควบคุม
คุณภาพและคุณสมบัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน 
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526407 วัสดุเชิงประกอบเซรามิก                          3 (3-0-6) 
  (Ceramic Composite Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

เทคโนโลยีการผลิต ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการออกแบบ
วัสดุเชิงประกอบระหว่างเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์ และอื่น ๆ การเลือกและ
ควบคุมคุณสมบัติเพื่อประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม วิธีการทดสอบ 
คุณสมบัติตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การพัฒนาของวัสดุเชิง
ประกอบในอนาคต 
 
526408 เซรามิกส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์                    3 (3-0-6) 
  (Electronic Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก 

ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารท่ีใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่าการน า
ไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์-วิงค์ ศึกษาสารและสมบัติของไดอิเล็กทริก 
ฉนวนเซรามิก เฟอร์โรอิเล็กตริก วาริสเตอร์ เซลล์เชื้อเพลิง และเซ็นเซอร์ท่ี
ใช้กับแก๊ส 
 
526409 เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม                        4 (4-0-8) 
  (Cement and Gypsum Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์  คลอบ
คลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การ
ค านวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมและซีเมนต์ประเภทต่างๆ   พื้นฐานของคอนกรีต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ  

 

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

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ท่อระดับนาโน เส้นใยนาโน 
กระบวนการผลิตวัสดุนาโน โครงสร้างจุลภาคระดับนาโน การวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง ความร้อน และสมบัติ
เชิงกล การใช้งานด้านต่าง ๆ การพัฒนานาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน
ในอนาคต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก เซรามิกประเภท
ออกไซด์และท่ีไม่ใช่ออกไซด์ กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต การ
ควบคุม สมบัติพื้นฐาน การใช้งานและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างจุลภาค 
และส่วนประกอบทางเคมี การแคลไซน์ โครงสร้างของออกไซด์ ซิลิเกตและ
แก้ว การเปลี่ยนแปลงเฟส และปฏิกิริยาท่ีสถานะของแข็ง การเผาและการ
เกิดแก้วของเซรามิกประเภทต่าง ๆ ในทางวิศวกรรม  
 
526412   สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหัก           4 (4-0-8)                            
 ของวัสดุเซรามิก  

(Mechanical Properties and Fracture Mechanics of 
Ceramic Materials) 

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
พื้นฐานด้านทฤษฎีและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงกล

ของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความ  ยืดหยุ่น ความล้า ความเหนียว และการ
แตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพื่อการเลือกและออกแบบใช้งานวัสดุ
เซรามิกในเชิงวิศวกรรม   
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526413  วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกเบื้องต้น            3 (3-0-6) 
  (Introduction to Piezoelectric Ceramics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับไพอิโซอิเล็กทริก ประวัติ สมบัติ 
โครงสร้างของวัสดุเซรามิกที่มีสมบัติ  ไพอิโซอิเล็กทริก กระบวนการผลิต
และการน าวัสดุเซรามิกที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกไปใช้งาน 

 
526414  ปัญหาเฉพาะเรื่อง                                    3 (2-3-0) 
  (Special  Problems) 

 วิชาบังคับก่อน :  526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือ 
          เรียนควบคู่ 

 ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมเซรามิก 

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

พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุไดอิเล็กทริก สมบัติ โดเมนและการเกิด
โพลาไลเซชั่น สมบัติส าคัญของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก การน าเอา
วัสดุไปใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ   
 
526416 การควบคุมคุณภาพ                               4 (4-0-8) 
  (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 หลั ก ก า รจั ดก า ร เ กี่ ย วกั บ ร ะ บบควบ คุม คุณ ภาพ ใ น
อุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางด้านสถิติในระบบควบคุมคุณภาพ 
การศึกษาสมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลิต การออกแบบ
วิธีการควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ

แผนภูมิควบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอย่างจากตารางมาตรฐาน การศึกษา
ความเชื่อถือได้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
สมัยใหม่ ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคุณภาพ  การจัดการระบบ
ประกันคุณภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000 
 
526417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม             4 (4-0-8) 
  (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533021 การจัดการอุตสาหกรรม หรือเรียนควบคู่ 
 ระบบการผลิตและขั้นตอนการวางแผนการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์การผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนและการจัดตาราง
การผลิตรวม การวิเคราะห์การลงทุนในระบบการผลิต การวางแผน
ความต้องการวัสดุ ระบบการประกอบและจัดสมดุลของสายการผลิต 
การจัดล าดับงานและตารางการผลิต หลักการวางแผนและควบคุม
โครงการ การจ าลองแบบปัญหาและกรณีศึกษา 
 
526418  การออกแบบโรงงานทางอุตสาหกรรม             4 (4-0-8) 
   (Industrial Plant Design) 

 วิชาบังคับก่อน :  526417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม  
          หรือเรียนควบคู่ 

หลักการออกแบบและวางผังโรงงาน ข้อมูลเบื้องต้นและการ
วิเคราะห์ส าหรับการออกแบบวางแผนผังโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ การ
ไหลของวัสดุและการขนถ่าย ปัญหาในการวางผังโรงงาน หลักการเลือก
ท่ีตั้งโรงงานและการหาเน้ือท่ีท่ีต้องการ ความสัมพันธ์ของผังโรงงานและ
ผลิตภัณฑ์ ชนิดของผังโรงงานและส่วนประกอบท่ีส าคัญ การบริหาร
โครงการวางผังโรงงาน ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวก ความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม กรณีศึกษาในการออกแบบโรงงานทาง
วิศวกรรม 
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526419   การออกแบบการทดลองเชิงสถิติส าหรับ          4 (4-0-8) 
  วิศวกรรมเซรามิก                       
  (Statistical  Experimental  Design for Ceramic  
  Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 

เป็นวิชาว่าด้วยการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานเรื่องสถิติศาสตร์  โดยจะทบทวนและขยาย
ความรู้เรื่อง ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณก่อน 
ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงวิธีการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
โดยใช้ความรู้ เ รื่ องสถิติศาสตร์ แบบต่ างๆ เช่น  แฟคทอเรี ยล , 
แฟคทอเรียลบางส่วนและกราฟพื้นท่ีผิวตอบสนอง  โดยจะสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองด้วย   
 
526420  วัสดุชีวภาพ                                           3 (3-0-6) 
     (Biomaterials) 
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น 

รายวิชาน้ีให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในระบบชีวภาพ
และงานในทางการแพทย์ ชนิดและประเภทของวัสดุเซรามิกท่ีใช้ในทาง
การแพทย์ในปัจจุบัน ข้อจ ากัดและสมบัติท่ีต้องการของวัสดุ การผลิตวัสดุ
ชีวภาพจากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมท้ังวิธีการตรวจสอบ
เพื่อให้มีความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุเซรามิกในร่างกายและทางการแพทย์ 
 
526490  เตรียมสหกิจศึกษา                                   1 (1-0-3) 
  (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
526491   สหกิจศึกษา 1                                      8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 

 วิชาบังคับก่อน :   รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม     
  สหกิจศึกษา   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 
526492  สหกิจศึกษา 2                                       8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  526491 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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526493  สหกิจศึกษา 3                                      8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
526494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก      9 หน่วยกิต 
            (Industrial Project in Ceramic Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเซรามิก โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
526498 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก                     3 (3-0-6) 

(Ceramic Engineering Project) 
 วิชาบังคับก่อน :  526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก หรือ 
           เรียนควบคู่ 

 ค้นคว้า ทดลองและศึกษาวิจัยโครงการท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรมเซรามิก 
 
527301 หลักการระบบสื่อสาร         4 (4-0-8) 
 (Principles of Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527204  สัญญาณและระบบ  

การมอดูเลตเชิงแอนะลอก AM, DSB, SSB, VSB, FM และ 
PM กระบวนการสุ่มและสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสาร การส่ง

สัญญาณดิจิตอลแถบฐานและการวิเคราะห์สเปกตรัมก าลัง ทฤษฎีการชัก
ตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไตซ์ พัลส์โค้ดมอดูเลชัน เดลต้ามอ
ดูเลชันและการมัลติเพล็กซ์เชิงเวลา การมอดูเลตเชิงดิจิตอล ASK PSK 
FSK และ QAM ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสแหล่งก าเนิด 
  
527302  วิศวกรรมสายอากาศ         4 (4-0-8) 
 (Antenna Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

การกระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศต่างๆ นิยามและทฤษฎี
พื้นฐาน หลักของปัญหาการแผ่พลังงาน แหล่งก าเนิดแบบไอโซทรอปิก 
แบบรูปการแผ่ของสนามและก าลัง   สภาพเจาะจงทิศทางและ
อัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซชั่นของคลื่น การ
แผ่พลังงานจากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการแผ่พลังงานของ
สายอากาศชนิดเส้นลวด สายอากาศแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอุ
ดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโค
รสตริป การจ าลองแบบและการวัดสายอากาศ 

 
527303  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย        4 (4-0-8) 
 (Data Communications and Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527301 หลักการระบบสื่อสาร 
 บทน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย
แบบชั้น โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล แบบจ าลองการหน่วงเวลาใน
เครือข่ายข้อมูล การสื่อสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การควบคุมการส่ง
ข้อมูล การก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล 
 
527304  การสื่อสารระบบดิจิตอล        4 (4-0-8) 
  (Digital Communications) 
วิชาบังคับก่อน :  527301  หลักการระบบสื่อสาร 
 สัญญาณสุ่ม และความหนาแน่นสเปกตรัมก าลังงาน ทฤษฎี
การตรวจจับ การเข้ารหัสแหล่งก าเนิด การสื่อสัญญาณเบสแบนด์ แมทช์
ฟิลเตอร์ ปริภูมิสัญญาณ การรบกวนระหว่างสัญลักษณ์ อีควอไลเซอร์
เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณแบนด์พาส ประสิทธิภาพแถบความถี่ 
เทคนิคสเปกตรัมแถบกว้าง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
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527305  วิศวกรรมไมโครเวฟ        4 (4-0-8) 
 (Microwave Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :   527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ง
สัญญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่อน าคลื่น 
วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองส าหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์วงจร
ไมโครเวฟ ตัวแบ่งก าลัง  คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานย่านไมโครเวฟ 
 
527306  การสื่อสารด้วยสายใยแสง        4 (4-0-8) 
 (Optical Communications) 
วิชาบังคับก่อน : 527301  หลักการระบบสื่อสาร 
 ตัวน าคลื่นชนิดไดอิเลคตริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการ
แพร่กระจาย เคเบิลใยแสงชนิดต่างๆ งบประมาณการเชื่อมโยงและการ
ตรวจสอบ  พารามิเตอร์ของการส่งผ่านทางแสง หลักการของเลเซอร์ 
เทคนิคการมอดูเลตเลเซอร์โดยป้อนด้วยสัญญาณแถบฐาน  ไอเอฟ หรือ
อาร์เอฟ  การตรวจวัดทางแสง เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่  
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ทางแสงเช่น  ตัวแบ่งและตัวรวมก าลังทาง
แสง ตัวเชื่อมต่อ  เลนส์ กระบวนการผลิตเส้นใยแสง 
 
527307  วิชาการโทรศัพท์ดิจิตอล        4 (4-0-8) 
 (Digital telephony) 
วิชาบังคับก่อน :   527301 หลักการระบบสื่อสาร 
 บทน าวิชาการโทรศัพท์ดิจิตอล หลักการและโครงสร้างเครือข่าย
โทรศัพท์หลักมูล หลักการและโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไอพี การแปลง
เสียงเป็นเชิงเลข การส่งผ่านและการมัลติเพลกซ์ดิจิตอล การสวิตซ์ดิจิตอล 
ระบบการสัญญาณ การพยากรณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิก 

527308  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1        1 (0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้งาน
และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของสาย
ส่ง การวัดและวิเคราะห์แบบรูปการแผ่พลังงานสายอากาศชนิดต่างๆ  
ศึกษาการมอดูเลตท้ังแบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล  เช่นการมอดูเลต
แบบเอเอ็ม  เอสเอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น 
 
527401  ระบบสื่อสารไร้สาย        4 (4-0-8) 
 (Wireless Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน :   527301 หลักการระบบสื่อสาร 
 บทน าระบบสื่อสารไร้สาย การแพร่กระจายคลื่น การสูญเสีย
เชิงวิถี สัญญาณเฟด ช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สาย แบบจ าลอง
ช่องสัญญาณ สัญญาณแทรกสอด เทคนิคการลดสัญญาณแทรกสอด 
การเข้าถึงหลายทาง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ระบบสื่อสารไร้สายใน
ปัจจุบันและอนาคต เช่น WiFi, WiMAX, LTE, 4G เป็นต้น 
 
527402  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2        1 (0-3-0) 
 (Telecommunication Engineering Laboratory II) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การใช้งานอุปกรณ์วัดขั้นสูง เช่น การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ 
การวัดพารามิเตอร์ท่ีส าคัญของเครื่องวิทยุสื่อสาร การวัดและการใช้งาน
อุปกรณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเครือข่าย 
เช่น เราเตอร์ สวิตช์ การทดลองเครือข่ายประเภทต่างๆ เช่น เครือข่าย
อีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เครือข่ายวงกว้าง 
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527411 อุปกรณ์วัดทางโทรคมนาคม        4 (4-0-8) 
 (Telecommunication Instrumentations) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การ วั ดปริ ม าณพื้ น ฐ านทาง วิ ศ วก ร รม โทรคมนาคม  
ความคลาดเคลื่อน  ความละเอียด  ความไว  การวัดแรงดัน  การวัด
กระแส  การวัดความต้นทาน  การวัดความถี่และเฟส  การวัดก าลัง  
การวัดสเปกตรัม  การวัดความเข้มสนามไฟฟ้า  การวัดคุณสมบัติทาง
แม่เหล็กและได อิเล็กตริกของสสาร 
 
527412  การออกแบบวงจรคลื่นความถ่ีวิทยุ        4 (4-0-8) 
 (R.F. Circuit Designs) 
วิชาบังคับก่อน : 527301  หลักการระบบสื่อสาร 
 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ  เช่น วงจรขยาย วงจรกรอง
ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรมอดูเลตสัญญาณ 
การวัดทดสอบวงจรย่านความถี่วิทยุ นักศึกษาจะได้ท าโครงงานท่ี
เกี่ยวกับเน้ือหาท่ีได้เรียน เช่น ออกแบบและสร้างวงจรขยายความถี่วิทยุ 
วงจรก าเนิดความถี่วิทยุ ฯลฯ 
 
527413  การสื่อสารดาวเทียม        4 (4-0-8) 
 (Satellite Communications) 
วิชาบังคับก่อน  :  527301  หลักการระบบสื่อสาร 
 องค์ประกอบของการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรและค าจ ากัด
ความของดาวเทียมสื่อสาร สถานีภาคพื้นดิน การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ
กับดาวเทียม การติดต่อด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่งความถี่ 
(เอฟดีเอ็มเอ) การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่ง
เวลา (ทีดีเอ็มเอ) การแบ่งสรรการติดต่อตามความต้องการท่ีมีเข้ามาและ
การแปลงสัญญาณค าพูดเป็นระบบดิจิตอล การติดต่อส่งข้อมูลให้กับ
ดาวเทียมแบบเป็นแพ็กเกต การมอดูเลตแบบดิจิตอล ซิงโครไนส์เวลา
ส าหรับคลื่นพาหะและสัญลักษณ์  เครือข่ายปลายทางชนิดอะเพอเจอร์ท่ี
เล็กมาก (วีแสท) เครือข่ายดาวเทียมชนิดเคลื่อนท่ี ระบบสายอากาศของ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) 

527414  หลักการระบบเรดาร์        4 (4-0-8) 
 (Principle of RADAR Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการออกแบบระบบเรดาร์ ทฤษฎีการดีเทกต์
สัญญาณ การติดตาม การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบ
ลักษณะของรูปคลื่นท่ีใช้งาน การแผ่คล่ืนในระบบเรดาร์ ชั้นบรรยากาศท่ี
มีผลต่อระบบเรดาร์ เรดาร์แบบต่าง ๆ  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
527415  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1        4 (4-0-8) 
 (Digital Signal Processing I) 
วิชาบังคับก่อน :  527204  สัญญาณและระบบ 
 สัญญาณและระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟูริเยร์แบบดิสค
รีทไทม์  ขบวนการสุ่มสัญญาณ  และปรากฎการณ์เคลือบแฝง  การ
แปลงแซด  การแปลงดิสครีทฟูริเยร์และการแปลงฟาส์ทฟูริเยร์  การ
วิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรตามเวลา  การสร้างระบบชนิดไม่ต่อเน่ือง  
การออกแบบดิจิตอลฟิลเตอร์ 
 
527416  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 2        4 (4-0-8) 
 (Digital Signal Processing II) 
วิชาบังคับก่อน :  527415 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1 
 ทบทวนหลักการพื้นฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  
การลดและก าจัดสัญญาณสะท้อน  การบีบอัดและการเข้ารหัส
สัญญาณเสียงท่ีใช้งานในระบบโทรคมนาคม  การเพิ่มพูนความชัดเจน
ของสัญญาณเสียงและการลดสัญญาณรบกวน  ตัวกรองแบบอะแดปตีฟ  
การมอดูเลทแบบซิกมา-เดลตา 
 
527417  ไมโครโปรเซสเซอร์ส าหรับการประมวลผล         4 (4-0-8) 
 สัญญาณเชิงเลข   
 (Microprocessor Based Digital Signal Processing) 

 วิชาบังคับก่อน :  438206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์   
            และ 527415 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 1 

 ระบบจ านวน  โครงสร้างการประมวลผลและอัลกอริทึมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์ส าหรับงานประมวลผล
สัญญาณ  การพัฒนาซอร์ฟแวร์  และการประยุกต์ใช้ในงานโทรคมนาคม 
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527418  เครือข่ายโทรคมนาคม        4 (4-0-8) 
 (Telecommunication Networks) 
วิชาบังคับก่อน : 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 สถาปัตยกรรม และมาตรฐานเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น 
มาตรฐานตระกูล IEEE 802 เครือข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันและ
อนาคต เครือข่ายแบบมีสาย เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายแกนหลัก 
เครือข่ายเข้าถึง สมรรถนะของเครือข่ายประเภทต่างๆ การออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานเครือข่าย  
 
527419 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์        4 (4-0-8) 
 (Radio and Television Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  527301  หลักการระบบสื่อสาร 
 ความถี่กระจายเสียงและภาพภาคพื้นดินและดาวเทียม  การ
เปลี่ยนสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า มาตรฐานของระบบสัญญาณ
ภาพ การมอดูเลตสัญญาณภาพ การสังเคราะห์ความถี่  ระบบของ
เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ระบบเอ
เอ็มสเตอริโอ ระบบดิจิตอลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี  ระบบการบันทึก
และเรียกดูภาพวิดิโอ รวมท้ังระบบสถานีกระจายสัญญาณ 
 
527420  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ         4 (4-0-8) 
 (Radio Wave Propagation) 
วิชาบังคับก่อน :   527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทบทวนสมการคลื่น คลื่นระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น 
อากาศว่าง ไดอิเล็กตริกและตัวน า อิมพีแดนซ์ของคลื่น การสะท้อนของ
คลื่นระนาบ คลื่นน่ิง อิมพีแดนซ์ของคลื่นน่ิง การหักเหของคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า และการแพร่กระจาย
คลื่นอวกาศท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคลื่น
แบบกระจัดกระจายในชั้นโทรโพสเฟียร์  ระบบถ่ายทอดสัญญาณ
ไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและในอวกาศ เรดาร์  การ
แพร่กระจายคลื่นผ่านตัวกลางท่ีเป็นน้ าทะเล ท่อบรรยากาศ และ
ตัวกลางที่มีการหักเหไม่คงตัว ฟาสต์เฟดดิ้งแถบความถี่แคบและฟาสต์เฟ
ดด้ิงแถบความถี่กว้าง การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์ 

527421 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่         4 (4-0-8) 
 (Mobile Telephone Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  527301 หลักการระบบสื่อสาร 
 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  สัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรก
สอด  การส่งข้อมูลและสัญญาณ  การส่งต่อและการเสียการติดต่อ  การ
เข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง  การใช้ความถี่ซ้ า สถาปัตยกรรมของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 
527422 วงจรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณ         4 (4-0-8) 
 (Communication Networks and Transmission Lines) 
วิชาบังคับก่อน :  527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1 
พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเร
โซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคลื่น  การแปลงอิมพีแดนซ์และการแม
ตช์วงจร การน าเอาทฤษฎีวงจรมาใช้กับสายส่งสัญญาณ สายโทรศัพท์ 
การใช้สายส่งสัญญาณเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ 
 
527440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1         4 (4-0-8) 

           (Advanced Topic in Telecommunication Engineering I) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
ต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
527441  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2        4 (4-0-8) 
             (Advanced Topic in Telecommunication  
 Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ันหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
ต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม 
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527442  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1       4 (2-4-4) 
(Special Problem in Telecommunication Engineering I) 

เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จ
ในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ี
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527443  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2         4 (2-4-4) 

(Special Problem in Telecommunication Engineering II) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527444  สัมมนา       4 (0-8-4 ) 
 (Seminar) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน 
 
527490 เตรียมสหกิจศึกษา         1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
527491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสห
กิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
527492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  527491 สหกิจศึกษา 1  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 1 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงาน
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   
และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 



362 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

527493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต  
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 527492 สหกิจศึกษา 2 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจ
ศึกษา 2 แบบเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงาน
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   
และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
 
527494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม      9 หน่วยกิต 
 (Telecommunication Engineering Study Project) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
527499  โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม        4 (0-8-4) 
 (Telecommunication Engineering Project) 
เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปากเปล่า 
 
528201  หลักเบื้องต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์       2 (2-0-4) 
 (Elementary Principles in Polymer Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  ความน าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หลักการในการ
ค านวณเชิงวิศวกรรม กระบวนการขึ้นรูปและตัวแปรในการขึ้นรูป 
หลักการเกี่ยวกับสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การควบคุมน้ าหนัก
โมเลกุลและการตรวจสอบน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 

 
528202  หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Principles of Polymerization) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 

 ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียมพอ
ลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบ
ลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุ กระบวนการเตรียมพอลิเมอร์ส าหรับปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ และปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์  
 
528203  ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์          1 (0-3-0) 
 (Polymerization and Characterization Laboratory) 
 วิชาบังคับร่วม : 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบื้องต้น 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมพอลิเมอร์และการตรวจสอบ
สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ 
 
528204  อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์ของวัสดุ        4 (4-0-8) 
 (Thermodynamics and Kinetics of Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีประยุกต์ใช้กับวัสดุและ
กระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดียว พฤติกรรมของ
สารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลศาสตร์ของ
กระบวนการต่างๆ คือ การแพร่ การเกิดนิวเคลียส  การแยกเฟส การท าให้
เป็นของแข็ง และปฏิกิริยาเคมี 
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528205  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1        3 (3-0-6) 
 (Physical Properties of Polymers I) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงรูปและโครงร่างของ
สายโซ่พอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลและขนาดโมเลกุล สภาวะอสัณฐานและ
ทฤษฎีการเกิดทรานสิชันแก้ว สภาวะผลึกและกึ่งผลึก แบบจ าลอง
โครงสร้างผลึก จลนพลศาสตร์การเกิดผลึก อุณหพลศาสตร์การ
หลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ กระบวนการละลาย พารามิเตอร์การ
ละลาย อุณหพลศาสตร์ของการผสม การหาน้ าหนักโมเลกุลพอลิเมอร์ 
เฟสไดอะแกรม กลไกการแยกเฟส  

528206  สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2       3 (3-0-6) 
 (Physical Properties of Polymers II) 

วิชาบังคับก่อน : 528205 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1 
 สมบัติหยุ่นหนืด การคืบและการผ่อนคลายความเครียด 
พฤติกรรมพลวัติ ผลของระยะเวลา และความถี่ต่อกระบวนการผ่อน
คลาย  time-temperature superposition แบบจ าลองเชิงกล โครง
ร่างแหของยาง หลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สมบัติยืดหยุ่นแบบยาง พฤติกรรมเชิงกล การเสียรูป การครากและการ
ราน การล้มเหลว การเกิดรอยร้าว และการแตกหัก ความล้า สมบัติทาง
ความร้อน ไฟฟ้า และ แสง 

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

การทดสอบสมบัติทางความร้อน สมบัติการไหล สมบัติทางกล 
และ สมบัติทางไฟฟ้า 

 
528301  เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม       2 (2-0-4) 
 (Instrumentation and Control Systems) 

วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1  

  หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือส าหรับการวัดเซ็นเซอร์ท่ี
ใช้ในงานทางวิศวกรรม ระบบการควบคุมและการปรับตั้งตัวแปรระบบการ
ควบคุม ระบบควบคุมแบบ ปีแอลซี การปรับตั้งค่าการควบคุมในระบบการ
ควบคุมแบบใช้อากาศและแบบใช้น้ ามันไฮดรอลิก  
 
528302  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม      1 (0-3-0) 
 (Instrumentation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 528301 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม  
  ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
เครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 
 
528303  กระแสวิทยาของพอลิเมอร์และ        3 (3-0-6) 
 กระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น  
 (Introduction to Polymer Rheology and Processes) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยกระแสของพอลิเมอร์หลอม การ
ทดสอบว ิทยก ระแสและก าร ใช ้ก ร ะแสว ิทย า ในกา รควบค ุม
กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการถ่ายเทความร้อน
และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสมและ
คอมปาวน์ดิง  เทคนิคการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ได้แก่ การอัดรีด การฉีด การ
เป่า การอัด การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง  การขึ้นรูปแบบหล่อหมุน 
ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การทัศนศึกษาใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 
528304  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1       3 (3-0-6) 
 (Polymer Processing I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องอัด
รีด การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบสกรู  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหัวอัดรีด หัวอัดรีดฟิล์มและ
ชีท หัวอัดรีดฟิล์มแบบเป่า หัวอัดรีดโพรไฟล์ การขึ้นรูปแบบอัดรีดร่วม  
ตัวก าหนดขนาด และเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่  
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528305  ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1        1 (0-3-0) 
 (Polymer Processing Laboratory I) 

วิชาบังคับร่วม : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1  
 การคอมปาวด์พอลิเมอร์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่อง
อัดรีดแบบสกรูคู่ การศึกษาสมบัติทางวิทยกระแสของพอลิเมอร์โดยใช้
แคปิลารีรีโอมิเตอร์ การทดลองเกี่ยวกับการขึ้นรูปแบบอัดรีดโดยใช้
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การขึ้นรูปแผ่นชีท การคอมปาวด์ยางโดยใช้
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง การศึกษาลักษณะการคงรูปของยางด้วย
เครื่องมูพวิงดายด์รีโอมิเตอร์ การทดสอบสมบัติทางกลของยางคอม
ปาวด์ และการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า  
 
528306  วัสดุพอลิเมอร์        3 (3-0-6) 
 (Polymeric Materials) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
            วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน/ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิดพิเศษ 
สารตัวเติม สารเติมแต่งและวัสดุเสริมแรง การทดสอบสมบัติทางกล ความ
ร้อน ไฟฟ้า แสง เคมี การติดไฟ และ การกั้นการแพร่ผ่าน เทอร์โมพลาสติก 
เทอร์โมเซต ยางและเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน)
คอมโพสิท พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิ
เมอร์ผลึกเหลว เดนดริเมอร์ บล็อกโคพอลิเมอร์ การน าไปใช้ประโยชน์ (ขั้นสูง) 

 
528307  กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2        3 (3-0-6) 
 (Polymer Processing II) 

วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วยฉีด 
หน่วยยึดแม่พิมพ์  ระบบส่งก าลังและระบบควบคุม  พื้นฐานการ
ออกแบบแม่พิมพ์  การศึกษาลักษณะตัวแปรท่ีใช้ในการขึ้นรูป ได้แก่ 
ความดัน อุณหภูมิ ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของ
ชิ้นงานท่ีได้จากการฉีด ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานท่ี
ได้จากการฉีด เทคนิคพิเศษในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดแบบต่าง ๆ 

วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชิ้นงานท่ีได้จากการฉีด การอภิปราย
ความรู้ใหม่ในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด การทัศนศึกษาในโรงงานฉีดขึ้นรูป 
 

528308 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2        1 (0-3-0) 
 (Polymer Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับร่วม : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 

  การใช้เครื่องฉีดและการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ในเครื่องฉีด 
การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด 
ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบฉีดโดยใช้
พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ และตัวแปรในการขึ้นรูปแบบฉีด การศึกษา
ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด การเป่าขวด  การขึ้น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง 
 
528309  การออกแบบหัวรีด         3 (2-3-4) 
 (Die Design) 

 วิชาบังคับก่อน : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์1 และ  
\          525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 

 สมการพื้นฐานเกี่ยวกับการไหลผ่านช่องแคบ การออกแบบหัว
รีดทรงกลม การออกแบบหัวรีดแบน การออกแบบหัวรีดแบบท่อกลวง 
การออกแบบหัวรีดเคลือบ การออกแบบหัวรีดหน้าตัดไม่เสมอ และ 
ปฏิบัติการการออกแบบหัวรีด 

 
528401  การออกแบบแม่พิมพ์        4 (3-3-6) 
 (Mold Design) 

วิชาบังคับก่อน : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 และ  
         525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  
 เครื่องจักร วัตถุดิบ และ การออกแบบแม่พิมพ์ หลักการเชิง
เศรษฐศาสตร์ และ วิศวกรรม การออกแบบแม่พิมพ์ องค์ประกอบ
แม่พิมพ์ และ ชิ้นส่วนมาตรฐาน การออกแบบทางวิ่ง การออกแบบประตู
ทางเข้า ระบบหล่อเย็น และ การออกแบบ การหดตัวของพอลิเมอร์ และ 
การออกแบบแม่พิมพ์ ระบบการปลดชิ้นงาน และ การบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 
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528402  หลักการเบ้ืองต้นในการเลือกสรรวัสดุและ        3 (3-0-6) 
 การออกแบบ    
 (Basic Principles for Material Selection and Design) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการออกแบบ หลักเบื้องต้นของการเลือกสรรวัสดุ 
เครื่องมือในการออกแบบ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ  ดัชนีวัสดุ ปัจจัย
รูปร่าง  การขึ้นรูป  การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก  แหล่งข้อมูล 
กรณีศึกษา 
 
528403  วิศวกรรมความปลอดภัย                      4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกัน
เชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน อันตราย
จากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การประทุ และวิธี
ป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจาก
ความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลักการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 
 

528404  โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์        4 (0-8-0) 
 (Polymer Engineering Project) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 นักศึกษาท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
การวัดผลท าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบซ่ึงจะพิจารณา
จากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ การน าเสนอ และรายงาน 

 
528421  วัสดุเส้นใยเสริมแรง        3 (3-0-6) 
 (Fibber Reinforced Materials) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บทน าเรื่องชนิดเส้นใยเสริมแรง และ สารยึดติด กระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค
ของพอลิเมอร์เชิงประกอบวัสดุเสริมแรงเส้นใย โครงสร้างการซ้อนทับผ้า
เสริมแรง และ การออกแบบ การทดสอบแบบไม่ท าลายชิ้นงาน 

 
528422  วัสดุเคลือบผิว        3 (3-0-6) 
 (Surface Coatings) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการเบื้องต้นและวัสดุเคลือบผิวแบบต่าง ๆ  องค์ประกอบ
ของวัสดุเคลือบผิว  สารยึดพอลิเมอร์ ตัวท าละลาย/ตัวกลาง สารให้สี 
สารเติมแต่ง วัสดุเคลือบผิวแบบใช้น้ าและแบบใช้ตัวท าละลาย สมบัติ
การไหล เทคนิคการผสมและการท าให้กระจาย กลไกการยึดติด 
สับสเตรทและการเตรียมผิวหน้า  เทคนิคการเคลือบผิวหน้าและการเกิด
ฟิล์ม  การทดสอบวัสดุเคลือบผิว การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
 
528423  เทคโนโลยีสิ่งทอ        3 (3-0-6) 
 (Textile Technology) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ การจ าแนกชนิดของเส้นใย 
โครงสร้างโมเลกุลและโครงสร้างทางกายภาพของเส้นใย สมบัติทาง
กายภาพของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใยด้วยวิธีการปั่นหลอม แห้ง 
และเปียก กระบวนการปั่นด้าย การทอ  การย้อมสี การตกแต่ง การทดสอบ
สิ่งทอ การค้นคว้า ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ รวมถึง
การศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 

528424  การตรวจสอบพอลิเมอร์        3 (3-0-6) 
 (Polymer Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบื้องต้นของการแยกและการสกัด การวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิคสเปคโตรสโคปี (UV, IR, NMR, และ 
spectroscopy) โครมาโตกราฟี (SEC and HPLC) ไมโครสโคปี (OM, 
SEM, และ TEM) และทางความร้อน (DSC และ TGA) 
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528425  สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์        3 (3-0-6) 
 (Polymer Additives and Modification) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักท่ัวไปในการดัดแปรพอลิเมอร์  สมบัติของสารเติมแต่ง
ชนิดต่างๆ พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติมแต่ง การผสมพอลิเมอร์
กับสารเติมแต่ง  ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเติมแต่งกับสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
 
528426  เทคโนโลยียาง         3 (3-0-6) 
 (Rubber Technology) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีและสารเติมแต่งท่ีใช้ใน
การผสมยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การผสมและการขึ้นรูป ยางผสมและ
ยางเทอร์โมพลาสติก การทดสอบเชิงฟิสิกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง การ
ค้นคว้า ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยด้านยาง รวมถึงการศึกษาดูงานใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
 
528427  พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ         3 (3-0-6) 
 (Polymer Blends and Composites) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของ
พอลิเมอร์ผสม การส่งเสริมความเข้ากันได้และการผสมแบบเกิดปฏิกิริยา 
การผสมพอลิ เมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติและ
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ผสม การเพิ่มความเหนียวของพอลิเมอร์ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์เชิงประกอบ กระบวนการขึ้นรูปของ
พอลิเมอร์เชิงประกอบ  สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์เชิง
ประกอบ พอลิเมอร์เชิงประกอบท่ีมีการเสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า 
ท ารายงาน และน าเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิง
ประกอบ รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ 

528428  การจัดการขยะพลาสติก        3 (3-0-6) 
 (Plastic Waste Management) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ท่ีมาของขยะพลาสติก (การผลิต การใช้งาน และ การก าจัด) 
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและแนวทางในการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (การย่อยสลายทางชีวภาพ การรีไซคลิง การเผา ฯลฯ) 
กระบวนการแยกขยะพลาสติก กระบวนการรีไซคลิงขยะพลาสติก 
สารเคมีและพลังงานจากขยะพลาสติก ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการ
ขยะพลาสติก ข้อก าหนดและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
พลาสติก การค้นคว้า ท ารายงาน และน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจด้านการ
จัดการขยะพลาสติก การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม 
 

528429  วัสดุพอลิเมอร์ทางชีวภาพ        3 (3-0-6) 
 (Polymeric Biomaterials) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 นิยามและชนิดของวัสดุพอลิเมอร์ท่ีใช้ในทางชีวภาพ สมบัติ
พื้นฐานของวัสดุ  ปฏิกิริยาการตอบสนองและความเข้ากันได้ในทาง
ชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) วิธีการทดสอบความ
เข้ากันได้  การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะชีวภาพ การน าพอลิเมอร์ไป
ใช้ประโยชน์ในทางชีวภาพ เช่น ในระบบส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล 
ระบบกระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า ท ารายงาน และน าเสนอ
งานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศนศึกษาในโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ 
 
528430  สารยึดติดและสารผนึก        3 (3-0-6) 
 (Adhesives and Sealants) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทฤษฎีและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการยึดติด  ประเภทและ
องค์ประกอบของสารยึดติด  การทดสอบสารยึดติดและการยึดติด  ชนิด
และลักษณะของสารผนึก  การทดสอบสารผนึกและประสิทธิภาพการใช้
งาน  การใช้ประโยชน์ของสารยึดติดและสารผนึก  การทัศนศึกษาใน
ภาคอุตสาหกรรม 
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528431  การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Basic Plastic Product Design) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
บทน าเกี่ยวกับพอลิเมอร์เปรียบเทียบกับวัสดุดั้งเดิม กรอบการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ อิทธิพลของวัสดุพอลิเมอร์และ
วิธีการขึ้นรูปต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโดยอิงสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะจ าเพาะที่ต้องการของการออกแบบพอลิเมอร์ เทคนิค
การผลิตอย่างรวดเร็ว การต่อประกอบชิ้นส่วนพอลิเมอร์ การควบคุม
คุณภาพในการขึ้นรูปพลาสติก 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 กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

528491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
528492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  528491 สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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528493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 528492 สหกิจศึกษา 2  

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
528494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมพอลิเมอร์      9 หน่วยกิต 
 (Polymer Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรมพอลิเมอร์ โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้
ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
529201  วงจรไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
             (Electric Circuits) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและเมช วงจร
สมมูลเทเวนินและนอร์ตัน การตอบสนองชั่วครู่ดีซี การตอบสนอง
สถานะอยู่ตัวต่อสัญญาณรูปคลื่นไซน์   อิมพีแดนซ์ แอดมิตแตนซ์ วงจร
กระแสสลับ   แผนภาพเฟสเซอร์ ก าลังเชิงซ้อน  วงจรสามเฟส 
 
529202  การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์        3 (3-0-6) 
             (Circuit Analysis and Filters) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   และ 
           529201 วงจรไฟฟ้า 

 การประยุกต์การแปลงลาปลาซในการวิเคราะห์วงจร  การ
ประยุกต์เทคนิคของฟูเรียร์  วงจรท่ีมีการคู่ควบทางแม่เหล็ก  วงจรข่าย
สองทางเข้าออก การตอบสนองโดเมนความถี่  เรโซ แนนซ์ในวงจร   ตัว
กรองชนิดพาสซีฟ 
 
529203  ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์        1 (0-3-0) 
 (Circuits & Devices Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า  
 การฝึ กปฏิ บั ติ ก า ร เกี่ ย วกั บ ว ง จร ไฟฟ้ า และอุ ปก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ใน
วิชาวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน 
 
529204  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม          4 (4-0-8) 
 (Engineering Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า   
 สมบัติของสารกึ่งตัวน าเบื้องต้น  รอยต่อ p-n ของสารกึ่ง
ตัวน า คุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าไดโอด การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด  คุณลักษณะทางไฟฟ้าของ
ทรานซิสเตอร์ BJT และตระกูล FET  การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณด้วย BJT และ FET ชนิดต่าง ๆ ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรขยายก าลังเบื้องต้น  แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
 
529205  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม       1 (0-3-0) 
 (Engineering Electronics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   และ  
                     529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์  
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์    เพื่อเสริม ความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ   ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
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529206  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electromagnetic Fields) 
วิชาบังคับก่อน :  529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิ เล็กทริก ความจุ ไฟฟ้า    
กระแสการพาและกระแสการน า  สนามแม่เหล็กสถิต ความเหน่ียวน า
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนตามเวลา สมการของ
แมกซ์เวลล์ 
 
529207  ดิจิทัลลอจิก        3 (2-3-7) 

 (Digital Logic) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ระบบเลขฐาน รหัสต่าง ๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม  เทคนิคการลดฟังก์ชัน ไอซี  ตระกูลทีทีแอล  อินพุตด้วยสวิตช์ 
การแสดงผลด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัสซีเควน
เชียล  แผนภาพ สถานะของวงจร  การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะ
ซิงโครนัสซีเควนเชียล  
 

529208  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง        4 (4-0-8) 
 (Power Electronics) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  ไดโอดก าลัง  ไท

ริสเตอร์ ไบโพลาร์ก าลัง มอสเฟตก าลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุ
แม่เหล็ก แกนหม้อแปลง ก าลัง แกนเฟอไรต์และแกนผงเหล็ก  วงจร
แปลงผันเอซีเป็นดีซี  วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซีเป็นเอซี  
และวงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี        
 
529209  เครื่องจักรกลไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Machines)  
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  และ   
 529201  วงจรไฟฟ้า 

วงจรแม่เหล็ก  หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงาน
และพลั งงานร่ วม หม้อแปลง เฟสเดียวและสามเฟส หลักการ

เครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  โครงสร้าง
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกล
แบบเหน่ียวน าสามเฟสและเฟสเดียว  การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

529210  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า         2 (1-3-5) 
 (Numerical Methods for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยการค านวณเชิง
ตัวเลข  การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหา
ค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C, Java และ 
Python  

 
529290  วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน            4 (4-0-8) 

(Fundamental of Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพื้นฐาน แรงดัน  กระแสและ
ก าลัง หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส  วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า  
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

529291  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน        1 (0-3-0) 
(Fundamental of Electrical Engineering  
 Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกับเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า  
วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง 
ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ) 
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529292  วิศวกรรมไฟฟ้า          4 (4-0-8) 
(Electrical Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 
 ความรู้พื้นฐานโดยท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า    อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกตและ
ดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ  และระบบควบคุม 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529294  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า          1 (0-3-0) 
  (Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529296  การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า        4 (4-0-8) 

(Electro-Mechanical Energy Conversion) 
วิชาบังคับก่อน :  529201 วงจรไฟฟ้า 1 
 แม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกล
ไฟฟ้า โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  
ปฏิกิริยาอาร์เมจอร์  การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง  โครงสร้างและ
ลักษณะเฉพาะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การขนานเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  มอเตอร์เหน่ียวน าชนิด 3 เฟส  สนามแม่เหล็ก
หมุน การเกิดแรงบิด วงจรสมมูลและการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน าชนิด 
3 เฟส  โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบซิงโครนัส  ผลของ
การปรับกระแสสนามของมอเตอร์แบบซิงโครนัส  มอเตอร์เหน่ียวน าเฟส
เดียว วิธีการเริ่มเดินเครื่องและการใช้งานของมอเตอร์เหน่ียวน าเฟสเดียว   
หม้อแปลงและโครงสร้างหม้อแปลง   วงจรสมมูลและลักษณะสมบัติของ
หม้อแปลง  การต่อหม้อแปลงแบบต่าง ๆ 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

529297  ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า          4 (4-0-8) 
  (Electrical and Electrical Machines) 
วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์  2 
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ    วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง พื้นฐานเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า  สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ   พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกท
และดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ   

    (หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน        1 (0-3-0) 
             (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 กา ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ว ง จ ร ไฟฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง    
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซี
ต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาไฟฟ้าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
529299  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน        1 (0-3-0) 

(Fundamental of Electrical Machinery  
 Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 525297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  

 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : ส าหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ท่ีมิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
(Electrical Instruments and Measurements) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   และ   
                     529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ลักษณะและการแยก
ประเภทของเครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด อุปกรณ์วัดแอนะล็อก
และดิจิทัลท่ีใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี กระแสไฟฟ้าดีซี และ
กระแสไฟฟ้าเอซี การวัดก าลัง ตัวประกอบก าลัง และพลังงาน   การวัด
ความต้านทาน ความเหน่ียวน า และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบ 
และช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน   ทรานส์ดิวเซอร์ 
 
529301  ระบบควบคุม          4 (4-0-8) 
 (Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ           
 527204 สัญญาณและระบบ 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด   ฟังก์ชันถ่ายโอน   กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  โลคัสราก 
แผนภาพโบด  แผนภาพไนควิสต์  เสถียรภาพของระบบ     
 
529302  ไมโครคอนโทรลเลอร์        3 (2-3-7) 

(Microcontrollers) 
วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก 
 พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การ
โปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาขั้นสูง เทคนิคการเชื่อมต่อ
หน่วยความจ า การเชื่อมต่ออินพุตและเอ้าพุต การโปรแกรมแบบขัดจังหวะ 
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 
 
529303  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  1        1 (0-3-0) 

(Electrical Machines Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 การฝึกปฏิบัติ การเกี่ ย วกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้ าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง     เพื่อเสริมความรู้ ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 
529304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  2        1 (0-3-0) 

(Electrical Machines Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 การฝึกปฏิบัติ การเกี่ ย วกับอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้ าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ 
ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

529305  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า       4 (4-0-8) 
  (Power Plant and Substation) 
วิชาบังคับก่อน : 525460  ของไหลกับความร้อน   
 เส้นโค้งโหลด   เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด   
แหล่งพลังงานและพลังงานทดแทน  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า  โรงจักรไฟฟ้า
พลังไอน้ า   โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้ากังหัน
แก๊ส โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ การ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้าก าลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบของ
สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า แผนภาพสถานีไฟฟ้า การป้องกัน
ฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน 
 
529306  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง        4 (4-0-8) 
  (Electric Power System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 การค านวณโครงข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบจ าหน่าย
ก าลังไฟฟ้า สมการในระบบไฟฟ้าก าลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ 
การควบคุมโหลดโฟลว์ ส่วนประกอบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจร
แบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง การปฏิบัติงานอย่างประหยัดของระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  
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529307  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       4 (4-0-8) 
(High Voltage Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การสร้างแรงดันสูงส าหรับใช้ในการทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดันสูง  
สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส  ในไดอิ
เล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริกของแข็ง การทดสอบวัสดุและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  การประสานสัมพันธ์การฉนวน  การป้องกันฟ้าผ่า 
 
529308  การป้องกันและรีเลย์        4 (4-0-8) 
  (Protection and Relay) 
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง พื้นฐานของระบบป้องกัน 
หม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันและการ
ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง หน้าท่ีของรีเลย์ป้องกัน มูลฐานด้านการป้องกัน
ด้วยรีเลย์ ความต้องการรีเลย์ป้องกัน โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของ
รีเลย์ การป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่อง
ลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งด้วยการใช้
ไพล็อตรีเลย์และรีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า   การป้องกันบัสบาร์หรือกลุ่มสายส่ง การป้องกัน
มอเตอร์ไฟฟ้า 
 
529309  การออกแบบระบบไฟฟ้า        4 (4-0-8) 

(Electrical System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักเกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบแผนการ
จัดระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้า การออกแบบสายไฟฟ้า
และสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า การ
ค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบวงจร
ความจุไฟฟ้า การออกแบบสายล่อฟ้า การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 
รายละเอียดของโหลด   สายส่ง    การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์
ป้องกัน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การติดตั้ง
ระบบต่อลงดินในระบบไฟฟ้า 

529310  การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
(Electrical Machines Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทฤษฎีกรอบอ้างอิง ทฤษฎีของเครื่องจักรกลกระแสตรง  
เครื่องจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร  และเครื่องจักรกลซิงโครนัส    
อิมพีแดนซ์เชิงด าเนินการและค่าคงตัวทางเวลาของเครื่องจักรกล
ซิงโครนัส การท าให้เป็นเชิงเส้นและการลดทอนอันดับของเครื่องจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโครนัส การท างาน ไม่สมดุลของ
เครื่องจักรกลเหน่ียวน าแบบสมมาตร การท างานแบบอะซิงโครนัสและ
ไม่สมดุลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเหน่ียวน า
สองเฟสแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การจ าลอง  ผลเครื่องจักรกล
เหน่ียวน าและเครื่องจักรกลซิงโครนัสด้วยคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีของ
เครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
 
529311  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังและการควบคุม   3 (3-0-6)    
  (Power System Stability and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะชั่วครู่และ
สถานะอยู่ตัว แบบจ าลองของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเสถียรภาพของ
ระบบ  ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์ การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าก าลัง  เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
529312  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม        3 (3-0-6) 

(Industrial Electricity) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
การควบคุมแอนาลอก การควบคุมดิจิทัล การควบคุมตามล าดับ การความ
คุมโปรแกรมเมเบิลลอจิก การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิก การเชื่อมต่อพี
แอลซี การประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบ
ก าลัง การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ฮาร์มอนิกส์และการก าจัด การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์ 
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529313  การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้าก าลังเบื้องต้น 3 (3-0-6)    
 (Introduction to Power System Optimization) 
วิชาบังคับก่อน :  529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  
 ทบทวนการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิงเส้น
และระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลข ก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา
ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไข
บังคับ ปัญหาค่าต่ าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัด ปัญหาการไหลของก าลังไฟฟ้าเหมาะท่ีสุด   อิมพีแดนซ์ของ
สายส่ง  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า  
ปัญหาแรงดันตกในระบบไฟฟา้ก าลัง ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
529314  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1        1 (0-3-0) 

(Power System Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ ยวกับการสร้ างและวัดแรงดันสู ง 
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
 
529315  การวัดคุมกระบวนการ        4 (4-0-8) 

(Process Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : 529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

พื้นฐานการวัดและอุปกรณ์ควบคุม   ทรานส์ดิวเซอร์แบบแอนะล็
อกและแบบดิจิทัล   เทคนิคการวัดความดัน   เครื่องส่งความดันผลต่าง  การ
วัดการไหลของของไหลท่ีใช้มาตรวัดปฐมภูมิ  มาตรวัดทุติยภูมิ และวิธีการ
เฉพาะ การวัดอุณหภูมิท่ีใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า และ
วิธีการแผ่รังสี   แบบชนิดของการวัดระดับของเหลวท่ีแบ่งออกเป็นการวัด
ระดับของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของเหลวทางอ้อมท่ีใช้วิธีความดัน
ชลสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีการเฉพาะ  ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

529316  มาตรวิทยา              4 (4-0-8) 
(Metrology) 

วิชาบังคับก่อน : 105102  ฟิสิกส์ 2 
พื้นฐานวิชาการวัด   ค านิยามท่ีใช้ในการวัด   ระบบหน่วย

ระหว่างประเทศ   มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได้   ทบทวนการ
วัดและอุปกรณ์วัดกระบวนการ   การปรับเทียบอุปกรณ์วัดกระบวนการ
ท่ีใช้ในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตราการไหล   การ
ปรับเทียบตัวควบคุมและส่วนท่ีใช้ควบคุมสุดท้าย   การค านวณความไม่
แน่นอน   รายงานการเทียบมาตรฐาน 

 
529317  การออกแบบระบบการวัดคุม              4 (4-0-8) 

(Instrumentation System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 529300  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   
สัญลักษณ์การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณ์   ภาพเขียนแบบ
กระบวนการ   แผนภาพการเดินสายและวงรอบ  แผ่นเอกสารแสดง
ข้อก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การติดตั้งและ
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์วัดคุม   แผนการพล็อต  อุปกรณ์ท่ีใช้
ควบคุมสุดท้าย  การป้องกันเครื่องมือวัด 
 
529318  ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 

(Industrial Safety) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ลักษณะและอุปกรณ์ป้องกันสิ่ ง แวดล้อมอันตรายใน
อุตสาหกรรม  วิธีด าเนินการแก้ไขสาเหตุของการเกิดภัย หลักการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม   กฎหมายความปลอดภัย   
ความปลอดภัยในพื้นท่ีอันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ)   หลักการ
จัดการความปลอดภัย   จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น   วิธีการปฐม
พยาบาล 
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529319  วงจรรวมดิจิทัล        3 (3-0-6) 
(Digital Integrated Circuits) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
วงจรภายในของเกตตระกูลต่าง ๆ ได้แก่ ทีทีแอล อีซีแอล 

เอ็นมอส และ ซีมอส; โครงสร้าง  ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบ
ต่าง ๆ รวมไปถึงรอม แรม พัลและเอฟพีจีเอ ; วงจรเชิงเลขแบบ
พลวัต  ได้แก่ วงจรโดมิโนและวงจรที่ท างานด้วยสัญญาณนาฬิกา 
 
529320  สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า       3 (3-0-6) 

(Semiconductor Devices) 
วิชาบังคับก่อน :  529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 การศึกษาหลักการการท างานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า
สมัยใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้าง
ภายในของสิ่งประดิษฐ์น้ัน และท าความเข้าใจถึงคุณสมบัติ น้ันว่า
เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการท างานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีน ามา
ศึกษาประกอบไปด้วย ไดโอดชนิดรอยต่อพี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของ
สนามไฟฟ้า ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวน า และรวมถึง
พื้นฐานของสิ่ งประดิษฐ์ สารกึ่ งตั วน า  ส าหรับงานสวิตชิ ง  เช่น 
ทรานซิสเตอร์รอยต่อเดียว และสิ่งประดิษฐ์ตระกูลไทริสเตอร์  
 
529321  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1        1 (0-3-0) 

 (Applied Electronic Circuit Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

 วิชาในภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต่อเน่ือง
จาก 529213 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม แบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่
น้อยกว่า 8 หัวข้อ  เพื่อเป็นการฝึกหัดการต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  

การวัด และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร รวมท้ังฝึกการเขียน
รายงานทางวิศวกรรม 
 
529322  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2        1 (0-3-0) 
 (Applied Electronic Circuit Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
         ประยุกต์ 1   

ศึกษาการน าทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการ
ออกแบบ สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าฟัง
การอธิบาย ออกแบบและสร้างชิ้นงานท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
องค์ประกอบหลักแล้วเขียนรายงานและน าเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา 
 
529323  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์        3 (3-0-6) 

(Applied Electronics Circuit) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์  การชดเชย 
ข้อมูลจ าเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการ
ป้อนกลับ  วงจรเปรียบเทียบ  การควบคุมเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเชิง
อุปมานและการแปลงข้อมูล วงจรตั้งเวลา   มาตรฐานอ้างอิงของแรงดัน
และวงจรคุมค่า  วงจรขยายแหล่งจ่ายเดี่ยว  วงจรแกว่งและเครื่อง
ก าเนิดสัญญาณ  วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็อกลูปเฟส  วงจรกรอง
แอกทีฟและเสถียรภาพ วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ  
วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดค่ายอด 
วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและโอทีเอ  และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 
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529324  ระบบผลิตแบบกระจาย        4 (4-0-8) 
(Distributed Generation System) 

วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด  แหล่งพลังงาน

แบบกระจาย  เทคโนโลยีการผลิตแบบกระจายและองค์ประกอบไมโครก
ริด  ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด  การจัดเก็บ
พลังงาน  อินเตอร์เฟสอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  ผลกระทบของการผลิตแบบ
กระจายต่อคุณภาพก าลังไฟฟ้า  เสถียรภาพ และความเชื่อถือได้  การ
ท างานและการควบคุม  การผลิตแบบกระจาย  ระบบการจัดการไม
โครกริดและโครงข่ายจ าหน่ายแบบแอกทีฟ  เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด  
การเชื่อมโยงไมโครกริด  สมาร์ตกริด  การมีส่วนร่วมในตลาดของไม
โครกริด 
 
529325  พลังงานหมุนเวียน        4 (4-0-8) 

(Renewable  Energy) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

ผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกและท้องถิ่น 
สถานการณ์ของการใช้พลังงาน หลักการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ธรรมชาติและคุณลักษณะของแหล่งพลังงานหมุนเวียน พลังงานลม 
ความร้อน พลังแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ า พลังงาน
ชีวมวล ก าลังจากน้ าขึ้นน้ าลง พลังงานคลื่น พลังงานจากความร้อนใต้
พิภพ พลังงานจากขยะ เซลล์เชื้อเพลิง การจัดเก็บและการส่งจ่าย
พลังงานด้วยระบบแรงดันสูงกระแสสลับหรือกระแสตรง ระบบพลังงาน
หมุนเวียนแบบแยกโดด การเชื่อมต่อกริด ข้อดีข้อด้อยขีดจ ากัดและ
ความสามารถของระบบพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลต่อพลังงานหมุนเวียน พิธี
สารเกียวโต การตรวจวัดคาร์บอน การซ้ือขายคาร์บอน ศักยภาพของ
ทรัพยากรท่ีหมุนเวียนในประเทศไทย   
 
529326  การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน       4-(4-0-8) 
 (Energy Conservation and Management) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ ส าหรับการ
ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร  
นโยบายพลังงานและมาตรฐานพลังงาน พลังงานในอาคาร กระบวนการ
อุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพพลังงาน เทคนิคท่ีจะใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบท าความร้อนและระบายอากาศ
และเครื่องปรับอากาศ (HVAC) อุตสาหกรรมยานยนต์   ระบบผลิต
พลังงานร่วม  การฟื้นคืนความร้อนปล่อยท้ิง การจัดเก็บพลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์พลังงานและการจัดการพลังงานท้ังระบบ 
 
529401  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  2        1 (0-3-0) 

(Power System Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองระบบไฟฟ้าก าลัง  รีเลย์
และการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การสาธิต
อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมแสงสว่าง เพ่ือเสริมความรู้ทางทฤษฎี
ของหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
529402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า        3 (0-9-3) 

(Electrical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ โครงงาน
จะต้องส าเร็จภายในสองภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและ
จะต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 
 
529403  ปฏิบัติการระบบควบคุม             1 (0-3-0) 

(Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การใช้งานเซนเซอร์
ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาระบบ
ควบคุม 
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529404  การออกแบบวีแอลเอสไอ        3 (3-0-6) 
(VLSI Design) 

วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 เทคนิคการสร้างวงจรรวม เครื่องมือแคดในการออกแบบโครง
ร่างและตรวจสอบการท างานของวงจรท่ีออกแบบ การวิเคราะห์สมรรถนะ
ขององค์ประกอบต่าง ๆ การออกแบบวงจรรวมเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบ
ขั้นสูงเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 
 
529411  หลักการของระบบสื่อสาร        3 (3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 
 ประวัติการพัฒนาระบบสื่อสาร    การวิ เคราะห์และ
ประมวลผลสัญญาณ   การมอดูเลตเชิงอุปมาน    และการมอดูเลต
เชิงเลข ระบบสื่อสารและการส่งข่าวสารท่ีใช้งาน  เช่น  ระบบสื่อสาร
ข้อมูล   ระบบโทรศัพท์  ระบบสื่อสัญญาณ  ระบบโทรมาตรและระบบ
ควบคุมระยะไกล 
 
529412  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า        4 (4-0-8) 

(Electrical Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์  2 

โครงสร้างของวัสดุ   คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุคุณสมบัติ
แม่เหล็กของวัสดุ   คุณสมบัติการน าแสงของวัสดุ ตัวน าไฟฟ้า   ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  ความน าไฟฟ้ายิ่งยวดของวัสดุ   
สภาพสมยอมทางไฟฟ้าของของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส  การ
ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า  วัสดุเส้นใยแก้ว 
 
529413  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า        3 (3-0-6) 

(Electromagnetics Compatibility) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 ทบทวนความหมายและการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์    การ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า    การวัดการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
(อีเอ็มไอ) อีเอ็มไอในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง องค์ประกอบของวงจร
กรองอีเอ็มไอ   การระงับสัญญาณรบกวนและการแทรกสอดคลื่นความถี่
วิทยุ  การออกแบบและการประเมินคุณภาพของวงจรกรองอีเอ็มไอ 
เทคนิคการลดอีเอ็มไอภายใน   การทดสอบความสามารถยอมรับได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีพิจารณาถึงการรบกวนของสายส่งก าลัง  การวิเคราะห์
ความสามารถยอมรับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ และวงจรกรอง
สายส่งก าลังแบบไวงาน 

 
529414  การใช้โปรแกรมแม็ตแล็บส าหรับวิศวกรไฟฟ้า         3 (3-0-6) 

(MATLAB for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมแม็ตแล็บและซิมูลิงก์ 
(SIMULINK)   การป้อนข้อมูล  การเก็บข้อมูล  การสร้างกราฟ   การ
ค านวณเกี่ยวกับเวกเตอร์    เมทริกซ์ และโพลิโนเมียล   การหาค าตอบ
ของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์       การเขียนฟังก์ชัน
และการเขียนแฟ้มเอ็ม    การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเชื่อมโยงกับ
ผู้ใช้ทางกราฟฟิก  กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    
 
529415  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรไฟฟ้า           3 (3-0-6) 
 (Probability and Statistics for Electrical Engineers)   
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง  ตัวแปรสุ่ม  ความน่าจะเป็น
แบบมีเงื่อนไข  เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน  การแจกแจงแบบไบโน
เมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบปัวส์ซอง  ทฤษฎีของเบส์ ค่า
คาดหวัง ค่าคาด หวังแบบมีเงื่อนไข  ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ือง   ฟังก์ชันความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจง
แบบเอกซ์โพเนนเชียล และแบบปกติ ค่าเฉลี่ยทางสถิติ  ความแปรปรวน
ร่วม การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณค่าเชิงเส้น   การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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529416  การบริหารจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
 (Quality Management for Electrical Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและความรู้ขั้นต้นในด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญาของคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management) มาตรฐานคุณภาพ ISO9000 สถิติ
เบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ 7 อย่างส าหรับการ
แก้ปัญหาการควบคุมคุณภาพ การสร้างและการวิเคราะห์ แผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ วิศวกรรมความไว้ใจ
ได้เบื้องต้น ยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านปัญหาคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า  
 
529421  การผลิตและส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
 (Electric Power Generation Transmission and  
 Distribution) 
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ 

โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้า   แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า   
โรงจักรไฟฟ้าพลังงานท่ัวไปและพลังงานหมุนเวียน ลักษณะการจ่าย
โหลด  ลักษณะและรูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ลักษณะและรูปแบบ
ของหม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์ในสายส่งและรูปแบบการส่งจ่าย  
ระบบการจ่ายก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการจ่ายไฟของเครื่องเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
 
529422  วิศวกรรมแสงสว่าง            3 (3-0-6) 

(Illumination Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2   
 การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า   การมองเห็นแสงและสี  การ
วัดแสงสว่าง   การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊ส
และจากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของ
วัสดุก่อสร้าง   การค านวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 

529423  การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า             3 (3-0-6) 
 (Electric Drives) 

วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 ทบทวนหลักการท างานของวงจรแปลงผันรวม ท้ังแบบจ าลอง
พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การควบคุม
ทอร์กและอัตราเร็วของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
หลักการพื้นฐานของการขับเคลื่อนทางกล  ลักษณะสมบัติของโหลด  
อัตราพิกัดของมอเตอร์และวงจรแปลงผันทางไฟฟ้าก าลัง   ระบบลากจูง
และระบบขับเคลื่อนอื่น ๆ ทางอุตสาหกรรม 
 

529424  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์       3 (3-0-6) 
(Applied High Voltage Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 ความคงทนทางไฟฟ้า   วัสดุฉนวนไฟฟ้าใช้งานในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง   การสูญเสียไดอิเล็กทริก    และดีสชาร์จบางส่วน 
โครงสร้างและสมรรถนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการทดสอบ
แบบไม่ท าลายของฉนวนและ บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง  การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 
529425  วิศวกรรมก าลังนิวเคลียร์เบื้องต้น       3 (3-0-6) 
 (Introduction to Nuclear Power Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  
 พลังงานนิวเคลียร์   ปฏิกิริยานิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เทอร์โม-ไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ วัฏจักรก าลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อเย็นใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ การ
ออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  
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529426  การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลัง        3 (3-0-6) 
(Power System Simulation) 

วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 การจ าลองผลระบบไฟฟ้าก าลังด้วยซอฟต์แวร์ทางการค้า การ
ใช้โปรแกรม PowerWorld™ ส าหรับการวิเคราะห์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
ก าลัง 3  เฟส แบบได้ดุล การใช้โปรแกรม PSS/ADEPT ส าหรับการ
วิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส แบบไม่ได้ดุล การใช้โปรแกรม 
ATP/EMTP ส าหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส ในภาวะชั่วครู่ 
 
529427  การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย        3 (3-0-6) 
 ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 
 (Computer-Aided Design in Illumination  
 Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง  
 ทบทวนการค านวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งาน
โปรแกรม Relux® การออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบ
ระบบแสงสว่างไฟถนน การออกแบบระบบไฟส่องพื้นท่ี แสงกลางวัน
และการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง 
 
529428  ระบบฝังตัว        4 (3-3-6) 

(Embedded systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร ะ บ บ ฝั ง ตั ว ;   ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่น ๆ;  การ
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ; การโปรแกรมระบบฝังตัว ; การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
529441  การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง          3 (3-0-6)  

 (Power Semiconductor Drives) 
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และ 529209 

        เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

 ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง และการ
ขับเคลื่อนด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การเริ่มเดินเครื่อง การ
เบรก การหมุนกลับทิศทาง การท างานแบบสี่จตุภาค การควบคุมแบบวง
ปิดของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะเฉพาะของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่ อนด้วยวงจรทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การควบคุมความเร็วรอบ การควบคุมแบบวงปิด
ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของ
มอเตอร์ไฟฟ้า  
 
529442  ระบบควบคุมดิจิทัล        3 (3-0-6) 

(Digital Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 การชักตัวอย่างและคงค่าข้อมูล  ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การควอนไทซ์  การแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอนพัลส์ การส่งระหว่าง
ระนาบเอสและระนาบแซด  การตรวจสอบเสถียรภาพของระบบวงปิด  
ผลตอบสนองในภาวะชั่วครู่และในสถานะอยู่ตัว การออกแบบตัวควบคุมโดย
ใช้วิธีการวางโพลและผลตอบสนองความถี่ การสร้างตัวควบคุมดิจิทัลและตัว
กรองดิจิทัล  ตัวควบคุมพีไอดีและการจูน 
 
529443  ฮาร์มอนิกส์และวงจรกรองก าลัง        3 (3-0-6) 

(Harmonics and Power Filters) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 ทบทวนอนุกรมฟูเรียร์ ค าจ ากัดความของกระแสและแรงดัน
ฮาร์มอนิกส์  คุณลักษณะของฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง ตัว
ประกอบความเพี้ยน ก าลังความเพี้ยน ตัวประกอบก าลัง กระแสและ
แรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งก าเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้าก าลัง เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอ
นิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยวงจรกรองก าลังพาสชีฟ   
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529444  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง         1(0-3-0) 
(Power Electronics Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน :  529208 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และ 529441 
         การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง 

 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองสถานการณ์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี  ดีซีเป็นดีซี  เอซีเป็นเอซี  
และดีซีเป็นเอซี  การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และการขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง 
 
529445  อุปกรณ์อัตโนมัติ        3 (3-0-6) 

(Automation Devices) 
วิชาบังคับก่อน :  529207 ดิจิทัลลอจิก และ 529204  
                        อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

สวิตช์และอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต  เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์  
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ  มาตรฐานและสัญลักษณ์การวัดคุม  ตัว
ควบคุมตรรกที่โปรแกรมได้ (พีแอลซี)  ระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิ
กเบื้องต้น  อุปกรณ์ความปลอดภัย  การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่าน
ข้อมูลในระบบอัตโนมัติ 

 
529446  การออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น         3 (3-0-6) 

(Linear Control System Design)    
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
 ทบทวนวิธีโลคัสรากและวิธีโดเมนความถี่  การออกแบบด้วย
วิธีการเลือกเกน  การออกแบบการชดเชยอนุกรมชนิดเฟสล้ าหน้า เฟส
ล้าหลัง เฟสล้ าหน้า/ล้าหลัง ตัวควบคุมพีดี พีไอดี ด้วยวิธีโลคัสรากและ
วิธีโบด  โครงสร้าง 1 และ 2 ระดับความเสรี  แนวคิดการออกแบบอย่าง

เหมาะท่ีสุด  การจัดวางต าแหน่งโพลและซีโร  การออกแบบด้วยวิธี
พีชคณิต  ตัวควบคุมพีไอดีเอ  ระบบท่ีมีเวลาประวิง  FOPDT  SOPDT  
IPDT  การจูนตัวควบคุมพีไอดีส าหรับระบบท่ีมีเวลาประวิง  กฎการจูนข
องซีกเลอร์-นิโคลส์ โคเฮน-คูน และ S-IMC  การใช้โปรแกรม MATLAB 
และ Control Systems Toolbox   
 
529447  ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ          1 (0-3-0) 

(Automation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  529445  อุปกรณ์อัตโนมัติ   

การฝึกปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์อัตโนมัติ ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาอุปกรณ์อัตโนมัติ 

 
529448  เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ        3 (3-0-6) 
  (Sensors and Signal Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน : 529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

ลักษณะสถิตและลักษณะพลวัตของระบบการวัด  เซนเซอร์
แบบความต้านทาน  เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า  เซนเซอร์แบบ
เหน่ียวน า  เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า  เซนเซอร์แบบก าเนิดแรงดันตัวเอง  
เซนเซอร์แบบดิจิทัล  วงจรบริดจ์กระแสตรง  วงจรบริดจ์กระแสสลับ  
วงจรขยายความแตกต่าง  วงจรขยายเครื่องมือวัด  วงจรขยายแยกโดด  
วงจรขยายคลื่นพาหะ  การตรวจจับร่วมนัย  วงจรตรวจจับเฟส  
วงจรขยายชอปเปอร์  วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต  วงจรขยายทรานส์
อิมพีแดนซ์  วงจรขยายประจุ  วงจรแปลงสัญญาณ  การป้องกันการ
รบกวน  โทรมาตรและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในระบบการวัด 
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529449  ตัวสังเกตสถานะเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
(Introduction to State Observers) 

วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 
หลักการของตัวสังเกตสถานะลันเบอเจอ  ตัวสังเกตสถานะท่ี

มีโครงสร้างคล้ายตัวกรองและมีโครงสร้างผสมของการท านายและการ
แก้ไข  การจูนค่าเกนหน่วยชดเชยของตัวสังเกตสถานะ  ตัวสังเกตการ
รบกวนและการลดการเชื่อมต่อการรบกวน  ผลกระทบท่ีเกิดจาก
สัญญาณรบกวนและความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง  การลดทอน
ความไวต่อสัญญาณรบกวนและการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวสังเกต
สถานะในวงป้อนกลับ  การระบุ เอกลักษณ์ ค่าพารามิ เตอร์ของ
แบบจ าลองระบบ  ตัวอย่างการใช้งานตัวสังเกตสถานะประมาณค่า
ความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการเคลื่อนท่ี  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบควบคุมวงปิด 

 
529450  ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น         3 (3-0-6) 

(Linear State-Space Control Systems)   
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม 

สมการสถานะและค าตอบ  การท าให้เป็นเชิงเส้น  การสร้าง
ปริภูมิสถานะ  การแปลงพิกัด  สภาพควบคุมได้  สภาพสังเกตได้  ทวิ
ภาวะ  รูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต  เสถียรภาพไบ
โบ  เสถียรภาพเลียปู โนฟ  การควบคุมป้อนกลับสถานะ  สูตร
ของอัคเคอร์มันน์  การออกแบบระบบกลไกเซอร์โว  ตัวสังเกตสถานะ
แบบอันดับเต็ม  สภาพตรวจวัดได้  ตัวสังเกตสถานะแบบลดอันดับ  
คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีตัวชดเชยและตัว
สังเกตสถานะ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะ
และระบบควบคุมวงปิด 

 
529461 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น        3 (3-0-6) 

(Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์   การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ 
องค์ประกอบท่ัวไปของหุ่นยนต์  การก าหนด ต าแหน่งส่วนประกอบของ

หุ่นยนต์ และการแปลงต าแหน่งในระบบพิกัด 3  มิติ จลนศาสตร์ไปหน้า
และผกผัน  การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรมจ าลองสถานการณ์  การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อ
ท่ีสนใจเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานประจ าวิชา 

 
529462  เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์        3 (3-0-6) 

(Applied Photovoltaics) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 

เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวน า และรอยต่อ p-n ส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าท่ี
ได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่งหมายไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ท่ีรวมถึง ระบบ การออกแบบ และโครงสร้าง   
ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย  และ
โรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์ต่าง ๆ และการประกอบแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับ
ระบบจ าหน่าย ศึกษาอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของระบบซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีดีตามต้องการ 
 
529463  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล        3 (3-0-6) 

(Digital Signal Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
 สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา  ผลการแปลง 
z  ทฤษฎีบทสังวัตนาการ  สมการเชิงผลต่าง  การประวิงกลุ่ม  การ
ประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วส าหรับการ
แปลงฟูเรียร์แบบวิยุต  ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจ ากัดและแบบไม่
จ ากัด  วงจรกรองตามขวางวงจรกรองแลตทิซ  ทฤษฎีการชัก
ตัวอย่าง  การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง  เดซิเมชัน  การประมาณค่า
ในช่วง  วงจรกรองหลายเฟส  การเคลือบแฝง  ผลของความยาวของ
ค า  ผลของค่าผิดพลาดจากการควอนไทซ์  ผลของสัญญาณรบกวนจาก
การปัดเศษในวงจรกรองเชิงเลข 



381 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

529464  ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Introduction to Artificial Neural Network Theory) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  

แนวคิดพื้นฐานของเครือข่ายประสาทเทียม เครือข่ายเชิง
ประสาทวิทยาเบื้องต้น แบบจ าลองของนิวรอนและองค์ประกอบของ
เครือข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมของเครือข่าย: เครือข่ายไป
ข้างหน้าและเครือข่ายป้อนกลับ กฎการเรียนรู้: แบบมีผู้ฝึกสอนและแบบ
ไม่มีผู้ฝึกสอน การศึกษาเครือข่ายประสาทเทียมและกฎการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ ได้แก่เพอร์เซ็พตรอน เฮ็บเบียน วิโดร์-ฮอฟฟ์ แพร่กลับ แข่งขัน 
ทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตัวและฟังก์ชันฐานรัศมี หัวข้อซ่ึงก าลังเป็นท่ี
สนใจเกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้งานในเชิง
วิศวกรรม 

 
529465  ฟัซซีลอจิกเบื้องต้น        3 (3-0-6) 

(Introduction to Fuzzy Logics) 
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

แนวคิดพื้นฐานของฟัซซีลอจิก ฟัซซีเซต ฟังก์ชันสมาชิก ตัว
แปรภาษา ปฏิบัติการในฟัซซีเซต กฎฟัซซี การอนุมานฟัซซีแบบ 
Sugeno และแบบ Mamdani ประกอบไปด้วยการท าฟัซซี การประเมิน
ค่ากฎของฟัซซี การรวมกฎและการท าดีฟัซซี หัวข้อซ่ึงก าลังเป็นท่ีสนใจ
เกี่ยวกับฟัซซีลอจิกและการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
 
529466  อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวเวชศาสตร์        3 (3-0-6) 

(Biomedical Electronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

สัญญาณไฟฟ้ า ในร่ า งกายม นุษย์      ศั กย์ ก ระท า ใน
เซลล ์   อิเล็กโทรด  วงจรขยาย  ตัวแปลงสัญญาณ  ระบบเฝ้าตรวจด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  อีซีจี อีอีจี อีเอ็มจี  ความดันโลหิตและ การวัด

อัตราไหลของโลหิต  การใช้หลอดสวน  อันตรายจากไฟฟ้าและการ
ป้องกัน  การวัดทางการแพทย์  การใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการแพทย์ 

 
529467  วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์        3 (3-0-6) 

(Engineering Optoelectronics) 
วิชาบังคับก่อน : 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า  

ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง  อันตรกิริยาระหว่างการแผ่รังสี
ของแสงกับสสาร  หลักการและการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์ออปโต
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ไ ด้ แ ก่  แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด แ ส ง  ตั ว ต ร ว จ จั บ
แสง  สิ่งประดิษฐ์  และอุปกรณ์ท่ีใช้แสงชนิดอื่น ๆ 
 
529481  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1        2 (1-3-5) 
 (Advanced Topic in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

529482  หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2        2 (1-3-5) 
 (Advanced Topic in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

529483  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1        2 (1-3-5) 
 (Special Problem in Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า   ให้ผลประเมินเป็น S/U 
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529484  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า  2        2 (1-3-5) 
 (Special Problem in Electrical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา   งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา  และต้องมีการสอบปากเปล่า  ให้ผลประเมินเป็น  S/U 

529485  สัมมนา        2 (1-3-5) 
(Seminar) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่าง ๆ   การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน   ให้ผลประเมินเป็น  S/U 

529490  เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
(Pre-cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

529491  สหกิจศึกษา 1                      8 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 
            529490 เตรียมสหกิจศึกษา   
          นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
529492  สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 529491 สหกิจศึกษา 1  
          นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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529493  สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
(Cooperative Education III) 

วิชาบังคับก่อน : 529492 สหกิจศึกษา 2  
          นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
529494  โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา                 9 หน่วยกิต  
           ทดแทนสหกิจศึกษา  
    (Engineering Project for Non-coop Students)     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ  ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนให้น าหัวเรื่องท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน  
อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการท่ีรวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ
และเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน  โครงงานจะต้องส าเร็จภายใน 2 ภาค
การศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า  
ให้ผลประเมินเป็น S/U 
 
529601  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง         4 (4-0-8) 
 (Advanced Electrical Engineering Mathematics) 
เง่ือนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น พหุนามเมทริกซ์ รูป
ก าลังสอง และการแปลง z และสมการผลต่าง 

529602  การค านวณเชิงตัวเลข        4 (4-0-8) 
(Numerical Computation) 

เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยการ เขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป วิธีเชิงตัวเลขและการประมาณค่า 
การหารากของฟังก์ชัน การสร้างแบบจ าลองข้อมูล การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ปัญหาค่าเจาะจง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์   
 
529603  สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1        1 (1-0-2) 

(Electrical Engineering Seminar I) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ระเบียบวิธีด าเนินงานวิจัยเบื้องต้น การท าปริทัศน์วรรณกรรม 
การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและการย่อความ 
การน าเสนอผลการทดลอง การเขียนทางวิชาการ การเตรียมมัลติมีเดีย 
การน าเสนอปากเปล่า  
 
529610  ระบบเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์        4 (4-0-8) 

(Matrix Converter System) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง หรือ  

        โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 แนะน าพ้ืนฐานของระบบเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์  รูปแบบของ
เมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบสามเฟส  ซ่ึงแบ่งได้เป็นสองแบบ ได้แก่ เมท
ริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบตรงและเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบอ้อม การ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์ โครงสร้างของเมท
ริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ซ่ึงประกอบด้วยสวิตช์ก าลัง ตัวกรองทางด้านอินพุต 
และวงจรแคลมป์ รูปแบบโครงสร้างของสวิตช์แบบสองทิศทาง, เทคนิค
การคอมมิวเทตของกระแสส าหรับสวิตช์แบบสองทิศทาง วิธีการมอดูเลต
แบบสเปซเวกเตอร์ส าหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบตรงและเมทริกซ์
คอนเวอร์เตอร์แบบอ้อม เทคนิคการควบคุมส าหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 
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529611  แบบจ าลองระบบ        4 (4-0-8) 
(System Modelling) 

วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง  
          หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปรัชญาและระเบียบวิธีของการวิเคราะห์ระบบ     ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเทคนิคการแปลง  ระเบียบวิธีการแปลง
ส าหรับการตอบสนองท่ัวไป  วิธีจ าลองเชิงเลข  การระบุเอกลักษณ์ของ
ระบบ   วิธีของลากรานจ์  ความดิสครีตของระบบกระจาย  การหา
แบบจ าลองของระบบบางประเภท: ระบบไฟฟ้า  ระบบทางกลรวมถึง
บางส่วนขององค์ประกอบไม่เชิงเส้น     ท่อ ไฮดรอลิกและเครื่องจักรกล 
ระบบลม  ระบบกลไกไฟฟ้า  ระบบความร้อน  พลวัตของยานพาหนะ 
แขนหุ่นยนต์ 
 
529612  เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด        4 (4-0-8) 

(Optimization Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : 529602 การค านวณเชิงตัวเลข หรือ  

        โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุด เงื่อนไขเหมาะท่ีสุด การหาค่าต่ าสุดของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ระเบียบวิธีการค้นหาตามเส้นและระเบียบวิธี
ขอบเขตความเชื่อมั่น การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ 
ก าหนดการเชิงเส้น การหาเหมาะท่ีสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ก าหนดการ
พลวัต ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม    
 
529613  ทฤษฎีระบบไม่เชิงเส้น        4 (4-0-8) 

(Nonlinear System Theory) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 แนะน าเกี่ยวกับระบบควบคุมไม่เชิงเส้น  การวิเคราะห์ฟังก์ชัน
พรรณนา  การวิเคราะห์เสถียรภาพของไลอาปูนอฟ และเสถียรภาพ
อินพุต-เอาต์พุต  เทคนิคการท าให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับ  การ
ออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 
 
529614  ระบบควบคุมตัวแปรสถานะ        4 (4-0-8) 

(State-variable Control Systems) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 วิธีตัวแปรสถานะส าหรับวิเคราะห์และออกแบบของระบบ
ควบคุม เสถียรภาพและการสร้างเสถียรภาพ การออกแบบตัวสังเกตและ
ตัวควบคุม 
 
529615  การระบุเอกลักษณ์ของระบบ        4 (4-0-8) 

(System Identification) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ระบบพลวัตและแบบจ าลองเบื้องต้น   กระบวนการระบุ
เอกลักษณ์ของระบบ  ระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา  การจ าลอง  การ
ท านายและการควบคุม  แบบจ าลองของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา 
แบบจ าลองของระบบแปรผันตามเวลาไม่เชิงเส้น  วิธีไม่อิงพารามิเตอร์ใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่  วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์  การลู่เข้าและ
ความสม่ าเสมอ 
 
529616  ระบบควบคุมโหมดการเล่ือน             4 (4-0-8) 

(Sliding-Mode Control Systems)      
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์โหมดการเลื่อน  แนวคิดท่ีใช้
ในการออกแบบ การควบคุมระบบเชิงเส้น  ตัวสังเกตโหมดการเลื่อน  
การควบคุมโหมดการเลื่อนแบบอินทิกรัล  การวิเคราะห์แชตเตอริง  การ
ควบคุมระบบท่ีมีเวลาไม่ต่อเน่ืองและระบบท่ีมีการหน่วงเวลา  และการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบเชิงกลไฟฟ้า 

 
529617  ระบบควบคุมแบบปรับตัวคงทน             4 (4-0-8) 

(Robust Adaptive Control Systems)      
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

แบบจ าลองของระบบพลวัต เสถียรภาพ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์  ตัวระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์และตัว
สังเกตแบบปรับตัว  การควบคุมแบบปรับตัวท่ีอ้างอิงแบบจ าลอง (เอ็ม
แรก)  การควบคุมด้วยวิธีการวางโพลแบบปรับตัว (เอพีพีซี) กฎการ
ปรับตัวคงทน  และแผนการควบคุมแบบปรับตัวคงทน 
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529618 หัวข้อใหม่ด้านระบบศาสตร์        4 (4-0-8) 
 (Recent Topics in System and Control) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การศึกษาจากผลงานวิจัยต่าง ๆ   ทฤษฎีตัวด าเนินการชนิดไม่
ธรรมดาและการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเพื่อการประยุกต์กับวิศวกรรม
ระบบควบคุม 
 
529630  การด าเนินกระบวนการสัญญาณดิจิทัล       4 (4-0-8) 

(Digital Signal Processing) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ระบบเวลาดิสครีต การสุ่มสัญญาณ การแปลงแบบ z    การ
แปลงดิสครีตฟูเรียร์และฟูเรียร์แบบเร็ว การประมาณสเปกตรัม  ตัวกรอง
ความถี่แบบดิจิทัล  
 
529631  การด าเนินกระบวนการภาพ        4 (4-0-8) 

(Image Processing) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 เทคนิคมูลฐานเพื่อการด าเนินกระบวนการภาพ   การแปลงภาพ 
 การเสริมภาพ   การน าภาพกลับคืนและการสร้างภาพ    การเข้ารหัสภาพ  
หัวข้อใหม่ในด้านการด าเนินกระบวนการภาพ 
 
529632  หัวข้อใหม่ด้านการด าเนินกระบวนการดิจิทัล       4 (4-0-8) 
 (Recent Topics in Digital Signal Processing) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านการด าเนิน
กระบวนการดิจิทัล  

 
529633  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกร             4 (4-0-8) 

(Artificial Intelligence for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 

        หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การค้นหาค าตอบเชิงศึกษาส านึก การค านวณเชิงวิวัฒนาการ   
เชาวน์ปัญญาการเคลื่อนท่ีเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายประสาท
เทียม  ปัญญาประดิษฐ์แบบผสม  หัวข้อใหม่ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านวิศวกรรม 
 
529634  การค านวณเชิงนิวรอล        4 (4-0-8) 

(Neural Computing) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง  
                  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การค านวณเชิงนิวรอลเบื้องต้น  เครือข่ายการส่ง  เครือข่าย
จัดการตัวเอง เครือข่ายแบบป้อนกลับ เครือข่ายไปข้างหน้าเชิงกาลเวลา 
การประยุกต์ใช้งานการค านวณเชิงนิวรอล 
 
529650  เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม        4 (4-0-8) 
 (Integrated Circuit Processing Technology)  
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 เทคนิคสมัยใหม่ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าและวงจร 
กระบวนการผลิตและทดสอบส าหรับซิลิคอนหรือสารกึ่งตัวน าชนิด
สารประกอบเน้ือหารายวิชาครอบคลุม กระบวนการสร้างแผ่นเวเฟอร์ 
การสร้างออกไซด์ การแพร่สารเจือ การยิงฝังไอออนสารเจือ ลิโทกราฟี 
การสกัดวัสด ุการเคลือบชั้นวัสด ุบรรจุภัณฑ์ 
 
529651  พื้นฐานระบบกลไฟฟ้าจุลภาค        4 (4-0-8) 

(Introduction to MEMS) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ศึกษาเทคนิคการสร้างระบบกลไฟฟ้าจุลภาค ระบบกลไฟฟ้า
แสงจุลภาค  ศึกษากระบวนการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาคด้วย
เทคโนโลยีซิลิคอน เทคโนโลยีท่ีไม่ใช้ซิลิคอน และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น 
ๆ ศึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบกลไฟฟ้าจุลภาคในการตรวจรู้และขับ
เร้าทางกล แสง แม่เหล็ก เคมี/ชีวภาพ เน้ือหารายวิชาครอบคลุม  การ
ประดิษฐ์โครงสร้างจุลภาคในเน้ือวัสดุและบนพื้นผิว   โครงสร้างจุลภาค
สัดส่วนสูง ตัวตรวจรู้จุลภาคและตัวขับเร้าจุลภาคทางกายภาพ/เคมี/
ชีวภาพ 
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529652  ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวเวชศาสตร์        4 (4-0-8) 
 (Biomedical MEMS) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
    ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการแพทย์และ
ชีวเคมี  เทคนิคการประดิษฐ์ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคพื้นฐานชีววิทยาและ
เคมีวิเคราะห์  ระบบไมโครฟลูอิดิกส์   กลไกการตรวจรู้ทางชีวเวช
ศาสตร์ ไมโครแอเรย์   อุปกรณ์แล็บ-ออน-เอ-ชิป ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวเวชศาสตร์ 
 
529653  การออกแบบและจ าลองการ             4 (4-0-8) 

ท างานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค  
 (Design and Modelling of MEMS) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
    ภาพรวมระบบกลไฟฟ้าจุลภาค กระบวนการประดิษฐ์ การ
ออกแบบโฟโตมาสก์ ระเบียบวิธีการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
การจ าลองการท างานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาคท่ีใช้กลไกทางไฟฟ้าสถิต 
แม่เหล็ก ความร้อน แสง และของไหล กรณีศึกษาการออกแบบและ
จ าลองการท างานตัวตรวจรู้และตัวขับเร้าจุลภาค 
 
529654  หัวข้อใหม่ด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค       4 (4-0-8) 

(Recent Topics in MEMS) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ด้านระบบกลไฟฟ้า
จุลภาค  
 
529655  สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน าขั้นสูง            4 (4-0-8) 

(Advanced Semiconductor Devices) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มีการศึกษาหลักการการท างานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า
สมัยใหม่ซ่ึงสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้างภายใน
ของสิ่ งประดิษฐ์ น้ัน และท าความเข้ าใจถึ งคุณสมบัติ น้ันว่ ามีการ

เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการท างานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษา
ประกอบไปด้วย ไดโอดชนิดรอยต่อพี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ ทรานซิสเตอร์
แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของสนามไฟฟ้า 
(MOSFETs) ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวน า ในรายวิชาเน้นถึง
การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารกึ่งตัวน าและ
อุปกรณ์โฟโตนิกส์ชนิดสารกึ่งตัวน า (ไดโอดเปล่งแสง และเลเซอร์)  
  
529656  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง             4 (4-0-8) 
  (Advanced Electrical Engineering Materials)     
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 หลักการและความรู้ขั้นสูงของสารไดอิเล็กทริกและแม่เหล็ก 
ทฤษฎีไดอิเล็กทริกและปรากฏการณ์ส าคัญในสารเซรามิกไดอิเล็กทริก
และแม่เหล็ก การอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ท่ีส าคัญของสาร
เหล่าน้ี: ฉนวน ตัวน า ตัวรับรู้ ไดอิเล็กทริกไมโครเวฟ   ตัวเก็บประจุแบบ
หลายชั้นและแบบฟิล์มบาง    พิโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก เซรามิ
กทางแสงและแม่เหล็ก รวมท้ังวรรณกรรมปริทัศน์และแนวโน้มทาง
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน  
 
529657  วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง          4 (4-0-8) 
 (Advanced Electrical-Electronics Engineering 
 Materials)       
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

หลักการกลศาสตร์ควอนตัมและการจ ากัดทางควอนตัม   
สมบัติทางโครงสร้างและทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและผลึกของแข็ง  
โครงสร้างผลึกของแข็งในระดับขนาดไมโครเมตร และนาโนเมตร การก่อ
ตัวของส่วนบกพร่อง สารกึ่งตัวน า สถิตศาสตร์ สมบัติต่าง ๆ ของประจุ
พาหะ  โลหะ สมบัติต่าง ๆ ทางโครงสร้าง ความเค้น  ความเครียด  อัล
ลอยด์   สมบัติทาง  ๆ ทางแม่ เหล็ก  วั สดุ เซรามิก   สมบัติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และความร้อน  สมบัติทางแสงต่าง ๆ ของก้อนวัสดุ และ
ในระดับนาโน 
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529711 เทคนิคการจ าลองผลส าหรับวิศวกรไฟฟ้าก าลัง         4 (4-0-8)  
 (Simulation Techniques for Electrical Power  
 Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529602 การค านวณเชิงตัวเลข หรือ  

        โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทบทวนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเชิงตัวเลข การจ าลองผลระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง การจ าลองผลมอเตอร์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อน การจ าลองผล
ภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง ซอฟต์แวร์อินลูป 
 
529712  ปัญญาประดิษฐ์ในการประยุกต์ด้านไฟฟ้าก าลัง       4 (4-0-8)  
 (Artificial Intelligences in Electric Power 
 Applications) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การจ าลองการอบอ่อน (เอสเอ) จีเนติกอัลกอริทึม (จีเอ) การ
โปรแกรมวิวัฒนาการ (อีพี) การค้นหาแบบตาบู (ทีเอส) การค้นหาแบบ
ตาบูเชิงปรับตัว (เอทีเอส) ระบบอาณานิคมมด (เอซีเอส) การหาค่า
เหมาะท่ีสุดของฝูงอนุภาค (พีเอสโอ) การประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การประยุกต์ในงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน การประยุกต์
ในงานควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การประยุกต์ในงานไฟฟ้าแรงสูง
และแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
529713  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังขั้นสูง         4 (4-0-8) 

(Advanced Power System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 

        หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
โครงข่ายไฟฟ้าก าลังสามเฟส การวินิจฉัยความผิดพร่อง การ

ค านวณการไหลก าลังไฟฟ้าขั้นสูง ระบบไฟฟ้าก าลังขนาดใหญ่แบบมาก
เลขศูนย์ การหาค่าเหมาะท่ีสุดในระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์
เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะอยู่ตัว  

529714  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังขั้นสูง                 4 (4-0-8) 
(Advanced Power System Protection)    

วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
                 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

หลักการของการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง เทคนิคการหา
ต าแหน่งผิดพร่อง การป้องกันอุปกรณ์ชดเชยก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ การ
ป้องกันการผิดปกติของความถี่ระบบ แผนการป้องกันส าหรับการ
ปรับปรุงเสถียรภาพ การป้องกันเชิงดิจิทัลและการป้องกันอย่างอัจฉริยะ 
ความเชื่อถือได้ของระบบป้องกัน  
 
529715  ความเชื่อถือได้และการวางแผน             4 (4-0-8)
 ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
 (Reliability and Planning in Power Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 

        หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 เทคนิคการพยากรณ์ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ความ
เชื่อถือได้ของระบบผลิตก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ก าลังไฟฟ้า ความเชื่อถือได้ของระบบส่งจ่ายและระบบจ าหน่าย การ
ประเมินความเชื่อถือได้ของการป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง  
 
529716 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง                        4 (4-0-8)   
           และการควบคุม 
 (Power System Stability and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529713 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังขั้นสูง 

         หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
พื้นฐานท่ัวไป การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ

องค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง เสถียร ภาพต่อสัญญาณขนาดเล็ก 
เสถียรภาพชั่วครู่ เสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้าก าลัง การแกว่งกวัด
แบบซิงโครนัสย่อย ระเบียบวิธีการปรับปรุงเสถียรภาพ  
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529717   การประมาณค่าสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง        4 (4-0-8) 
 (Power System State Estimation) 

วิชาบังคับก่อน : 529713 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังขั้นสูง 
        หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
ปัญหาก าลังสองน้อยท่ีสุดและปัญหานอร์มน้อยท่ีสุด  ตัว

ประมาณค่าดีซี การลดทอนโครงข่าย การวิเคราะห์การสังเกต เทคนิค
การประมวลผลข้อมูลเสีย ตัวประมาณค่าเอซี ตัวประมาณค่าแบบแยกคู่เร็ว   

 
529718  หัวข้อใหม่ทางด้านระบบไฟฟ้าก าลัง            4 (4-0-8) 
 (Recent Topics in Electrical Power Systems) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
529719  เทคโนโลยีการฉนวนทางไฟฟ้าแรงสูง              4 (4-0-8) 

(High Voltage Insulation Technology)    
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ปรากฏการณ์เสียสภาพการฉนวนฉับพลันทางไฟฟ้า และการ
ใช้งานไดอิเล็กทริกแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์เสื่อมอายุของไดอิเล็กทริก  
เทคโนโลยีการวินิจฉัยฉนวนและขั้นตอนในการวินิจฉัย      วัสดุฉนวน
สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งาน 

529720  เศรษฐศาสตร์ระบบไฟฟ้าก าลัง         4 (4-0-8) 
(Power System Economics) 

วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง  
                หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง ; หลักการพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์; การแปรรูปของการไฟฟ้า; แบบจ าลองการแข่งขันและ
ตลาดซ้ือขายไฟเบื้องต้น; การส่งและการจ่ายก าลังไฟฟ้าในตลาดซ้ือขาย
ไฟท่ีไม่มีการควบคุม; การเข้าถึงระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบเปิด 

529721  การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้าก าลัง        4 (4-0-8)  
(Power System Optimization) 

วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
         และ 529602 การค านวณเชิงตัวเลข 

                   หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

 ทบทวนการค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้า ทบทวนพีชคณิต
เชิงเส้นและระเบียบวิธีการค านวณเชิงตัวเลข ก าหนดการเชิงเส้นและ
การประยุกต์  การแก้ปัญหาค่าเหมาะ ท่ีสุดด้วยระเบียบวิธีทาง
คณิตศาสตร์และระเบียบวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาการจ่ายโหลด
อย่างประหยัด ปัญหาการไหลของก าลังไฟฟ้าเหมาะที่สุด 
 
529722  ระบบไฟฟ้าก าลังในภาวะชั่วครู่        4 (4-0-8) 

(Electrical Power System Transients)    
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 

        และ 529602 การค านวณเชิงตัวเลข 
         หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทบทวนการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์การสวิตช์ในภาวะชั่ว
ครู่ ภาวะชั่วครู่ในวงจรสามเฟส คลื่นจร แบบจ าลองในภาวะชั่วครู่ของ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าก าลัง  การจ าลองผลด้วยความพิวเตอร์ของระบบไฟฟ้า
ก าลังในภาวะชั่วครู่ ภาวะชั่วครู่ฟ้าผ่า เทคนิคการวัดและการป้องกันต่อ
ภาวะชั่วครู่  
 
529723  การประสานสัมพันธ์การฉนวน        4 (4-0-8) 

(Insulation Coordination)   
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การออกข้อก าหนดความทนทานของฉนวน  ลักษณะสมบัติ
ความทนทานของฉนวน  วาบไฟฟ้าผ่า  สวิตชิงเสิร์จ  วาบไฟย้อนกลับ 
การก าบังระบบ   กับดักแรงดันเกิน  
 
529724  หัวข้อใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        4 (4-0-8) 
  (Recent Topics in High Voltage Engineering) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง 

 
529725  หัวข้อใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   4 (4-0-8) 

(Recent Topics in Power Electronics) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
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529726  ฮาร์มอนิกและการออกแบบตัวกรองก าลัง        4 (4-0-8)  
 (Harmonics and Power Filter Design) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ฮาร์มอนิกเบื้องต้น การวัดความบิดเบี้ยวฮาร์มอนิก เร
โซแนนซ์ แหล่งก าเนิดฮาร์มอนิก ผลกระทบของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การบรรเทาฮาร์มอนิก มาตรฐานฮาร์มอนิก   

  
 529727  แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ของ       4 (4-0-8)  
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 (Modelling and Simulation of Power Electronic  
 Systems) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  หลักการหา
แบบจ าลองด้วยวิธีค่าเฉลี่ย แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผันสัญญาณแบบดีซีเป็นดีซี   เอซีเป็นดีซี 
ดีซีเป็นเอซี และเอซีเป็นเอซี การค านวณค่าคงตัวส าหรับแบบจ าลอง
สัญญาณขนาดเล็ก การตรวจสอบแบบจ าลอง ผลของโหลดก าลังคงตัว 
 
529728  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ        4 (4-0-8) 
             อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 (Stability Analysis of Power Electronic Systems) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 อิมพีแดนซ์ค่าลบ แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบแบบดีซี เอซี 
และแบบผสม 

 
529729  วงจรกรองก าลังแอกทีฟและการควบคุม        4 (4-0-8) 

(Active Power Filters and Controls) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 โครงสร้างของวงจรกรองก าลังแอกทีฟและการออกแบบ 
วิธีการตรวจจับฮาร์มอนิก การควบคุมกระแสและแรงดันชดเชย การ

ควบคุมแรงดันบัสไฟตรงของวงจรกรองก าลังแอกทีฟ มาตรฐานฮาร์มอ
นิก การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวงจรกรองก าลังแอกทีฟ 
 
529730  ระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัดส าหรับวิศวกรไฟฟ้าก าลัง    4 (4-0-8)      
 (Finite Element Methods for Electrical Power  
 Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 
                     และ 529602 การค านวณเชิงตัวเลข 
         หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทบทวนแม่เหล็กไฟฟ้า  กระบวนการทางระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัด 
การหาผลเฉลยท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับสมการสมาชิกจ ากัด  การประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัดกับปัญหาทางไฟฟ้าก าลัง   การโปรแกรมและ
โครงสร้างทางข้อมูล การหารูปร่างเหมาะท่ีสุดของสมาชิก 
 
529731  การสั่นสะเทือนทางไฟฟ้า                          4 (4-0-8) 

(Electrical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน : 529602 การค านวณเชิงตัวเลข หรือ โดยความ 

        เห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทบทวนแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นสะเทือนอิสระ  การสั่นสะเทือน
จากการกระตุ้น  ระบบระดับขั้นความเสรีสองระดับหรือมากกว่า  การ
สั่นสะเทือนชั่วครู่  วิธีแก้ปัญหาเชิงตัวเลข  การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม  การ
สั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น  การควบคุมการสั่นทางแม่เหล็ก  มาตรฐานการ
สั่นสะเทือนในมอเตอร์ของ IEEE/IEC/NEMA 
 
529732  เทคโนโลยีกริดอัจฉริยะ       4 (4-0-8) 

(Smart Grid Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนระบบก าลังไฟฟ้า นิยาม ค าจ ากัดและมาตรฐานของก
ริดอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมส าหรับกริดอัจฉริยะ การตอบสนอง
ต่อความต้องการไฟฟ้า การตรวจวัดบริเวณกว้าง ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว เศรษฐศาสตร์ และการท างานของระบบไฟฟ้าภายใต้ก
ริดอัจฉริยะ ระบบการกระจาย และระบบระบบมัลติเอเจนต์ 
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529733  เทคโนโลยีแฟ็กต์และคัสทอมเพาเวอร์              4 (4-0-8) 
(FACTS and Custom Power Technology) 

เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ทบทวนอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  การควบคุมการส่งก าลัง  แรงดัน
สูงดีซี (เอชวีดีซี)  ตัวชดเชยวาร์แบบสถิต (เอสวีซี) ตัวชดเชยสถิต (สแต
ตคอม) ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (ทีซีเอสซี) ตัวชดเชย
อนุกรมซิงโครนัสสถิต (เอสเอสเอสซี)  ตัวเลื่อนเฟส  ตัวควบคุมการไหล
ก าลังไฟฟ้าเอกภาพ (ยูพีเอฟซี) ตัวชดเชยวาร์แบบสถิตขั้นสูง (เอเอสวีซี)  
สแตตคอมในระบบจ าหน่าย (ดีสแตตคอม) ตัวฟื้นฟูแรงดันพลวัต (ดีวีอาร์) 
ตัวควบคุมคุณภาพไฟฟ้าก าลังเอกภาพ (ยูพีคิวซี) การปรับปรุงเสถียรภาพ    
 
529751  ระบบสะสมพลังงาน        4 (4-0-8) 

(Energy Storage Systems) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 แหล่งพลังงาน การแปลงผันพลังงาน ระบบสะสมพลังงาน 
ระบบพลังน้ าสูบกลับ  การสะสมอากาศอัด พลังงานสะสมโดยใช้วงล้อหมุน 
แบตเตอรี่ไฟฟ้า การสะสมพลังงานสนามแม่เหล็กตัวน ายวดยิ่ง การสะสม
พลังงานความร้อน การสะสมพลังงานเคมี เซลล์เชื้อเพลิง พลังงาน
ไฮโดรเจน  
 
529752  เทคนิคการพยากรณ์โหลดทางไฟฟ้า                4 (4-0-8)  
 (Electric Load Forecasting Techniques) 
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง หรือ 
                      โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ระบบไฟฟ้าก าลัง การจัดหมู่และคุณลักษณะของโหลดทางไฟฟ้า 
ระเบียบวิธีการพยากรณ์ การพยากรณ์พลังงาน การพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด การพยากรณ์ท่ีไม่ไวต่อสภาพอากาศ  การพยากรณ์ท่ีไวต่อ
สภาพอากาศ การพยากรณ์ท้ังหมด การพยากรณ์การขยายตัวของกลุ่ม
โหลด การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์  

529753  เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์          4 (4-0-8) 
(Applied Photovoltaics) 

เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
              เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี    ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวน า และรอยต่อ พี-เอ็น ส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า และ
มุ่งหมายไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ท่ีรวมถึงระบบการออกแบบ และ
โครงสร้าง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย 
และโรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์ต่าง ๆ และการประกอบแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับ
ระบบจ าหน่าย  อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของระบบซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีดีตามต้องการ  
 
529754  หัวข้อใหม่ทางด้านระบบพลังงาน         4 (4-0-8) 

(Recent Topics in Energy Systems) 
วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านระบบพลังงาน 
 
529755  เซลล์แสงอาทิตย์และระบบ               4 (4-0-8) 

(Solar Cells and Systems) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ศึกษาทบทวนคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารกึ่งตัวน าไฟฟ้าก่อน
น าไปสู่เน้ือหาท่ีกล่าวถึงปัจจัยส าคัญในการออกแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
โดยเฉพาะอิทธิพลต่าง ๆ ต่อค่าการตอบสนองสเปกตรัมแสง ค่าตอบสนอง
ต่ออุณหภูมิ ค่าการสูญเสียความต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเจเนเรชัน 
และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร ในรายวิชาน้ียังได้กล่าวถึงล าดับการพัฒนา
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ท้ังในระดับการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย และ
ระดับผลิตในเชิงพาณิชย์ ท่ีประกอบด้วยหลักการขั้นสูง และการออกแบบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซ่ึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยส าหรับขั้นตอนการ
ออกแบบ  
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529756  การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม             4 (4-0-8) 
(Wind Energy Generation)      

เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม  วงจรแปลงผันก าลังท่ี

ประยุกต์ใช้ในกังหันลม  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส  เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าเหน่ียวน า  การควบคุมกังหันลมและการประเมินสมรรถนะพลวัต  
และการควบคุมความถี่ 

 
529810  การศึกษาอิสระ                   4 (4-0-8) 

(Independent Study) 
เง่ือนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจ การน าเสนอผล
การศึกษาในรูปของบทความวิชาการ ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม            4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 Physics I 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน 
หลักการงานสมมต ิ เสถียรภาพ 
 
530202 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรโยธา       4 (4-0-8) 
 (Differential Equations for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน  : 103105 แคลคูลัส 3 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสองเชิงเส้นประ
เภทเอกพันธ์  กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ประเภทไม่เอกพันธ์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสามและอันดับสูง กรณีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว วิธีเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา 
 
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา           2 (1-3-5) 
  (Civil Engineering Graphics) 

 วิชาบังคับก่อน : 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
 ฝึกเขียนแบบวิศวกรรมโยธา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสร้างเหล็ก  

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1        4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 

 วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม หรือ  
          530202  กลศาสตร์วิศวกรรม 

 แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด  การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงกระท าร่วม  เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
 
530212 การทดสอบวัสดุ        2 (1-3-2) 
 (Material Testing)   
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 พฤติกรรมเชิงกลและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก
โครงสร้าง คอนกรีต อิฐ และไม้ เป็นต้น ภายใต้แรงดึง  แรงกดอัด  
แรงบิด  แรงเฉือน  แรงดัด และแรงกระท าซ้ า 
 
530231 ชลศาสตร์         4 (4-0-8) 
 (Hydraulics) 
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานในการไหลคงตัวโมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่อนท่ี การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลท่ีกดอัดไม่ได้ การไหลในทางน้ าเปิด การวัดการ
ไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว 
 
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์                   1 (0-3-0) 
 (Hydraulics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์ 
 การทดลองและการเขียนรายงานเกี่ยวกับความดันสถิตย์ 
หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่านเวนจูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์ การไหล
ข้ามฝาย ทางน้ าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน 
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530233 อุทกวิทยา        3 (3-0-6) 
 (Hydrology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วงจรอุทก ฝน การซึม น้ าใต้ดิน น้ าท่า การระเหย การคาย
ระเหย การวิเคราะห์ฝน น้ าท่า เอกชลภาพ น้ าหลาก ความน่าจะเป็น
และความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก 
 
530251 การส ารวจ        4 (4-0-8) 
 (Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน างานส ารวจและพื้นฐานการท างานในสนามหลักการ
และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาด
เคลื่อนและความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด การท า
การสามเหลี่ยม การรังวัดอซิมุทอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบอย่าง
ละเอียด การรังวัดระดับอย่างละเอียด การส ารวจเพื่อเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศและการท าแผนท่ี  พื้นท่ีและปริมาตร 
 
530252  ปฏิบัติการการส ารวจ                1 (0-3-0) 
 (Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม : 530251 การส ารวจ 
 การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับ
ก้าว การรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุดและการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าวงรอบ
ด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การท าแผนท่ีภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดย
วีธีสเตเดีย 
 
530253 การส ารวจภาคสนาม          1 (80 ชั่วโมง) 
 (Surveying Camp) 

 วิชาบังคับก่อน : 530259 การส ารวจ และ 530252 ปฏิบัติการ           
           การส ารวจ 

 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ภายในเวลาไม่
น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมท้ังน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
530254 การส ารวจงานทาง          4 (4-0-8) 
 (Route Surveying) 

 วิชาบังคับก่อน :  530213 การส ารวจ และ  
           530214 ปฏิบัติการการส ารวจ 

 เทคนิคของงานส ารวจส าหรับงานทาง  การก าหนดแนว
เส้นทางและการค านวนออกแบบ การค านวนออกแบบโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง การค านวนหาปริมาณดิน การก าหนดวางแนวเส้นทาง การส ารวจ
ส าหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการส ารวจในสนามเพื่อฝึกการปฏิบัติใน
การส ารวจเส้นทาง 
 
530312 วัสดุก่อสร้าง          4 (4-0-8) 
 (Construction Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และวัสดุประสานท่ีใช้
แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวมและสารเคมีผสมเพิ่ม 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การจัดการเกี่ยวกับคอนกรีต คุณสมบัติ
ของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัว คุณสมบัติของเหล็กโครงสร้าง 
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล และความคงทนของวัสดุ
ก่อสร้าง ประเภท โลหะ ยางมะตอย ไม้ เฟอโรซีเมนต์ คอนกรีต พอลิ
เมอร์ และอื่นๆ กระบวนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 
 
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต        1 (0-3-0) 
 (Concrete Technology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 การทดลองเพื่อการศึกษาคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต้องใช้ในงาน
ออกแบบและงานก่อสร้างทางวัสดุต่างๆ ซ่ึงได้แก่ ซีเมนต์ มวลรวม
ละเอียดหรือทราย มวลรวมหยาบหรือหิน คอนกรีตสด คอนกรีตท่ี
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
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530314 ทฤษฎีโครงสร้าง                  4 (4-0-8) 
 (Theory of Structures) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง  แรงปฏิกิริยา 
แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์มิเนท  วิธี
กราฟฟิกสถิตยศาสตร์ เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท ระยะ
โก่งแอ่นของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกท 
วิธีงานเสมือนวิธีพลังงานความเครียด และแผนภาพวิลลีโอ-มอร์  การ
วิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีเปล่ียนรูปร่างต่อเนื่อง 
 
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง                 4 (4-0-8) 
 (Structural Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีน้ าหนักบรรทุก
ยืดหยุ่น วิธีมุมลาด-ความแอ่น วิธีการกระจายโมเมนต์  วิธีพลังงาน
ความเครียด เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก  การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีประมาณ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีเมทริก  การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง 
 
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1         4 (4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design I) 

 วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ  
            530314 ทฤษฎีโครงสร้าง  

 พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด 
การเฉือน การยึดเหน่ียว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่าน้ี ออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและ
วิธีก าลัง การฝึกออกแบบ  
 
530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2        4 (4-0-8) 
 (Reinforced Concrete Design II) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

 การวิเคราะห์ระบบพื้นโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อเน้ือ
เดียวระหว่างคานและเสา ผนัง  กันดินแบบยื่น การออกแบบเสายาว 
ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพื้น การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด การ
วิเคราะห์คานและโครงอาคารอินดีเทอร์มิเนท ระบบอาคารคอนกรีต
แบบต่าง ๆ 
 
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก        4 (4-0-8) 
 (Timber and Steel Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและ
แรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ จุด
ต่อ  การฝึกออกแบบ 
 
530321 ปฐพีกลศาสตร์               4 (4-0-8) 
 (Soil Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
  การก าเนิดดิน  การจ าแนกดิน การส ารวจชั้นดิน ความซึม
ผ่านได้ หน่วยแรงในมวลดิน หน่วยแรง-ความเครียด และก าลังรับแรง
เฉือนของดินเหนียวและดินทราย การทรุดตัว ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ า 
ทฤษฎีก าลังรับแรงแบกทานของดิน 
 
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์       1 (0-3-0) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
วิชาบังคับร่วม  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การเจาะเก็บตัวอย่างดิน คุณสมบัติทางกายภาพ การกระจาย
ขนาดของเม็ดดิน การบดอัดแบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่นของดินใน
สนาม  ความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงท่ีและศักย์
แปรเปลี่ยน การทรุดตัวของดิน การทดสอบการเฉือนโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน 
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530323 วิศวกรรมฐานราก        4 (4-0-8) 
 (Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การส ารวจโครงการในงานวิศวกรรมฐานราก การประเมินและ
เลือกใช้พารามิเตอร์ของดิน การออกแบบและก่อสร้างฐานรากตื้น/ฐาน
รากเสาเข็ม การประเมินโครงสร้างฐานรากหลังการก่อสร้าง แรงดันดิน
และโครงสร้างกั้นดิน โครงสร้างดิน การใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 
เสถียรภาพของลาดดิน  
 
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์         4 (4-0-8) 
 (Hydraulic Engineering 
วิชาบังคับก่อน : 530231 ชลศาสตร์ 
 การประยุกต์ใช้หลักการกลศาสตร์ของไหลเพื่อศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ เช่น ระบบท่อ ค้อนน้ า 
เครื่องสูบ กังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด และออกแบบอ่างเก็บน้ า 
เขื่อน ทางระบายน้ าล้น และแบบจ าลองทางชลศาสตร์ต่างๆ 
 

530351 วิศวกรรมการขนส่ง        4 (4-0-8) 
               (Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 530321 ปฐพีกลศาสตร์  
 การวางแผนงาน การออกแบบและประเมินระบบขนส่ง 
แบบจ าลองการขนส่ง การขนส่งน้ า การขนส่งระบบท่อ การขนส่งทาง
ถนน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ 
 
530352 การทดสอบวัสดุการทาง        1 (0-3-0) 
 (Highway Material Testing) 
วิชาบังคับร่วม : 530351 วิศวกรรมการขนส่ง 
 วัสดุพ้ืนดินเดิม ดินถม และวัสดุพ้ืนทาง การทดสอบงานสนาม 
วัสดุพื้นผิว เทคโนโลยีแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ การทดสอบ
วัสดุคอนกรีต 
 
530411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง        4 (4-0-8) 
 (Prestressed Concrete Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

 หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ การ
วิเคราะห์และการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงเพื่อรับโมเมนต์ดัด แรง
เฉือนและแรงบิด การสูญเสียแรงอัด ระยะโก่งตัวและระยะยก เพื่อการ
แอ่นตัว การวิเคราะห์และการออกแบบแผ่นพื้นทางเดียว และแผ่นพื้น
สองทาง  
 
530412 การออกแบบอาคาร        4 (4-0-8) 
 (Building Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิดในการ
ออกแบบ น้ าหนักบรรทุก แรงลม แรงแผ่นดินไหว ระบบโครงสร้าง การ
จ าลองเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อแข็ง ผนังรับแรงเฉือน เสถียรภาพ
ของตึกสูง การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว 
 
530413 การออกแบบสะพาน                              4 (4-0-8) 
 (Bridge Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ชนิดของสะพาน ข้อก าหนดของการค านวณออกแบบ น้ าหนัก
ท่ีใช้ในการค านวณออกแบบ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานแบบพื้น 
สะพานแบบคานตัวที สะพานแบบคานกล่อง สะพานคอนกรีตอัดแรง 
เสาสะพานและฐานราก สะพานเหล็ก การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบสะพาน 
 
530414 วิศวกรรมแผ่นดินไหว          4 (4-0-8) 
 (Earthquake Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530314 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 บทน าเกี่ยวกับแผ่นดินไหว : สาเหตุ, ค าศัพท์พื้นฐาน, ขนาด
และความรุนแรงของแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวในอดีตและบทเรียนท่ีได้รับ 
บทน าเกี่ยวกับทฤษฎีของการสั่นไหวและหลักการของ response 
spectrum การวิเคราะห์แรงด้านข้างในอาคาร หลักการของแรง
เทียบเท่า การออกแบบเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก การตอบสนองของดินต่อแผ่นดินไหว และหลักการลดการ
สั่นสะเทือนของโครงสร้าง 
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530415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา  4 (4-0-8) 
 (Computer Applications in Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ 
การส ารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้าง การประมาณราคา  
 
530416 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์        4 (4-0-8) 
 (Applied Concrete Technology) 

 วิชาบังคับก่อน  :  530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313  
            ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต 

 คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว ก าลัง 
พฤติกรรมยืดหยุ่น  ความล้า การหดตัว  และการปรับปรุงคุณภาพของ
คอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิก สารผสมเพิ่มมีคุณสมบัติทางแร่ธาตุและเคมี 
โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตมวลเบา คอนกรีต
สมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย เทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 
 
530417 ความคงทนของคอนกรีต        4 (4-0-8) 
 (Durability of Concrete) 

 วิชาบังคับก่อน : 530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313 ปฏิบัติการ 
                       เทคโนโลยีงานคอนกรีต 

 แนะน าปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างคอนกรีต 
การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเน่ืองจากสาเหตุทางกายภาพ การ
เสื่อมสภาพทางเคมี การเสื่อมสภาพทางชีวภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก 
แนวคิดการออกแบบท่ีค านึงถึงความคงทนของคอนกรีต ตัวอย่างปัญหา
ความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง 
 
530418 การซ่อมแซมคอนกรีตและการบ ารุงรักษา        4 (4-0-8) 
 (Concrete Repair and Maintenance) 

 วิชาบังคับก่อน  : 530312 วัสดุก่อสร้าง และ 530313 ปฏิบัติการ 
                        เทคโนโลยีงานคอนกรีต 

 พฤติกรรมของคอนกรีต การประเมินสภาพของคอนกรีต การ
ซ่อมพื้นผิวคอนกรีต การเสริมก าลังและการเพิ่มเสถียรภาพ และการ
ป้องกัน 

530421 โครงสร้างทางปฐพ ี        4 (4-0-8) 
 (Earth Structures) 
วิชาบังคับก่อน  :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน การไหลซึมของน้ า
ผ่านเขื่อนและคันดิน การค านวณออกแบบการขุดและค้ ายัน  
 
530422 เทคนิคการปรับปรุงดินเบื้องต้น        4 (4-0-8) 
 (Introduction to Ground Improvement  
             Techniques) 
วิชาบังคับก่อน :  530321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การบดอัด  ระบบระบายน้ าแนวดิ่ง ก าแพงกันดินเสริมก าลัง  
การปรับปรุงดินด้วยปูนซีเมนต์  
 
530423 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน        4 (4-0-8) 
 วิศวกรรมฐานราก  
 (Computer Applications in Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 530323 วิศวกรรมฐานราก 
  วิธีแบบสมดุลจ ากัด วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์เบื้องต้น วิธีไฟไนท์ดิฟ
เฟอร์เรนซ์ แบบจ าลองดินและการเลือกใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดดินถม ลาดดินขุด การวิเคราะห์การไหลของน้ า การ
วิเคราะห์ก าแพงกันดินเพื่องานขุดก่อสร้างชั้นใต้ดินและอุโมงค์ การน าผล
การวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช ้
 
530431 วิศวกรรมน้ าประปาและการออกแบบ        4 (4-0-8) 
 (Water Supply Engineering and Design) 
วิชาบังคับก่อน  :  430233 อุทกวิทยา 
 การประมาณความต้องการใช้น้ าประปาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แหล่งน้ าดิบส าหรับท าน้ าประปา การท านายจ านวนประชากร
ผู้ใช้น้ า อัตราการใช้น้ าประปา และความเปลี่ยนแปลงตามเวลา การ
ออกแบบระบบกระจายส่งน้ าประปา ระบบผลิตน้ าประปา และการวาง
แผนการผลิต 
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530432 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า        4 (4-0-8) 
 (Water Resources Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530233 อุทกวิทยา 
 กระบวนการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรน้ า ทางเลือกต่าง 
ๆ ในการพัฒนา หลักการในการเลือกและค านวณออกแบบโครงสร้าง 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เศรษฐศาสตร์การจัดการแหล่งน้ า 
การวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย รายละเอียดและข้อก าหนดของงาน การ
วางแผน 
 
530433 วิศวกรรมชลประทาน         4 (4-0-8) 
 (Irrigation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530352 อุทกวิทยา  
 ปริมาณน้ าท่ีพืชต้องการ องค์ประกอบของระบบชลประทาน 
คลองส่งน้ าและอาคาร  ชลประทาน การวัดน้ าชลประทาน การส่งน้ าและ
การควบคุม การปรับระดับท่ีดินและการวางผังสนาม วิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน 

 
 530442   วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง  4 (4-0-8)  

 (Construction Engineering and Management) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  

ระบบการส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การวางผังสถานท่ี
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ วิธีสายทางกิจกรรมวิกฤต การจัดการ
ทรัพยากรโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้าของโครงการ เทคโนโลยี
การก่อสร้างร่วมสมัย เครื่องจักรหนักส าหรับงานก่อสร้าง ความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพงานก่อสร้าง 
 
530443 สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง        4 (4-0-8) 
 (Construction Contract and Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและข้อก าหนดในการก่อสร้าง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายและข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณของวิศวกร ความส านึกเรื่องความปลอดภัย   
 
530444 การประมาณราคาก่อสร้าง        4 (4-0-8) 
 (Construction Estimation) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 พื้นฐานการประมาณราคาก่อสร้าง สัญญา รายการก่อสร้าง 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง การประมาณการงานดิน งานคอนกรีต งาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งานระบบต่างๆ 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การจัดท า
บัญชีปริมาณงาน การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการเสนอ
ราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา  
 
530445 เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง           4 (4-0-8) 
 (Construction Technique and Equipment) 
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เทคนิค
และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างท่ีได้รับความเสียหาย  
กระบวนการและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย  
 
530452 การออกแบบทางแยกต่างระดับ        4 (4-0-8) 
 (Design of Highway Interchange) 
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ข้อก าหนดและมาตรฐานการออกแบบทางแยกบนทางหลาง 
การวิเคราะห์จราจร ออกแบบความเร็ว การก าหนดช่องจราจรสมดุลย์ 
ระยะพอเพียงการเบี่ยงเบน เลนร่วมและเลนแยก  ระยะมองเห็น  
แนวทางแนวดิ่งและแนวราบ ชนิดและรูปแบบของทางแยกต่างระดับ  
การออกแบบวงรอบบรรจบ ระบบป้ายจราจรและสัญญาณไฟในทางแยก
ต่างระดับ 
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530453 เทคโนโลยีและระบบการขนส่งสาธารณะในเมือง     4 (4-0-8) 
  (Urban Public Transportation System and  
  Technology) 

วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ประวัติความเป็นมาและบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะต่อ
การพัฒนาเมือง ระบบการขนส่ง ชนิดต่างๆในเมือง ลักณษณะของ
ยวดยาน การใช้ ระบบการขนส่งสาธารณะท่ัวไป ระบบการขนส่ง
สาธารณะแบบราง เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการขนส่งในเมือง 
ระบบขนส่งสาธารณะแบบพารา และแบบพิเศษอื่นๆ ส าหรับเมือง 
 
530454 การออกแบบสนามบิน        4 (4-0-8) 
 (Airport Design) 
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง 
 ข้อก าหนดระหว่างประเทศในการออกแบบสนามบิน การบิน
เบื้องต้น เครื่องบินพาณิชย์  ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
การเลือกพื้นท่ีในการสร้างสนามบิน การวิเคราะห์ลม  รูปแบบการวาง
แนวทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ทางขับ ลักษณะการเข้าจอด ประตูต่อเชื่อม 
ระบบไฟสนามบิน อุปกรณ์ช่วยเดินอากาศ อาคารผู้โดยสาร และการ
จัดการผู้โดยสาร   
 
530461 โครงงานวิศวกรรมโยธา        1 (1-3-3) 
 (Civil Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ออกแบบโครงงานเล็กๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ท าคน
เดียวหรือเป็นกลุ่ม ข้อเสนอโครงการ จัดท าโครงการ รายงาน น าเสนอ 
 
530462 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       4 (4-0-8) 
 (Special Project for Civil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
 ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจและอยู่

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการน าเสนอผลงาน                 9   หน่วยกิต 
 
530490  เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
530491 สหกิจศึกษา 1        8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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530492 สหกิจศึกษา 2        8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  530491 สหกิจศึกษา 1   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
530493 สหกิจศึกษา 3        8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 530492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิช เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
530494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโยธา       9  หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Study Project) 
เง่ือนไข  : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโยธา โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า  
 
531101 วัสดุวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 สมบัติท่ัวไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม แอสฟัลต์ 
ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน และยาง สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบ
ทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครงสร้างมหภาคและ
จุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัด
กร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น โครงสร้างของเซรา
มิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ วัสดุ
เซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้
วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์
และพอลิเมอร์ การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 
531201 โลหการกายภาพ 1         3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างผลึก  ความบกพร่องของผลึก  ผิวรอยต่อระหว่าง
ผลึก  เกรนและโครงสร้างจุลภาค  การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  
การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวร  การเปลี่ยนรูปของโลหะ  
กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค 
การเกิดสารละลายของแข็งและการเกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลของ
ภาคต่าง ๆ 
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531202 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1        1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพื่อตรวจสอบโครงสร้าง
แบบมหภาคและจุลภาค  การทดสอบความแข็ง การวัดขนาดเกรน  
เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าคาร์บอน 
 
531203 โลหการกายภาพ 2        3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy II) 
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 
 พฤติกรรมการแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  การเกิดผลึก
และการโตของผลึก  การคืนตัว  การตกผลึกใหม่และการโตของผลึก  
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา  อุณหภูมิและการเปลี่ยนภาค  
การแพร่ หลักการเปลี่ยนภาคในสถานะของแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม การอบ
ชุบทางความร้อนของโลหะ 
 
531204 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 2        1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

 การอบอ่อน  การอบปกติ  การอบคลายเครียด  การชุบแข็ง
และการอบคืนตัว  การชุบแข็งผิวแบบคาร์บูไรซิง การแพร่ การหา
ความสามารถในการชุบแข็ง  การบ่มแข็ง  การคืนตัว  การตกผลึกใหม่
และการโตของเกรน  การเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต ์
 
531205 โลหการกายภาพ 3       3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy III) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการผลิตและโลหการกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็กท่ี
ส าคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม  เหล็กกล้าเครื่องมือ  

เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อเทา  เหล็กหล่ออบเหนียว และเหล็กหล่อเหนียว 
การปรับปรุงสมบัติทางกลโดยอาศัยกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
  
531206 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 3        1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 หรือเรียนควบคู่กัน 
 โครงสร้างจุลภาคในสภาพหลังการขึ้นรูป เช่น  การหล่อ  หรือ
การรีด  ของโลหะกลุ่มเหล็กท่ีส าคัญ ได้แก่  เหล็กกล้าคาร์บอน  
เหล็กกล้าผสม  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อเทา 
เหล็กหล่ออบเหนียว  และเหล็กหล่อเหนียว  กระบวนการอบชุบทาง
ความร้อนโลหะ  โครงสร้างจุลภาคในสภาพหลังผ่านกระบวนการอบชุบ
ทางความร้อน 
 
531207 หลักวิศวกรรมโลหการ        3 (3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมโลหะ  ระบบในงานโลหการและ
หลักพื้นฐานการท าดุลวัสดุ  หลักการและการค านวณปริมาณสัมพันธ์ทาง
เคมี  อุณหเคมีของปฏิกิริยา หลักพื้นฐานการท าดุลทางความร้อน  การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงและการใช้ประโยชน์ของความร้อน 
 
531208  วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหการ       3 (3-0-6) 
 (Methods of Differential Equations in Metallurgical 

Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ปัญหาค่าตั้งต้น ปัญหาขอบเขต  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับสูงประเภทเชิงเส้น  กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยและวิธีการหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้วิธีของสมการเชิง
อนุพันธ์ในงานวิศวกรรมโลหการ 
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531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1         3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์  นิยามและสังกัป
คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองทางเทอร์
โมไดนามิกส์  ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเทอร์โม
ไดนามิกส์  พลังงานอิสระในฟังก์ชันของความร้อน ความดันและศักยเคมี 
ความจุความร้อน เอนทาลปี  เอนโทรปีและกฎข้อท่ีสามทางเทอร์โม
ไดนามิกส์  การค านวณหาพลังงานอิสระจากข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
แผนภูมิสมดุลเฟสเบื้องต้น 
 
531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2         3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
วิชาบังคับก่อน : 531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 สมดุลเคมี สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์  เกณฑ์ก าหนดของ
สมดุลในกระบวนการความดันคงท่ี  สมดุลในแก๊สผสม  สมดุลระหว่างเฟส
ควบแน่นกับแก๊ส  แผนภาพพลังงานอิสระ พฤติกรรมของสารละลาย  กฎ
ของเฟส  สมดุลของเฟสและแผนภูมิสมดุล  หลักเคมีไฟฟ้า หลักเทอร์โม
ไดนามิกส์ของเคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายน้ า 
 
531302 โลหการเครื่องกล         4 (4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 สมบัติสถิตย์ของวัสดุภายใต้แรงกระท าภายนอก  พฤติกรรม
แบบยืดหยุ่น  การเสียรูปแบบถาวร  การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะแบบ
สองมิติและสามมิติ เกณฑ์ก าหนดการคราก ผลของอุณหภูมิ  อัตรา
ความเครียด ความเค้นตกค้างภายใน  ปัจจัยทางโลหวิทยาและข้อบกพร่อง
ต่อพฤติกรรมเชิงกลของโลหะ  กลไกเพิ่มความแข็งแรงในโลหะ  บทน า
กลศาสตร์การแตกหัก  ประเภทของการแตกหัก  การวิเคราะห์การแตกหัก
ของโลหะ สมบัติเชิงกลและการทดสอบ เช่น สมบัติความแข็ง  สมบัติแรง
ดึง  สมบัติแรงบิด  สมบัติความคืบ  สมบัติการทนต่อแรงกระแทก  สมบัติ

ความแกร่ง  สมบัติความล้า การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลเพ่ือการออกแบบ
และการน าไปใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม 
 
531303 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล         1 (0-3-0) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทน าการทดสอบเชิงกลในโลหะส าหรับการใช้งานทางวิศวกรรม 
เทคนิคการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวัดทางวิศวกรรม การทดสอบความแข็ง การวัดความเค้นและ
ความเครียด การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงบิด การทดสอบความคืบ 
การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก การทดสอบแรงดัด การทดสอบความ
ล้า การศึกษาพื้นผิวการแตกหักของชิ้นงานทดสอบ 
 
531304 การขึ้นรูปโลหะ         4 (4-0-8) 
 (Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล 
 ประเภทของการขึ้นรูปเชิงกลของโลหะ  หลักการเบื้องต้นของ
การแปรรูปโลหะเชิงกล  หลักเกณฑ์และการท างานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
แปรรูปโลหะ  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการขึ้นรูปเชิงกล  ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ
ในการตีขึ้นรูป รีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงลวดและท่อ การขึ้นรูปทรง
ลึก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การกลึง ไส ตัด เจาะ และการเจียผิวโลหะ การ
ขึ้นรูปขั้นสูงในโลหะ ข้อบกพร่องในชิ้นงานขึ้นรูปและแนวทางการแก้ไข 
 
531305 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ         1 (0-3-0) 
 (Metal Forming Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทน าปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีทางกลและการใช้
เครื่องมือขั้นสูง ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูปโลหะด้วยวิธีเชิงกล 
เช่น การกลึง ไส ตัด เจาะ ท าเกลียว ปฏิบัติการโปรแกรม Autocad 
ส าหรับกัดขึ้นรูป การกัดขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น ปฏิบัติการ
กัดอัตโนมัติด้วย CNC, EDM, Wire cutting 
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531306 โลหการเคม ี1        3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy I) 
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่  การสุ่มตัวอย่าง การท าให้
ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน  การคัดขนาด  การคัดแยก  การหาขนาดของ
แร่  การท าให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง  การแยกแร่โดยใช้
แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิตย์  การลอยแร่  การสกัดแร่โดยใช้ความร้อนสูง  การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดสมิกส์ การท าแคลไซด์  การย่างแร่  
กระบวนการรีดักชัน  กระบวนการท าให้โลหะบริสุทธิ์  หลักการสกัดแร่โดย
ใช้สารละลาย ในการตกผลึกโลหะและสารประกอบโลหะออกจาก
สารละลาย  การแยกสกัดโดยใช้ตัวท าละลายและการแลกเปล่ียนอิออน  
เคมีเชิงกายภาพของสารละลายน้ า การสกัดโลหะจากสารละลายวิธีอิเล็กโต
รวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟน์นิง 
 
531307 ปฏิบัติการโลหการเคม ี        1 (0-3-0) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคม ี1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง  การสกัดโลหะโดยใช้
สารละลาย  การสกัดโลหะมีค่าจากกากของเสียโลหะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  
การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง อิเล็กโตรรีไฟนิง  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ 
 
531308 โลหการเคม ี2         3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy II) 
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคม ี1 
 กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพของการ
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กด้วยเตาพ่นลม  กระบวนการถลุง
เหล็กโดยกรรมวิธีสเมลติงและการถลุงโดยตรง  การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบี
โอเอฟและเตาอีเอเอฟ  การปรุงแต่งให้น้ าเหล็กมีความสะอาดโดย
กระบวนการผลิตเหล็กกล้าขั้นทุติยภูมิ  โลหการของการปรุงน้ าเหล็กในถัง

แลดเดิล  การปรุงน้ าเหล็กด้วยเตาสุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการ
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  ปฏิกิริยาเคมีของการปรุงแต่งน้ าเหล็ก  ปฏิกิริยา
ของคาร์บอน ซิลิคอน โครเมียม การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  
การขจัดออกซิเจนและแก๊สต่างๆ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด โลห
วิทยาการขจัดอินคลูชัน  การหล่อแบบต่อเน่ือง 
 
531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ         4 (4-0-8) 
 (Foundry Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 บทน าการหล่อโลหะ  ประเภทและสมบัติของทรายแบบ  
กระบวนการท าแบบและอุปกรณ์  การออกแบบกระสวน  เตาหลอมโลหะ  
การค านวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการหลอมโลหะ การควบคุมคุณภาพ  
การปรุงแต่งน้ าโลหะ  การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อ
โลหะอื่น ๆ  หลักการแข็งตัวของโลหะ  การหดตัว  กลศาสตร์ของไหล
ระหว่างการเติมแบบ  การแข็งตัวแบบมีทิศทาง  ระบบการป้อนน้ าโลหะ
และการออกแบบ  ระบบทางเดินน้ าโลหะและการออกแบบ  การออกแบบ
งานหล่อ  กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุม
คุณภาพ  ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์  เทคโนโลยีการหล่อ 
สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะและพัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  
 
531310 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ        1 (0-3-0) 
 (Foundry Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหล่อโลหะ เช่น  การทดสอบทรายแบบ
หล่อ การออกแบบกระสวน  การท าแบบหล่อ  การท าไส้แบบ  เทคนิคการ
หล่อหลอมโลหะ  การปรับส่วนผสมของโลหะหลอมเหลว  กระบวนการ
หล่อ  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการหล่อ  การจ าลองการหล่อเบื้องต้น  
การควบคุมคุณภาพเชิงโลหวิทยา 
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531311 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก        3 (3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กท่ีส าคัญ เช่น อะลูมิเนียม 
แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม นิกเกิล  กระบวนการผลิตโลหะ 
กระบวนการหลอมโลหะ การท าโลหะผสม กระบวนการแปรรูปโลหะให้เป็น
ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม  แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ ทางกล การกัดกร่อน ท่ีส่งผลต่อการ
น าไปใช้งานทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม  กระบวนการปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การอบชุบในโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะ
ผสมทองแดงและโลหะผสมไทเทเนียม  โลหวิทยาและความส าคัญทาง
วิศวกรรมของโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ เช่น ตะกั่ว ดีบุก ทอง และเงิน 
 
531312 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ     4 (3-0-8) 
 (Transport Phenomena in Metallurgical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  531207 หลักวิศวกรรมโลหการ และ 531208 ระเบียบวิธี

ของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหการ 
 สมบัติของของไหล  การไหลของของไหลแบบลามินาและ
แบบเทอร์บูเลนท์  กฎความหนืดของนิวตัน  สมการสมดุลมวลและ
สมการสมดุลโมเมนตัม ความเสมือน และการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหล
ในท่อ  การประยุกต์ใช้สมดุลพลังงานกับการไหลของของไหล  กฎของฟู
เรียร์ การน าความร้อนของของแข็ง เบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อน
โดยการพาความร้อนและการแผ่ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของฟิคและการ
ถ่ายเทมวลสารโดยการแพร่ การแพร่ในของแข็ง  การปรับปรุงชั้นผิวแข็ง
โดยการแพร่  การท าให้โลหะผสมมีความสม่ าเสมอ  
 
531313 การกัดกร่อนของโลหะ        4 (4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 

 หลักเบื้องต้นของการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน 
แผนภาพพอร์เบซ์  การป้องกันการกัดกร่อนโดยการออกแบบท่ี
เหมาะสม การเลือกโลหะที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม 
ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและนิกเกิลผสม อะลูมิเนียมและ
อะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัดกร่อน 
การป้องกันแบบคาโทดิก การป้องกันแบบอะโนดิก บทบาทของตัวกด
ปฏิกิริยา การทดสอบการกัดกร่อน 
 
531321 เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ        3 (3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ  การควบคุมบรรยากาศภายใน
เตา  สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ  การบิดงอและการแตกร้าว  เตา
อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ 
 
531322 เทคโนโลยีพื้นผิว        3 (3-0-6) 
 (Surface Technology) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กลไกการสึกหรอ  เทคโนโลยีพื้นผิว  การต้านทานต่อการสึก
หรอ  การต้านทานต่อการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการสึกหรอ  การ
เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ  การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี  การพ่น
เคลือบด้วยเปลวทางความร้อน  การพอกผิวแข็ง  การชุบเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้า 
 
531323 การทดสอบแบบไม่ท าลาย         4 (4-0-8) 
 (Non-Destructive Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบแบบไม่
ท าลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้สาร
แทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค การ
ทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวน าด้วยสนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธีทาง
ไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ 
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531324 การทดสอบการกัดกร่อน        3 (3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
วิชาบังคับก่อน : 531313 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ  ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า  สมดุลขั้วไฟฟ้า  
การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์  การประยุกต์กลไกขั้วไฟฟ้า  เส้นเทเฟล  
ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วย
เครื่องโพเทนชิโอสแตท  การแปลความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  
การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน  การ
ทดสอบการกัดกร่อนท่ีมีความเค้นร่วม  และการทดสอบการเกิด
ออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
 
531325 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม        3 (3-0-6) 
 (Materials Selection for Engineering  
 Applications) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการน าไปใช้งานทางด้าน
วิศวกรรม กระบวนการออกแบบงานด้านวิศวกรรมและกรณีศึกษา วัสดุ
วิศวกรรมท่ีส าคัญและสมบัติ  ดัชนีวัสดุ  แผนภูมิสมบัติวัสดุ การสร้าง
แผนภูมิวัสดุด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ  
กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุส าหรับงานด้านงานด้านความร้อน  งานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์  การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิต กรณีศึกษาการ
เลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงความสามารถและต้นทุนการผลิต  การเลือกใช้
วัสดุแบบมีหลายเงื่อนไข  การเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณ  การ
เลือกใช้วัสดุเชิงประกอบ  พัฒนาการใหม่ของวัสดุและความท้าทายต่อการ
เลือกใช้วัสดุ   
 
531326 เหล็กกล้าไร้สนิม        3 (3-0-6) 
 (Stainless Steel) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 

 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม  โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม  
สมบัติทางกล  สมบัติทางเคมี  สมบัติทางกายภาพ  กระบวนการอบชุบ
ทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม  การประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม 
 

531327 โลหวิทยาของโลหะผง         3 (3-0-6) 
 (Powder Metallurgy) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าและประวัติโลหวิทยาของโลหะผง  กระบวนการผลิตโลหะ
ผงทางเคมีและกายภาพ ประเภทของโลหะผง  การบ่งลักษณะโลหะผงและ
การแปลผล การบ่งลักษณะโลหะผง  การผสม  สารเติม  สารหล่อลื่น  สาร
ยึด  หลักการและเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วน  การออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์  อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยีการ
เผาผนึก  ข้อบกพร่องจากการเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการทดสอบ
สมบัติเชิงกลชิ้นงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ  กระบวนการโลหวิทยา
โลหะผงของเหล็กกล้า  พัฒนาการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลหะผง  อนาคต
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะผง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
 
531328 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ       3 (3-0-6) 
 (Metal Matrix Composite) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าวัสดุเชิงประกอบเน้ือพื้นโลหะ เน้ือพื้นโลหะและวัสดุ
เสริมแรง กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเน้ือพื้นโลหะ การยึดเหน่ียว
ระหว่างพื้นผิวของเน้ือพื้นโลหะและวัสดุเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
เชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ สมบัติและการใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุเชิง
ประกอบเน้ือพื้นโลหะท่ีมีความส าคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบเน้ือพื้น
อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม และเหล็กกล้า ความเสียหายและการ
เสื่อมสภาพของวัสดุเชิงประกอบเน้ือพื้นโลหะ หลักการออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบเน้ือพื้นโลหะเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรม 
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531329 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในกระบวนการทาง        3 (3-0-6) 
 โลหวิทยา  

  (Computer Aided Engineering in Metallurgical  
  Processing) 

 วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสด ุ1 และ 531312  
         ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ 

 การค านวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์  พื้นฐานของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
 
531330 เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ         3 (3-0-6) 
 (Laser in Materials Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์  หลักการในการสร้างเลเซอร์  
ประเภทของเลเซอร์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ  ปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์  การเชื่อมด้วยเลเซอร์  การตัดด้วย
เลเซอร์  การแกะสลักด้วย เลเซอร์  การบัดกรีด้วยเลเซอร์  การ
ประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ 
 
531401 โลหวิทยาการเชื่อมต่อ         4 (4-0-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 หลักการเบื้องต้นของการเชื่อมต่อโลหะ  วิวัฒนาการของ
กระบวนการเชื่อมต่อโลหะแบบต่างๆ การถ่ายเทความร้อนและมวลใน
งานเชื่อม การแข็งตัวของโลหะหลอมเหลวในกระบวนการเชื่อม 
โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเชื่อม การวิเคราะห์ปัญหาในการเชื่อมโลหะ 
เช่น การเกิดความเค้นตกค้างหรือการบิดเบี้ยวของชิ้นงานเชื่อม การ

ป้องกันและการแก้ปัญหาในการเชื่อมโลหะ กรรมวิธีทางความร้อนก่อน
และหลังการเชื่อม ความสามารถในการเชื่อมต่อโลหะและโลหะผสมชนิด
ต่างๆ การทดสอบสมบัติของรอยเชื่อม การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพช้ินงานเชื่อม 
 
531402 การบ่งลักษณะวัสดุ        4 (4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน  ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล  
หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน  การ
วิเคราะห์ภาคและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  
การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การ
วิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค 
 
531403 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ         4 (4-0-8) 
 (Analysis of Metallurgical Failures) 

 วิชาบังคับก่อน :  531101 วัสดุวิศวกรรม และ  
            531302 โลหการเครื่องกล 

 บทน าการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิค การวิเคราะห์ ประเภทของ
ความเสียหายของชิ้นงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบเหนียวและ
แบบเปราะ บทน ากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้า
ระหว่างการใช้งานทางวิศวกรรม  ความเสียหายจากความคืบ  ความ
เสียหายจากการกัดกร่อน ความเสียหายจากการกัดกร่อนร่วมกับแรง
กระท า ความเสียหายในงานเชื่อม ความเสียหายและข้อต าหนิในชิ้นงาน
ท่ีผ่านกระบวนการอบชุบ การขึ้นรูปทางกลและการหล่อขึ้นรูป 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ  
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531421 เทคโนโลยีเหล็กหล่อ        3 (3-0-6) 
 (Cast Iron Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 5312105 โลหการกายภาพ 3 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพื้นฐานของ
เหล็กหล่อ  ลักษณะการแข็งตัวของเหล็กหล่อชนิดต่างๆ โลหวิทยาและ
สมบัติของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัว
หนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง  และเหล็กหล่อก
ราไฟต์ธาตุเจือสูง  กระบวนการหล่อและกรรมวิธีการหล่อหลอม
เหล็กหล่อ การอบชุบเหล็กหล่อเทา  เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่ออบ
เหนียว  ต าหนิและจุดบกพร่องท่ีเกิดจากการหล่อหลอมเหล็กหล่อ  และ
การวิเคราะห์การแตกเสียหายที่เกิดกับเหล็กหล่อ 
 
531422 เทคโนโลยีการหล่อ        3 (3-0-6) 
 (Casting Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 วัตถุดิบและกระบวนการท าแบบหล่อส าหรับการหล่อหลอมโลหะ 
การเตรียมโลหะหลอมเหลว ปฏิกิริยาระหว่างโลหะหลอมเหลวกับ
สิ่งแวดล้อม  การดุลพลังงานและวัสดุในเตาคิวโปลา  กลศาสตร์ของไหลและ
การออกแบบระบบป้อนน้ าโลหะ  การถ่ายเทความร้อนและการแข็งตัวของ
โลหะและโลหะผสม  การหล่อโดยใช้แม่พิมพ์โลหะ  สควีซแคสติง การหล่อ
แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว  การหล่อขี้ผึ้งหายและการหล่อโฟมหาย  การหล่อ
แบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์จุดบกพร่องในงานหล่อ  
 
531423 การจ าลองการหล่อ        3 (3-0-6) 
 (Casting Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 ทบทวนพื้นฐานการหล่อโลหะ ทบทวนพื้นฐานปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ พี้นฐานการแข็งตัวของโลหะ การ

วิเคราะห์ข้อบกพร่องของชิ้นงานหล่อ การประยุกต์ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในเชิงการค้าส าหรับการจ าลองการหล่อ กรณีศึกษาการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบการหล่อและการวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการหล่อ 
 
531424 การขึ้นรูปโลหะขั้นสูง        3 (3-0-6) 
 (Advanced Metal Forming) 
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ 

โลหการเครื่องกลขั้นสูงส าหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การ
เปล่ียนรูปถาวรในระดับโครงผลึก งานในอุดมคติและงานจริงในการขึ้นรูป
โลหะ ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขึ้นรูปโลหะ 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่ 
 
531425 โลหการกายภาพของเหล็กกล้า        3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy of Steels) 
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ชนิดและการใช้งานเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกล้า  สมบัติของ
เหล็กบริสุทธิ์และเหล็กกล้า  สมบัติทางเคมี  สมบัติทางกลและทาง
กายภาพ  การออกแบบเหล็กกล้า  ผลกระทบของธาตุผสมและการขึ้น
รูปเชิงกลต่อสมบัติของเหล็กกล้า  การปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วย
กรรมวิธีผสมผสานกันระหว่างความร้อนและเชิงกล  เหล็กกล้าทาง
วิศวกรรมชนิดต่างๆ  เหล็กกล้าคาร์บอน  เหล็กกล้าผสมธาตุเจือต่ า  
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต่ า เหล็กกล้าผสมธาตุเจือสูง  
เหล็กกล้าไร้สนิม  เหล็กกล้าใช้งานทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก  เหล็กกล้า
เครื่องมือ  เหล็กทนความร้อนสูง 
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531426 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะส าหรับ        3 (3-0-6) 
 การอบชุบโลหะ  
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 

 อุณหพลศาสตร์โลหการ ทบทวนการค านวณฟังก์ชันทางอุณ
หพลศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคัญ  ศักย์เคมีและสมดุลเคมี  บรรยากาศของ
แก๊สภายในเตาอบ ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่างๆ ภายในเตาอบ  การ
จัดแบ่งประเภทบรรยากาศภายในเตาอบ  และกรรมวิธีการจัดเตรียม
บรรยากาศแก๊สผสมในเตาอบ  ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศแก๊ส
ผสมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กกล้าอบ การควบคุมบรรยากาศของแก๊ส
ภายในเตาอบ การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส
กับโลหะ การควบคุมปริมาณคาร์บอนท่ีผิวเหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้า
และการควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บูไรซิง 
 

531427 หลักจลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ      3 (3-0-6) 
 (Kinetics in Metallurgical Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 531308 โลหการเคมี 2 
 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา  ผลของความเข้มข้นและ
อุณหภูมิ  กลไกการชน  ตัวก าหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา  ปฏิกิริยาท่ีถูก
ควบคุมโดยการแพร่  ปฏิกิริยาท่ีถูกควบคุมโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
จลนศาสตร์การเกิดปฏิกิริยาในระบบของเหลวกับของแข็ง  ของเหลวกับ
ของเหลว และแก๊สกับของแข็ง 
 
531428 การหลอมโลหะและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่        3 (3-0-6) 
 (Melting and Recycling of Metals) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  ศึกษา
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดขึ้น การใช้
พลังงาน  ผลผลิต  การปรับปรุงคุณภาพของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ 
กระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่และการท าให้โลหะบริสุทธิ์ใน
อตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  อะลูมิเนียม ทองแดง  ตะกั่ว  สังกะสี  

ดีบุกและโลหะมีค่า  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิต
โลหะ  การบริหารจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับกากของเสียในอุตสาหกรรม
โลหะ 
 
531481 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1        3 (3-0-6) 
 (Special Studies I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531482 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2        3 (3-0-6) 
 (Special Studies II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531483 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมโลหการ 1  3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ  
ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531484 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมโลหการ 2  3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ  
ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
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531485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 1         3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการ   ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 2         3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการ   ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531487 โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี           4 (0-8-4) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลหการ  
ค้นคว้าหาข้อมูล  น าเสนอโครงการวิจัย  การวิจัย  ท าการทดลอง  
จัดท ารายงานการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา  มีการประเมินผลโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น S/U 
 
531488 โครงงานสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะ        4 (0-8-4) 
 (Project Supporting Metal Industry) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ค้นคว้าทดลองและศึกษาวิจัยเชิงพื้นฐานหรือเชิงประยุกต์
ทางด้านโลหการเพื่อสนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรม มีการประเมินผล

โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น 
S/U 
 
531490 เตรียมสหกิจศึกษา       1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
531491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
         สหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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531492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 531491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
531493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 531492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
531494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโลหการ      9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Study Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Introduction to Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับ
ผลกระทบต่อสุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การ
สุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งน้ า
และการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย 
  
532202  พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        1 (1-0-2) 

  (Fundamentals of Environmental Engineering  
  Profession) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ีของวิศวกร
สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานในวิชาชีพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พื้นความรู้
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1        3 (3-0-6) 
 (Environmental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 102112 ปฏิบัติการ 
          เคมีพ้ืนฐาน 1 
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและทางกายภาพ
ของน้ า วิธีวิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ การวิเคราะห์ตัวอย่าง การ
แปลผลของการวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าให้สะอาด การท า
ให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้ความกระด้าง
ของน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน การกัดกร่อน การดูดซับ การเติมคลอรีน    
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532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1        1 (0-3-0) 
 (Environmental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่    
 เน้ือหาเคมีของน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตประปา เคมีเชิง
ปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าประปาและน้ าดิบ หลัก
ปฏิบัติส าหรับวิเคราะห์น้ า  วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปน้ี พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอ
นินทรีย์ในน้ า คลอรีนตกค้าง  
 
532205  เคมีสิ่งแวดล้อม 2       3 (3-0-6) 
 (Environmental Chemistry II) 
วิชาบังคับก่อน :  532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1    
 หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของน้ าเสีย วิธีการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การเก็บและการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง ออกซิเจนละลาย
น้ า บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามันและไขมัน และกรดอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  
 
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2        1 (0-3-0) 
 (Environmental Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน :  532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่ 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย เพื่อหาพารามิเตอร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปน้ี คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 
น้ ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส  
 
532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        4 (4-0-8) 
 (Environmental Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

 การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของแบคทีเรียวิทยา 
การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ ากับน้ าเสียทางแบคทีเรีย 
ปฏิกิริยาเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ การย่อย
สลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิด
หลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจ ากัด 
แนวความคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของประชากรจุลินทรีย์
ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
532208  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม         1 (0-3-0) 
 (Environmental Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่  
 หลักการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น กล้อง
จุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ หลักการการตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  เช่น การตรวจวัด
ค่า  จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ, การตรวจหาแบคทีเรียโค
ลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัดอัตราเร็วการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี(k) การศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศน้ า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 
 
532209 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม       3 (3-0-6) 
  (Statistics for Environmental Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้าง
กราฟความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์  
การน าสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม        4 (4-0-8) 
 (Environmental Unit Operations)  
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบผลิต
น้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลองการไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้น
เตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการ
ตะกอนของแข็ง 

532312 วิศวกรรมการประปา        4 (4-0-8) 
  (Water Supply Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีส่ิงแวดล้อม 1 532211 ปฏิบัติการ 
           หน่วยสิ่งแวดล้อม และ 525204 กลศาสตร์ 
           ของไหล 1  

 แหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน
ของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การตกตะกอนผลึกทางเคมี โคแอกกูเลชัน
และฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพ การกรอง การดูดซับ การ
แลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การก าจัดสารอินทรีย์
และอนินทรีย์ การควบคุมและป้องกันกลิ่นและรสในน้ า การลดแร่ธาตุใน
น้ า การควบคุมระบบผลิตประปา ระบบท่อประปา  
 
532313 วิศวกรรมน้ าเสีย        4 (4-0-8) 
 (Wastewater Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีส่ิงแวดล้อม 2 532211 ปฏิบัติการ 
                หน่วยสิ่งแวดล้อม และ 525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การจ าแนกลักษณะ
สมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วย
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ การก าจัดตะกอน ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 

532314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        1 (0-3-0) 
  (Environmental Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติการท่ีแยกออกได้เป็นหน่วยย่อยท่ีต่อเน่ืองกันในระบบ
ผลิตน้ าประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย  โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี  คือ  
การทดลองทฤษฎีของเบอร์นูลี การไหลข้ามฝาย โคแอกกูเลชันและฟล๊อก
คูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปล่ียนไอออน การ
ย่อยสลายแบบไร้อากาศ และการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบเอเอส  
 
532321  วิศวกรรมมลพิษอากาศ        4 (4-0-8) 
  (Air Pollution Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม  
 ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวกับมลพิษอากาศและการ
กระจายของมลพิษ แบบจ าลองเพื่อท านายความเข้มข้นของมลพิษ
อากาศ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ 
 
532322  วิศวกรรมมูลฝอย        4 (4-0-8) 
 (Solid Waste Engineering) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
  การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผลของ
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพ
ขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปร
สภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบ
สุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการจัดการขยะ 
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532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร        4 (4-0-8) 
 (Building Sanitation) 

 วิชาบังคับก่อน :  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  และ 532312  
           วิศวกรรมการประปา 

 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมายและ
ข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายน้ าร้อน ระบบท่อจ่ายน้ าเย็น ระบบระบายสิ่งปฏิกูล 
ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ าในบริเวณพื้น
ท่ีตั้งอาคาร การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยอาคาร  
 
532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปา       4 (4-0-8) 
 และน้ าเสีย   

     (Design and Operation of Water and Wastewater 
     Treatment Plants) 
 วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา และ  
          532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 

 บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบน้ าประปา
และระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบประปา
และระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ การออกแบบ
ระบบท่อจ่ายน้ าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการจัดการ
ระบบประปาและระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบประปา การควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม                     4 (4-0-8) 
  (Industrial Wastewater Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลักษณะของน้ าเสีย 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม การ
น ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วยบ าบัด การด าเนินงาน
และค่าใช้จ่าย แนวทางการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม โครงการศึกษาท่ี
มอบหมายในชั้นเรียน  

532333  วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม          4 (4-0-8) 
 (Environmental Health Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 หลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม
ของชุมชนและอาชีวอนามัย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกันทางด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  
 
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม        4 (4-0-8) 
  (Environmental Impact Assessment) 

 วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ และ  
          532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ การ
จัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 
 
532423  การจัดการของเสียอันตราย       4 (4-0-8) 
 (Hazardous Waste Management) 

 วิชาบังคับก่อน  :  532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ 
            532322 วิศวกรรมมูลฝอย 

 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายและ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การ
จัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับเสถียร และ
การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 
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532431 การควบคุมเสียงและความส่ันสะเทือน        4 (4-0-8) 
  (Noise and Vibration Control) 
วิชาบังคับก่อน :  532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 หลักการด้านคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือและการ
ตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอาคาร 
วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน   
 
532432 การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 (Industrial Pollution Prevention) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกัน
มลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการเข้าถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การประเมินความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ 
 
532433 การบริหารการผลิตและคุณภาพส าหรับ        4 (4-0-8) 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

      (Production and Quality Management for  
      Environmental Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การบริหารงานผลิตในเชิงกลยุทธ การวิเคราะห์ระบบและ
เทคนิคในการจัดการงานผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้
งบประมาณส าหรับการตัดสินใจและการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ การบริหารงานคุณภาพ และแนวความคิดพื้นฐานการผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

532434 การควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 (Industrial Air Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผา
ไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ควบคุม
ฝุ่นละอองและแก๊ส การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษอากาศ การ
ควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง บัญชีรายการ
การปล่อยมลพิษอากาศ 
 
532435 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม          4 (4-0-8) 
          (Industrial Environmental Management System) 
วิชาบังคับก่อน  :  532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการ
จัดการ  หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีบริการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการและมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS 
WEEE CFP การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนสมัครใจ 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
 
532440   การบ าบัดโดยดิน                                  4 (4-0-8)                    
 (Land Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กระบวนการธรรมชาติในการบ าบัดน้ า
เสียหลายประเภท ได้แก่ การบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายบนดิน แบบอัตรา
ไหลช้า ระบบไหลซึมเร็ว ระบบไหลนอง ระบบบ่อคงตัว และระบบพื้นท่ีชุ่ม
น้ าประดิษฐ์  กลไกการบ าบัดท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน ระหว่างจุลินทรีย์ 
ดิน และพืช  ปัจจัยจ ากัดในการออกแบบระบบ การเลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในการ
บ าบัด  การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี  
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532441 การจัดการคุณภาพน้ า        4 (4-0-8) 
 (Water Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
 มลภาวะทางน้ าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
แหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบมีต าแหน่งแน่นอนและไม่มีต าแหน่ง
แน่นอน กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสีย
และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ า
อื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจนละลายน้ า การ
พัฒนากฎหมาย นโยบายและมาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า   
ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า 
 
532442 การบ าบัดน้ าขั้นสูง        4 (4-0-8) 
 (Advanced Water Treatment)    
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา 
 หลักการของผลิตน้ าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและ
การควบคุมระบบผลิตน้ า ประกอบด้วย  ระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า 
การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้ า
บริสุทธิ์สูง การก าจัดสารอินทรีย์  ระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกันตะกรันและการกัด
กร่อน ระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอระบายความร้อนและหม้อไอน้ า 
 
532450 พลังงานและสิ่งแวดล้อม         4 (4-0-8) 
 (Energy and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ 
 สถานภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ เทคโนโลยีของ
การจัดหาแหล่งพลังงานและรูปแบบการบริโภค และใช้พลังงาน พลังงาน
ทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากของเสีย 

และอื่นๆ  นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การเผาไหม้และการเกิด
มลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการใช้พลังงาน
แต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนและแต่ละวงจรชีวิต การเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากการใช้
เทคโนโลยีพลังงานในรูปต่างๆ   
 
532451 เทคโนโลยีอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม         4 (4-0-8) 
 (Green Building Technology) 

 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ 532323  
        สุขาภิบาลภายในอาคาร 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและอาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และข้อก าหนดส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การเลือกสถานท่ีตั้งและการออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและเลือกใช้
วัสดุในการก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ าใช้ภายในอาคาร 
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์อาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 
 
532452  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนฟุตพริ้นท์   4 (4-0-8) 
 (Climate Change and Carbon Footprint) 
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ  
 ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก แหล่งก าเนิดและแหล่งดักก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
เทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการลดผลกระทบ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกและพลังงานท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ข้อก าหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ 
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532453  กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม      4 (4-0-8) 
 สิ่งแวดล้อม  
  (Laws and Economics for Environmental  
            Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 หลักการเบื้องต้นนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 
หลักการมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและข้อก าหนดในจัดเตรียม
การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการอุตสาหกรรม 
นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของไทย และความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น มูลค่าเทียบเท่าและ
ความสัมพันธ์ของเวลาและค่าของเงิน การค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนภายใน
และอัตราผลก าไรต่อต้นทุน การคิดค่าเสื่อมราคาและภาษี การหา
จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ใน
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
532471  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       4 (4-0-8) 
 (Special Studies in Environmental Engineering) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ความสนใจ 
 
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        1 (1-0-3) 
 (Pre-Environmental Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

การวางแผนวิจัย การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ

น าเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน  

 
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        3 (0-9-0) 

 (Environmental Engineering Project) 

 วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

          และโดยความเห็นชอบของสาขา 
 นักศึกษาท าโครงงานจากปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์

ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงงาน การวัดผลท าโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบซ่ึงจะ

พิจารณาจากคุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรายงาน
การวิจัย 

 

532490 เตรียมสหกิจศึกษา          1 (1-0-2) 

 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ

การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนา

ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน

รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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532491 สหกิจศึกษา 1                      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 532490 เตรียมสหกิจศึกษา 532312 วิศวกรรมการ

ประปา 532313 วิศวกรรมน้ าเสีย 532322 วิศวกรรมมูล
ฝอย 532325 การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม และ 
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
532492  สหกิจศึกษา 2       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :  532491 สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
532493 สหกิจศึกษา 3         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน  :  532492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
532494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       9 หน่วยกิต 
 (Environmental Engineering Study Project) 
เง่ือนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
533221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม         4 (4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและ
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุน
แบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
การคิดค่าเสื่อมราคา  การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน การวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ         4 (4-0-8) 
 (Statistics for Industrial Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทฤษฎีความน่าจะเป็น   ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่ม
ตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
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533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 
 (Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนท่ีและเวลา  แนวปฏิบัติ
และวิธีด าเนินการของหลักการการประหยัดการเคลื่อนท่ีและการ
ประยุกต์ใช้  การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ  แผนภูมิการ
ด าเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร  การศึกษาการเคลื่อนท่ีเชิงอนุภาค  
การศึกษาเวลา การสุ่มงาน  การประเมินอัตราการท างาน ระบบข้อมูล
มาตรฐาน  ระบบเวลาท่ีพิจารณาก าหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ  และการใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน   
  
533261 กรรมวิธีการผลิต        4 (4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต  เช่น  การแปร
รูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร  การเชื่อมโลหะ  การหล่อโลหะและการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน  กรรมวิธีการ
ผลิตท่ีใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการ
ผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น  การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง 
CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต        1 (0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่ 
   ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุง
คุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐาน   ฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut 
 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน        1 (0-3-0) 
 (Fundamental of Industrial Engineering  
 Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน :   533261 กรรมวิธีการผลิต  และ  
     533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

     ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้
นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์การ
ท างาน การศึกษาการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ 
การเขียนโปรแกรมสั่งการท างานเครื่องซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือวัดละเอียด 
 
533301 การวิจัยด าเนินงาน 1         4 (4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     วิธีการการวิจัยการด าเนินการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยมุ่งเน้นการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์  โปรแกรมเชิงเส้นตรง  แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงาน  ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีแถวคอย   แบบจ าลองท่ีใช้แก้ปัญหาพัสดุ
คงคลังและแบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 
533302 การวิจัยการด าเนินงาน 2         4 (4-0-8) 
 (Operations Research II) 
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 

    ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการด าเนินงาน 1 โดย
การประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย  ทฤษฎีคงคลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อ
ขั้นสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
 
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น         4 (4-0-8) 
 (Introduction to Mathematical Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

  ศึกษาขั้ น ตอนและ เทค นิคในกา รสร้ า งตั วแบบทา ง
คณิตศาสตร์เพื่อ การแก้ปัญหาด้านต่างๆ  การวิเคราะห์ปัญหา  การ
ก าหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบ นัยท่ัวไป  การสรุปเป็นตัวแบบ  การ
แปลความหมายของค าตอบ  เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเมตริกซ์   ระบบสมการเชิงเส้น  ก าหนดการเชิงเส้น วิธีการซิม
เพล็กซ์  คณิตศาสตร์การเงิน  คณิตศาสตร์ประกันภัย 
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533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต        4 (4-0-8) 
 (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีส าคัญของกรรมวิธีการผลิต  
เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการโดยวิธีการทางด้านสถิติ การจัดการ
วัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต  การจัดการส่วนประกอบท่ีส าคัญของ
กรรมวิธีการผลิตโดยค านึงการท่ีได้มาซ่ึงต้นทุนการผลิตท่ีต่ าและผลก าไร 
การจัดตารางการผลิตและการลดการสูญเสียเวลา  การควบคุมการผลิต 
 
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน        4 (4-0-8) 
 อุตสาหกรรม   
 (Industrial Cost Analysis and Budgeting) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
     ศึ กษาถึ ง หลั ก ก า รพื้ น ฐ านทา งบัญ ชี  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แล ะ
ส่วนประกอบ ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ยของโรงงาน ต้นทุนทางตรง 
การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน การใช้จ่ายเงินลงทุน การจัดสรร
เงินทุนและการตัดสินใจในการลงทุน 
 
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 
 (Plant Layout)  
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 
      ศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน ท่ีน ามาใช้ ในการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  แผนผังการจัดวางเครื่องจักรท่ี
มีอยู่ ท่ัวไปและวิธีการใหม่ๆ  การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การ
ค านวณพื้นท่ีใช้งาน  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ ท่ีเก็บวัสดุอัตโนมัติ ลักษณะ
ปัญหาทางด้านการวางผังโรงงาน  ท าเลท่ีตั้งโรงงาน  การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายท่ีข้องกับการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผังเมือง 
และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ  การท ารายงานจากทัศนศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ประเภทของผังของหน่วยงานบริการและ
สนับสนุน 

533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง        4 (4-0-8) 
 (Maintenance Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาหลักการของการซ่อมบ ารุง  การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 
การซ่อมบ ารุงแบบทวีผล การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ การ
ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์   การจัดองค์กรของงานซ่อมบ ารุง  
การวางแผนและการควบคุมกิจกรรม การซ่อมบ ารุง  การจัดการวัสดุ
และอะไหล่  ความเชื่อถือได้  อัตราการเสียของเครื่องจักรในเชิงสถิติ 
การวัดและประเมินผลสมรรถนะของการซ่อมบ ารุง ระบบการจัดการการ
บ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความสามารถในการ
บ ารุงรักษาและใช้งานได้  การหล่อลื่น  เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพ
การจัดองค์กร  บุคลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรักษา  การ
จัดการวัฏจักรชีวิต  การท ารายงานการบ ารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
หลัก  การพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุง 
 
533325 พื้นฐานการจัดก าหนดการ        4 (4-0-8) 
 (Fundamental of Scheduling) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

    ศึกษาพื้ นฐานการจัดก าหนดการ เบื้ อ งต้ น  การจั ด
ก าหนดการในพื้นท่ีผลิต การจัดก าหนดการเครื่องจักรเดี่ยว การจัด
ก าหนดการเครื่องจักรขนานและการจัดล าดับรุ่น การจัดตารางระบบ
ผลิตแบบไหลเล่ือน และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน 

 
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ        4 (4-0-8) 
 ห่วงโซ่อุปทาน   

  (Information Technology for Supply Chain  
  Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ  การบริหาร
จัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต ระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ การการประยุกต์ใช้ 
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533341 การควบคุมคุณภาพ         4 (4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ต้นทุนคุณภาพ  หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ  
กระบวนการผลิตและแผนภูมิควบคุม  แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน  
แผนภูมิ เชิ ง คุณลักษณะ  ความสามารถของกระบวนการผลิต  
ความคลาดเคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ  ความเชื่อถือได้  การ
บริหารงานควบคุมคุณภาพ 
 

533342 การประกันคุณภาพ         4 (4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การจัดการคุณภาพเชิงรวม  ระบบการจัดการคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพรวมท้ัง
ซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ 
 
533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์         4 (4-0-8) 
 (Simulation Systems and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ออกแบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการท่ีไม่ต่อเน่ือง 
ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาแบบจ าลอง
ต่าง ๆ สร้างแบบจ าลองจากระบบอุตสาหกรรมและการบริการ และศึกษา
การใช้แบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์หาค าตอบท่ีเหมาะสม 
 
533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมและ        4 (4-0-8) 
 บริการสมัยใหม่   

  (Quality System for Modern Industrial and  
  Services) 

วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ 
    เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม 
มาตรฐานความปลอดภัย 

533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพิ่มผลผลิต         4 (4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ 

 ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเพิ่มเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณภาพ 
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการ
เพิ่มผลผลิต 
 
533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์        4 (4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดี่ยว  การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร  เทคนิคการพยากรณ์ รวมท้ัง
แบบจ าลองพื้นฐาน  แบบจ าลองอนุกรมเวลา  และเทคนิคการท าให้
ราบเรียบ 
 
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง          4 (3-3-6) 
 อุตสาหกรรม  
 (Industrial Control and Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
     ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
หลักการท างานของอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์การท างานชนิดต่างๆ 
การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การเขียน
โปรแกรมพีแอลซีเบื้องต้น 
 
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต         4 (3-3-6) 
 (Manufacturing Process Analysis) 

 วิชาบังคับก่อน :   533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262  
            ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

 ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุท่ีใช้ท าเครื่องมือตัดโลหะ 
รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลว
ส าหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการท างาน และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต การค านวณต่าง ๆ 
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การค านวณเวลาในการท างานของเครื่องมือกล 
ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ 
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533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์         4 (4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing) 

 วิชาบังคับก่อน :  533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262  
           ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการน าเอาคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการผลิต อาทิเช่น การออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมไปถึงการน าเอา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
 
533364 พื้นฐานการออกแบบส าหรับการผลิต         4 (3-3-6) 
 (Introduction to Design for Manufacturing) 

 วิชาบังคับก่อน :   533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262  
            ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 

เทค นิคและวิ ธี ก ารขั้ นพื้ นฐาน  ส าหรั บการออกแบบ
กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่ าและเกิดของเสียในระหว่างการ
ผลิตน้อยท่ีสุด 
 
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต         4 (4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 

ศึกษาส่วนเพิ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานทางด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงได้แก่ ทฤษฎีของตัวเลข ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ 
ความสัมพันธ์ วิธีการนับ พีชคณิตของบูลีน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่         4 (3-3-6) 
 (Modern Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน :   53361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง  
                      อุตสาหกรรม 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบ
อัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านเครื่องข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง         4 (4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Process) 
วิชาบังคับก่อน :   533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262    

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
    เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดท้ังทฤษฎีขั้นพื้นฐานท่ี

จ าเป็นต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การเลือกใช้กรรมวิธีท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความแม่นย าในกระบวนการผลิต 
 
533368 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล         4 (4-0-8) 
 (Design of Machine Component) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 แนะน าการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  หลักการในการ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น สกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบ
ริ่ง ถังความดัน เป็นต้น 
 
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล         4 (3-3-6) 
 (Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกล
ตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐานการวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเน้ือ 
การวัดความเท่ียงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์ 
 
533370 การผลิตแบบลีน         4 (4-0-8) 
 (Lean Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการผลิตแบบลีน การก าหนดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การท าให้กรผลิต
ไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การก าจัดความสูญเปล่า 
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533410 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์        4 (3-3-6) 
 (Presswork and Die Design) 
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 

 วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์  การเฉือนในโลหะแผ่น  
ชนิดของเครื่องเพรส (press)  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับปั๊มตัดโลหะ
แผ่น  การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับดัด และขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะ
การไหลของโลหะในขณะขึ้นรูป  การค านวณหาแรงส าหรับขึ้นรูปโลหะ
แผ่น  การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ส าหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้น
รูปก้อนโลหะ วัสดุส าหรับท าเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์  และ
วิธีการอบชุบ 
 
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย         4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันความ
สูญเสีย  การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ  การออกแบบ วิเคราะห์และ
ควบคุมภัยในสถานท่ีท างาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน  โรคจากการ
ท างาน  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  หลักการบริหารความ
ปลอดภัย ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัย 
 
533422 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรอุตสาหการ       4 (3-3-6) 
 (Information Technology for Industrial Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 เรียนรู้การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีเกี่ ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ และฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งาน
เบื้องต้นในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม         1 (1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม  ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงาน

ในอุปกรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า  การจัดการเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 
 
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น         4 (4-0-8) 
 (Introduction to Expert System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจ
ของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม         2 (2-0-4) 
 (Industrial Law) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของวิศวกร 
 
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ        4 (4-0-8) 
 (Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดี หลัก
ทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาด
ย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร
การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบ
องค์กร การว่าจ้างและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย 
 
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ  
เน้นเกี่ยวกับการจัดการในการผลิตและการด าเนินการ  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การตลาด  และกรณีศึกษา 
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533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ         4 (4-0-8) 
 (Decision Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ โดยเน้นการใช้
หลักการ และ วิธีการวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ วัด ค านวณ ควบคุม และ
ประเมิน เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพ และ ความสามารถ ในการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ 
 
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส ์        4 (4-0-8) 
 (Logistics Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ  
          533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 

  หลักการพื้นฐานการสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์ในโครงข่ายห่วง
โซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการจราจร การ
เลือกต าแหน่งท าเลท่ีตั้ง  การพยากรณ์ความต้องการ การประยุกต์ใช้ 
 
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 หลักการในการออกแบบการทดลอง  ทบทวนหลักสถิติและ
การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว  
การออกแบบการบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์  การออกแบบ
แฟคทอเรียล 
 
533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการคุณภาพ         4 (4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     บทน าเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในงานวิศวกรรมและการ
ปรับปรุงคุณภาพ  แบบจ าลองการขัดข้อง  ความเชื่อถือได้ของระบบ  
ความสามารถในการธ ารงรักษาของระบบ 

533451 การยศาสตร์         4 (4-0-8) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น  สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบ
การท างาน เช่น โครงสร้างกระดูก ข้อต่อกระดูก กล้ามเน้ือ  การวัด
ขนาดของร่างกาย  สภาวะแวดล้อม  การท างาน  ขีดความสามารถ และ
ขอบเขตในการท างานของมนุษย์  การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ท่ีน่ังในการ
ท างาน  ภาพแสดง ระบบการควบคุม  สถานท่ีท างาน และระบบการ
ขนส่งวัสดุท่ีใช้มนุษย์  ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการท างาน 
การท างานเป็นกะ  การจูงใจ และความเหน่ือยล้า 
 
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับ        4 (3-3-6) 
 กระบวนการผลิตอัตโนมัติ   

 (Computer Control for Automated Production System) 
 วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง 
          อุตสาหกรรม และ 533366 ระบบอัตโนมัติใน 
                      อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม การควบคุมผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังภายในและ
ภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนตร์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการท างานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ 
การฝึกปฏิบัติ 
 
533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต  4 (4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการสั่งการ การ
จัดการและการวางแผนการในการผลิตสินค้าต่างๆขององค์กร ท าความ
เข้าใจระบบท่ีเชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้
การวางแผนและบริหารการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ         4 (4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies) 

 วิชาบังคับก่อน :  533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ  
           533301 การวิจัยด าเนินงาน 1 

 ศึกษาปั จจั ย ท่ีส า คัญต่ อการตั ดสิ น ในการลง ทุนทา ง
อุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์  รวมถึงวิธีการพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  แนวทางกรณีศึกษา 
 
533465 วิศวกรรมคุณค่า         4 (4-0-8) 
 (Value Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทน าวิธีการทางวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์วิศวกรรม
คุณค่าเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดซ้ือ  และการผลิตเพื่อลด
ต้นทุน  โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 
533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภท
ของไหลและกากของเสีย  การควบคุมและการก าจัดน้ าเสีย  กรรมวิธีการ
ก าจัดของเสียและก๊าซ รวมท้ังระบบการปล่อยของเสีย 
 
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์       4 (4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนพื้นฐานตัวอักษร สี  และ
ภาพประกอบ ศึกษาวัสดุส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพื่อใช้
กับบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 
 
533468 วิศวกรรมย้อนรอย         4 (4-0-8) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรม
ย้อนรอยส าหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอย ความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม 
 
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น         4 (3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System) 

 วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262  
         ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต และ 533363  
         การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชุดแขนกล ชุด
ขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
 
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1          1(1-0-2) 
 (Special Problems in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

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

  ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอน
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา 

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

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

ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
533490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
533491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 
533492 สหกิจศึกษา 2       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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533493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
533495 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ          1 (1-0-12) 
 (Industrial Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  การ
แก้ปัญหา  การเขียนรายงานและการน าเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ 

 
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป        4 (4-0-8) 
 (General Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เ กี่ ย วกั บ โ คร งสร้ า งภ าย ในขอ ง โ ลก 
กระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลกและบนผิวโลก คุณสมบัติทาง
กายภาพและการจัดหมวดหมู่ของแร่ หินและวัฏจักรของหิน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การเปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลก การผุพังของหินและการเคลื่อนท่ีของมวล 
กระบวนการของน้ าผิวดินและน้ าบาดาล ธารน้ าแข็ง, ทะเลทรายและ
ชายฝั่ง 
 
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป        1 (0-3-3) 
 (General Geology Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

 การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่
ของแร่และแร่ประกอบหิน การจ าแนกชนิดของหิน การใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 
 
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง        4 (3-3-9) 
 (Structural Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การ
จ าแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณีวิทยาจากรูปแบบของหินโผล่และ
โดยวิธีการโปรเจคชั่น 
 
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม        3 (3-0-6) 
 (Petroleum Industry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการส ารวจปิโตรเลียมด้วย
วิธีการต่าง ๆ เทคนิคการเจาะหลุมส ารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการ
น าขึ้นมาสู่ผิว วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการ กลั่น การ
ขนส่ง และการตลาดของน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
 
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม        3 (3-0-6) 
 (Petroleum Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิด การเกิด การสะสมตัวของ
ปิโตรเลียม ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
 
534205 คุณสมบัติหินและของไหล        3 (3-0-6) 
 (Rock and Fluid Properties) 

 วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  
          และ 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

 คุณสมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความ
พรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความ
ดันแค๊พพิลลารี คุณสมบัติของปิโตรเลียม ก๊าซ น้ ามัน และน้ า การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตร 
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534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล        1 (0-3-3) 
 (Rock and Fluid Properties Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 ปฏิบัติทดลองคุณสมบัติของหินและของไหลต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต 
 
534207 ภูมิสันฐานวิทยา        3 (2-3-7) 
 (Geomorphology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวท่ีสัมพันธ์กับ
กระบวนการน้ัน ๆ การประยุกต์วิชาภูมิสัณฐานวิทยากับสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่น ๆ 
 
534208 แร่วิทยา        4 (3-3-9) 
 (Mineralogy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจ าแนก
ชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่ 
 
534300 ศิลาวิทยา                                             3 (2-3-7) 
 (Lithology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ก าเนิดของหินชนิดต่าง ๆ แร่ประกอบหิน ลักษณะเน้ือของหิน 
โครงสร้างของหิน การเรียกชื่อหิน การแบ่งชนิดหิน การศึกษาหินโดยแว่น
ขยายและกล้องขยาย การศึกษาแผ่นหินบางโดยกล้องจุลทรรศน์แบบโพลา
ไรซ่ิง 
 
534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์        4 (3-3-9) 
 (Geophysical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 หลักการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่าง ๆ ของการส ารวจ
ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1        4 (4-0-8) 
 (Reservoir Engineering I) 

 วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ  
           103105 แคลคูลัส 3 และ 525204  
         กลศาสตร์ของไหล 1  

  การไหลของไหลในตัวกลางพรุน การไหลเข้าสู่หลุม การ
ทดสอบการไหล คุณสมบัติตัวกลางพรุน การค านวณปริมาณส ารอง 
กลไกการขับเคล่ือน และการค านวณมวลสมดุลย์ส าหรับแหล่งก๊าซ ก๊าซ-
ก๊าซเหลว น้ ามัน และน้ าบาดาล 
 
534303 วิศวกรรมการเจาะ        4 (4-0-8) 
 (Drilling Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่น
เจาะน้ าโคลนท่ีใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเจาะท่ี
เหมาะสมท่ีสุด การทดสอบหลุมเจาะโดยวิธีดริลสเตมเทส เทคนิคการ
เจาะหลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และ
การเจาะนอกชายฝั่งทะเล 
 
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ        1 (0-3-3) 
 (Drilling Fluid Laboratory) 
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลท่ีใช้ในการเจาะและผล
จากการเพิ่มสารเติมแต่งต่าง ๆ  
 
534305 การเรียงล าดับชั้นหินและธรณีวิทยา         3 (3-0-6) 
 ประเทศไทย  
 (Stratigraphy and Geology of Thailand) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความรู้พื้นฐานทางบรรพชีวินท่ัวไปและบรรพชีวินของประเทศ
ไทย มโนคติของการล าดับชั้นหินของประเทศไทย และธรณีวิทยาของ
ประเทศไทย  
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534306 วิทยาการตะกอน        3 (2-3-4) 
 (Sedimentology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การก าเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของ
การตกทับถมของตะกอน มโนคติของลักษณะปรากฏของหินชั้นและการ
ประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี 
 
534307 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม             1  หน่วยกิต 
 (Petroleum Technological Excursion) 

 วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ  
            534203  อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

 การเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมทางปิโตรเลียมตั้งแต่ก่อน
จนถึงหลังการผลิต ตัวอย่างเช่น หินต้นก าเนิดไฮโดรคาร์บอน การส ารวจ
คลื่นสั่นสะเทือน แท่นเจาะ สถานีผลิต โรงกลั่นอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 
 
534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1        4 (4-0-8) 
 (Petroleum Production Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การไหลผ่านท่อผลิต ท่อผิวดินของของไหลสถานะเดียว และ
ของไหลหลายสถานะ การไหลผ่านโช้ค พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความดันไหลก้นหลุม พฤติกรรม
การไหลในท่อผลิต วิธีการช่วยผลิต โดยใช้ก๊าซยก การสูบแบบก้านชิก 
การสูบโดยปั๊มหอยโข่ง การสูบโดยปั๊มไฮโดรลิก 
 
534309 การปฏิบัติการผลิต        3 (3-0-6) 
 (Production Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 วิธีการเตรียมหลุมผลิต อุปกรณ์เตรียมหลุมผลิตผิวดินและใต้
ดิน การออกแบบท่อผลิตและท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การยิง
ผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล แหล่งกักเก็บ
ถูกท าลาย การซ่อมบ ารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและท า
ให้หินแตก 

534310 การฝึกภาคสนาม                                   3  หน่วยกิต 
 (Field Work) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ  
           534300 ศิลาวิทยา 
 ฝึกปฏิบัติการส ารวจทางธรณีวิทยาและการท าแผนท่ี การผลิต
แผนท่ีทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง  การเตรียมและการเสนอรายงาน
ทางธรณีวิทยา 
 
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ        4 (3-3-9) 
 (Well Logging) 
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล 
 เครื่องอุปกรณ์หยั่งธรณีหลุมเจาะต่าง ๆ หลักการ การ
ประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงใช้ในการ
เก็บรายละเอียดหลุมเจาะในงานด้านการส ารวจปิโตรเลียม และการ
ประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้ าบาดาล 
 
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม        3 (3-0-6) 
 (Petroleum Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทางปิโตรเลียม 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจในการ
ลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก 
 
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ        3 (2-3-7) 
 (Photogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ  
         534207 ภูมิสัณฐานวิทยา 
 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณีวิทยา 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นและคุณสมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปล
ความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้
พื้นฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยา
และเทคโนโลยีธรณี 
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534314 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม        3 (3-0-6) 
 (Environmental Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะ
แวดล้อมของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยากับการวาง
แผนการใช้ท่ีดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒนาชนบทและระบบ
สุขอนามัย 
 
534315 อุทกธรณีวิทยา        4 (3-3-9) 
 (Hydrogeology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 วัฎจักรของน้ า ก าเนิดของน้ าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของ
ชั้นหินอุ้มน้ า กฎของดาร์ซี 
 
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2        3 (3-0-6) 
 (Reservoir Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 
 การทดสอบอั ตร าก าร ไหลหลุ มก๊ า ซและหลุ ม น้ ามั น 
ความสามารถในการผลิตของหลุม พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การ
วิเคราะห์อัตราผลิตท่ีลดลง การแทนท่ีของสารละลายได้ และการผลิต 
ทุติยภูมิเบ้ืองต้น พื้นฐานการท าแบบจ าลองคอมพิวเตอร์แหล่งปิโตรเลียม 
 
534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2        3 (3-0-6) 
 (Petroleum Production Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1  
 อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการ
ปฏิบัติต่อน้ ามัน ระบบปฏิบัติต่อน้ า การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตรา
การไหล และอุปกรณ์เพิ่มความดัน 
 
534318 การส ารวจปิโตรเลียม        3 (2-3-7) 
 (Petroleum Exploration) 

 วิชาบังคับก่อน :   534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ  
                                           534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 

 เป้าหมายของการส ารวจ การศึกษาหินต้นก าเนิด การวิเคราะห์
แอ่ง การส ารวจล าดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซ่ึงข้อมูล 
การประเมินผลและการแปลความหมายจากข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง 
วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีส าหรับการส ารวจ 
 
534319 คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนใน        4 (3-3-6) 
 การส ารวจปิโตรเลียม  
 (Reflection Seismics in Petroleum Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534301 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
แบบสะท้อนกลับ การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแปล
ความหมายคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การประยุกต์ใช้การ
ส ารวจแบบคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับในการส ารวจปิโตรเลียม 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534320 ธรณีวิทยาจากการรับรู้ระยะไกล        4 (3-3-9) 
 (Remote Sensing Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ  
            534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการส ารวจด้วยการรับรู้จากระยะไกล 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ในการส ารวจหิน แร่ และการจ าแนกลักษณะทางธรณีวิทยา
โครงสร้าง ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกส ารวจภาคสนาม 
 
534321 การเขียนและการเสนอรายงานทาง        1 (1-0-2) 
 เทคโนโลยีธรณี  
 (Geotechnological Report Writing and Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ล าดับของเน้ือหาใน
รายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
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534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี        3 (3-0-6) 
 (Quaternary Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การประยุกต์ด้วยหลักการเรียงล าดับชั้นหินต่อตะกอนควอ
เทอร์นารี วิธีการหาอายุในควอเทอร์นารี หลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและประเด็นต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี 
 
534323 ธรณีวิทยาแหล่งแร่        3 (3-0-6) 
 (Geology of Mineral Deposits) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การเกิด คุณลักษณะและการแพร่กระจายของแหล่งแร่
เศรษฐกิจ รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่        3 (3-0-6) 
 (Mining Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
 การส ารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
รวมท้ังบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการท าเหมืองแร่ 
 
534325 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว        3 (3-0-6) 
 (Subsurface Geology) 
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
วิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดงโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพื่อผลิตแผนท่ีใต้พ้ืนผิว 
 
534326 เทคโนโลยีหลุมเจาะ        2 (2-0-4) 
 (Well Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ 
 การออกแบบและการด าเนินการเจาะ การพัฒนาและการ
บ ารุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการเจาะ และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 

534327 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน        2 (2-0-4) 
 (Geology of Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวทิยาท่ัวไป 
 หลักการของธรณีวิทยาปิโตรเลียม ธรณีวิทยาถ่านหิน 
ธรณีวิทยาของหินน้ ามัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การ
ใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ 
 
534328 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา        2 (2-0-4) 
 (Geodata Processing) 

 วิชาบังคับก่อน :   534200 ธรณีวิทยาท่ัวไป และ 523101 
            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 หลักการของการหาปริมาณทางธรณีวิทยา การประยุกต์
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การ
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพ
ต่าง ๆ  
 
534329 การส ารวจธรณีเคมีเบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Introduction to Geochemical Exploration) 
วิชาบังคับก่อน : 534208 แร่วิทยา 
 สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัวแบบปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ การส ารวจแบบไพศาล และการส ารวจแบบละเอียด การเก็บ
ตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
534330 วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ        3 (3-0-6) 
 (Natural Gas Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
 ส่วนประกอบและคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ  วิธีการวัดและ
การเก็บตัวอย่าง การประเมินปริมาณส ารอง กระบวนการผลิต เทคนิค
การขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ 
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534400 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร        3 (3-0-6) 
 (Geology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ธรณีวิทยาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพื้นผิวของ
เปลือกโลก ลักษณะและการก าเนิดของหินโดยท่ัวไป โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การส ารวจท าแผนท่ีธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท่ีตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ า การควบคุมการกัดเซาะและน้ าท่วม การเจาะ
อุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 
 
534401 โครงงานเทคโนโลยีธรณี        3 (0-6-3) 
 (Geological Technology Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณี การส่งเสริมให้มี
แนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือทดลอง 
หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การท างาน การ
ประเมินค่าใช้จ่าย และการก าหนดกรอบเวลาท างาน และการน าเสนอ
โครงการ 
 
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 

 ศึกษาหัวข้อ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ 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 กระบวนการและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร และ

การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนา

ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน

รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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534491 สหกิจศึกษา 1        8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 
534492 สหกิจศึกษา 2         8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
534493 สหกิจศึกษา 3        8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

 

534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีธรณี           9  หน่วยกิต 
 (Geotechnological Profession Project) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต               1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต ภาพรวม
ของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยุทธศาสตร์ในการเรียน อุปกรณ์และ
เครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษา การเขียนรายงาน การน าเสนองานทาง
วิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยในการศึกษา 
ภาพรวมของการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมการผลิต ความส าคัญและ
พื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของการผลิต 



431 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

535221  พื้นฐานกระบวนการผลิต                       3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Manufacturing Processes) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ
หล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปแบบผง การฉีดขึ้นรูป การ
เป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน 
กระบวนการแปรรูปชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรพื้นฐาน และ
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
ตัด รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่ การปรับปรุงคุณภาพผิวและ
การเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อวัสดุด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเชื่อม การ
ใช้สลักเกลียว การใช้กาว ระบบมาตรฐานท่ีใช้แพร่หลาย เช่น TIS, ANSI, 
JIS พื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการผลิต 
 
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและ        1 (0-3-3) 
 การขึ้นรูป                               
 (Forming and Heat Treatment Processes 
 Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต หรือเรียน 
          ควบคู่กับ 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุด้วยการหล่อ การตีขึ้นรูป การฉีดขึ้น
รูป การเป่าขึ้นรูป และการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน การวัดความแข็ง การขัดชิ้นงานเพ่ือส่องกล้องขยาย 
 
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมตอ่        1 (0-3-3) 
 (Machining and Joining Processes Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน :  535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อน 
           และการขึ้นรูป 

 ฝึกปฏิบัติการการแปรรูปและประกอบชิ้นงาน ตั้งแต่การ
วางแผนล าดับกระบวนการ การตัด การกลึง การกัด การเชื่อม การ
ประกอบ และการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบท่ีได้รับ 

535232 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ                 3 (3-0-6) 
 (Commercial Materials and Selection) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ทบทวนคุณสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตท่ีมีผลต่อคุณสมบัติและโครงสร้างของ
วัสดุ คุณสมบัติของวัสดุเชิงพาณิชย์ท่ีมีใช้งานแพร่หลาย ในอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระกรรมและสภาวะแวดล้อมใช้งานท่ีท าให้
เกิดการเสื่อมคุณภาพ การสึกหรอ การล้า การคืบ และการคราก เทคนิค
การปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุโดย
ค านึงถึงการใช้งานและต้นทุน พื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ผลกระทบของการเลือกวัสดุ 
 
535311 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร                         4 (4-0-8) 
 (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนค่าของ
เงินตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย การวิเคราะห์และการ
เปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่างๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การ
วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้สภาวะความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 
 
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต                         3 (3-0-6) 
  (Integrated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต องค์กรและการจัดองค์กร การวางแผนก าลังการผลิต 
พื้นฐานการออกแบบระบบการผลิต พื้นฐานการเลือกท าเลท่ีตั้งและการ
วางผังโรงงาน การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต  การจัดการโซ่
อุปทาน การวางแผนการผลิตหลัก  วิธีการผลิตเพียงให้ทันกับเวลา(JIT) 
และวิ ธีทฤษฎีข้ อจ ากั ด (TOC) ทฤษฏีการผลิตแบบลีน การวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินการผลิต 
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535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด                 1 (0-3-3) 
 (Material Testing and Measurement Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1   
           525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
           530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  

 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของโลหะ 
การทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  การวัด
แรงกระแทกของของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์                                    4 (4-0-8) 
  (Product Quality) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
  นิยามของคุณภาพพื้นฐานวิธีทางสถิติท่ีใช้เพื่อการออกแบบ
ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น  ทฤษฎีการควบคุม
กรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ท้ังแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิงตัวเลขและ
ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ การวิ เคราะห์ความสามารถในการควบคุม
กระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (SQC) ทฤษฎีและ
การออกแบบการชักตัวอย่าง ทฤษฏีการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์
ต้นทุนคุณภาพ 
 
535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต                         1 (0-3-3) 
 (Manufacturing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 

 การผลิตขั้นสูง เช่น การตัดและเชื่อมด้วยเลเซอร์ การขึ้นรูป
โลหะแผ่นท้ังการพับและการลากขึ้นรูปลึก การทดสอบการดีดตัวกลับ

ของการขึ้นรูปโลหะแผ่น การทดสอบแบบไม่ท าลาย การสแกนแบบสาม
มิติ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน การ

ตรวจสอบขนาดชิ้นงานอย่างละเอียด 
 

535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต                   1 (0-3-3) 

 (Manufacturing Engineering Seminar) 
วิชาบังคับก่อน : 535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรม  แบ่งกลุ่มนักศึกษา

เพื่อระดมสมอง  การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียนรายงานเชิง
เทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 
 

535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้      2 (1-3-5) 
 คอมพิวเตอร์ช่วย   
 (Computer Aided Engineering Analysis) 

 วิชาบังคับก่อน :   525301 การเขียนแบบทางกล และ  
           525304   การออกแบบเครื่องจักรกล 1  

 ความส าคัญและหลักการวิ เคราะห์ทางวิศวกรรมโดยใช้

คอมพิวเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ 
ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความ

ปลอดภัย เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของ
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน การใช้วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติอย่าง

ง่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่  ปัญหาด้าน
สถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไกของ
ชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต  
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535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย           2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 ความเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และ
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาตรฐานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบ เพื่อการประกอบการออกแบบเพื่อ
ความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูปโดยวิธีน าเน้ือวัสดุออก 
เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึงการกัด เครื่องมือตัด และเทคโนโลยี การเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น M-
code G-code การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับช่วยสร้างโปรแกรมควบคุม
ทางเดินของเครื่องมือตัด วิศวกรรมย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจร
อายุผลิตภัณฑ์  
 
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต                      2 (1-3-5) 
 (Integrated Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 การบูรณาการความรู้ ด้านกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
ความล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการผลิต หลักการเบื้องต้น
ของการคิดต้นทุนการผลิตชิ้นงาน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามแบบท่ี
ก าหนด การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตเป็น
ชิ้นงานส าเร็จ เช่น การขึ้นรูป การแปรรูป การอบชุบความร้อน การ
ปรับปรุงคุณภาพผิว การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ ท้ังท่ีเป็น
ชิ้นงานโลหะโลหะแผ่น พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม  
 
535334 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาดและ        2 (1-3-5) 
 พิกัดความเผื่อ                                
 (Geometric, Dimensioning and Tolerancing) 

 วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304  
         การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

 หลักการพื้นฐาน และมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ ในการ

ควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด การ

ให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการประกอบ

ชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบ

ทางวิศวกรรม 

 

535335 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม         1 (0-3-3) 

 (Precision Measurement and Control  

 Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 525311 ระบบควบคุมอัติโนมัติ 

 การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ  การทดสอบสมดุลของ

เพลา  การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 

PID การควบคุมความเร็ว การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การเปรียบ

วัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge R&R) 

การทดสอบแบบเร่ง การฝึกหัดใช้เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ 

 

535411 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม                       2 (1-3-5) 

 (Industrial Work Improvement) 

วิชาบังคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 

 พื้นฐานการศึกษาการเคลื่อนไหว ท้ังวิธีการวิเคราะห์การท างาน 

การวัดการท างาน และการปรับปรุ งกระบวนการท างาน โดยเน้น

สายการผลิตแบบงานประกอบ การออกแบบพื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะ

ส าหรับพนักงาน การศึกษาเวลาเพื่อวัดผลการท างาน และก าหนดเวลา

มาตรฐานการท างาน การวิเคราะห์แบบผังสถานประกอบการเบื้องต้น ท้ัง

แบบผังตามกระบวนการ และ แบบผังตามผลิตภัณฑ์ แนะน าแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์โดยเน้นรูปแบบการขนส่ง และโครงข่าย  
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535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2 (1-3-5) 
 (Jig and Fixture Design) 

 วิชาบังคับก่อน :  525301 การเขียนแบบทางกล และ  
                       525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

 พื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
รูปแบบ หน้าท่ีและวัสดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบท่ีค านึงถึง
ความคุ้มค่าและหลักการยศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมส าหรับกระบวนการ
ผลิตท้ังด้วยเครื่องจักรกลและมนุษย์ รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง 
 
535413 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม          1 (0-3-3) 
 (Industrial Automation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม การควบคุม
มอเตอร์ สายพานล าเลียง ระบบควบคุมการผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์ (CIM) ระบบแขนกล ระบบการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลภาพ  
 
535440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1            4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต  
 
535441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2       4 (4-0-8) 
  (Advanced Topics in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต 

535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1        4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2       4 (4-0-8) 
  (Special Problem in Manufacturing Engineering II) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535444 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1        4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา  ต้อง
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
535445 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2       4 (4-0-8) 
  (Manufacturing Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา  ต้อง
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 



435 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

535450 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล         4 (4-0-8) 
  (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วย
กระบวนการฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวน า  แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดู
งานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์        4 (4-0-8) 
  (Product Development and Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงท่ีดึงดูด
ใจลูกค้า วิชาจะเน้นท่ีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการจนกระท่ังถึงการน าส่ง การ
พิจารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต ศึกษา
เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต        4 (4-0-8) 
  (Product System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต 
 การวิเคราะห์และการควบคุมระบบการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต  
วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) การวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ การควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM  
 
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน        4 (4-0-8) 
  (Safety at Work) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน การบริหาร
และนโยบายด้านความปลอดภัย  ต้นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างาน ท้ังกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม
ด้านความปลอดภัย พื้นฐานอาชีวอนามัยในโรงงาน หลักพื้นฐานในการ
ควบคุมส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  
 
535454 วิศวกรรมบ ารุงรักษา        4 (4-0-8) 
  (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการบ ารุ งรักษาแบบต่างๆ การบ ารุ งรักษาเมื่ อ
เสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ท้ังแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุ งรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการ
เสื่อมสภาพ หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ความปลอดภัยในงานบ ารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล่  การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา แนวคิดและเทคโนโลยีการ
บ ารุงรักษาสมัยใหม่ 
 
535455 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต        4 (4-0-8) 
  (Automated Manufacturing Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 การท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติท่ีใช้เพื่อการขนถ่ายและ
การล าเลียง เช่น ระบบสายพานล าเลียง แขนกล  อุปกรณ์จัดเก็บ ทฤษฎี
การท างานของแขนกลทาง Kinematics, static, dynamics และการ
ควบคุมแขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของแขนกล การ
เชื่อมต่อระบบแขนกลเข้ากับหน่วยย่อยของการท างานของระบบผลิต 
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535456 พื้นฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ        4 (4-0-8) 
  (Introduction to Reliability Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนความรู้ทางสถิติ ความน่าจะเป็น ข้อมูลและการแจก
แจงแบบต่างๆ ความน่าเชื่อถือกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือ ทฤษฏีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการพังเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ความน่าเชื่อถือกับรูปแบบงานบ ารุงรักษา 
ความน่าเชื่อถือกับการรับประกันสินค้า การทดสอบแบบเร่ง 
 
535457 สถิติส าหรับการผลิต        4 (4-0-8) 
 (Statistics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 
 ทบทวนการแจกแจงข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงแบบ
ปกติ การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล การ
แจกแจงแบบไบโนเมียล และการแจกแจงแบบปัวซอง การวิเคราะห์
ความผิดพลาดและความไม่แน่นอน การลามของความไม่แน่นอน การ
เปรียบเทียบวัดเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ าและ
การท าซ้ าของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์อายุการใช้งานด้วยการทดสอบ
แบบเร่ง การออกแบบการทดลอง แนวคิดของการออกแบบเพื่อซิก-ซิกมา 
 
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม      4 (4-0-8) 
 (Industrial Standards and Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 
เช่น ISO9000, ISO14000, TS16949, ISO18000, GMP, HACCP, TQA 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรม เช่น LEAN, 
TPM, Six-Sigma มุ่งเน้นระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ
ช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต เช่น KAIZEN, QCC 
 
535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการ       4 (4-0-8) 
 ตรวจประเมิน  
 (Energy Conservation in Factory and Energy Audit) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการท างานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบ
ปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้ าและความร้อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์   
กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานและอาคาร รูปแบบและแนวทางการจัดท ารายงาน
การจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม  
 
535460 การสั่นและการจ าลองระบบ       4 (4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และจ าลองระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของ
ไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมตริกส์ การตอบสนองแบบ
อิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นโดยการหมุน การ
ตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่น
โดยแรงรูปแบบต่างๆ การสั่นโดยการหน่วงความหนืด การสั่นพ้อง การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมีอันดับความอิสระหลายอันดับ การ
ตอบสนองเชิงความถี่และการสั่น วิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการหา
ความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบ
ต่าง ๆ 
 
535461 ระบบควบคุมแบบคลาสสิกและแบบปัจจุบัน      4 (4-0-8) 
 (Classical and Modern Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 535460 การสั่นและการจ าลองระบบ 
 หลักการควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
หลักการควบคุมแบบปัจจุบัน แบบจ าลองปริภูมิสเตท ความสามารถใน
การควบคุม ความสามารถสังเกต การก าหนดโพล-ซีโรในการควบคุม
แบบปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับท่ีน้อยลง  
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535462 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล        4 (4-0-8) 
  (Machine Elements) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่งก าลัง
และเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ และชิ้นส่วนในระบบลมเป่าและ
ไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการท างาน การน าไปใช้งาน และการประยุกต์ 
รวมท้ังกล่าวถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องจักรสมัยใหม่  ท่ีใช้งานใน
อุตสาหกรรม 
 
535490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการเขียนรายงาน
และการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

535491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
         สหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป

ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
535492 สหกิจศึกษา 2       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 535491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
535493 สหกิจศึกษา 3       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 535492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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535494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต      9 หน่วยกิต 
 (Manufacturing Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมการผลิต โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์        1 (0-3-3) 
   (Automotive Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมยานยนต์  ภาพรวมของ
วิชาวิศวกรรมยานยนต์  การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ท่ีจะใช้ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
งานทางวิศวกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
 
536201 วิศวกรรมยานยนต์         4 (4-0-8) 
  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม  
 หลั ก ก า รพื้ น ฐ านขอ งย านยนต์ แ ละก า รท า ง านขอ ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ระบบกันสะเทือน  ระบบห้ามล้อ  ระบบ
บังคับเลี้ยว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟือง
และระบบเพลาส่งก าลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศใน
ยานยนต์  ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ท่ีมีต่อยานยนต์ 
 
536300 สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์        1 (0-3-3) 
   (Seminar in Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่างๆ ในขณะน้ัน  
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆ  การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน  
และการเขียนรายงาน 

536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Vehicle Structure Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 โครงร่างตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระท่ีกระท าต่อ
โครงสร้างยานยนต์ เงื่อนไขท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบโครงสร้าง 
ความแกร่งต่อการโก่งงอและบิดตัว การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นบางขึ้น
รูปท่ีประกอบเป็นตัวถังขณะรับภาระ การวิเคราะห์ความเค้นและการเสีย
รูปในคานและเฟรมภายใต้แรงในแนวแกน แรงตามขวาง โมเมนต์ดัด 
แรงบิด การวิเคราะห์รอยเชื่อม ข้อควรค านึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและความ
ปลอดภัย 
 
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Automotive Control System) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การจ าลองระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์  การตอบสนอง
ของระบบ  หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบ
ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ในรถยนต์ การ
ออกแบบระบบควบคุมส าหรับระบบต่างๆในรถยนต์ 
 
536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Internal Combustion Engine for Automotive) 

 วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
          525204  กลศาสตร์ของไหล 1 

 ประวัติและความเป็นมาของเครื่องยนต์ส าหรับยานยนต์  
ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีใช้ในยานยนต์ท่ัวไป  
วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัด
ระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเชื้อเพลิง ระบบการจุด
ระเบิด การหล่อลื่นและน้ ามันหล่อลื่น  เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ 
การทดสอบเครื่องยนต์ส าหรับยานยนต์  ระบบการขับเคลื่อนและ
เครื่องยนต์สมัยใหม่ 
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536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Automotive Production Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต 
 กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต  การผลิตชิ้นส่วน
โลหะ  การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิก และชิ้นส่วน
พอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นส่วนยานยนต์  มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์ มีการศึกษาและ
ดูงานโรงงานผลิตและโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
 
536305  ระบบปรับอากาศในยานยนต์         4 (4-0-8) 

  (Vehicle Air Conditioning System) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 การถ่ายเทความร้อน 
             บทน าเกี่ยวกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ ระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ขนส่ง ระบบท าอากาศร้อนใน
รถยนต์ การจ าแนกสารท าความเย็น คุณสมบัติและปัจจัยแวดล้อมท่ีต้อง
พิจารณา องค์ประกอบของระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ การ
วิเคราะห์ทางความร้อนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบท า
ความเย็นและปรับอากาศ  การค านวณภาระค่าความร้อน ผลกระทบของ
ภาระความร้อนต่อระบบการปรับอากาศในยานยนต์ การออกแบบท่อส่ง
สารท าความเย็น ระบบระบายอากาศและการออกแบบระบบท่อลม 
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของระบบการท าความเย็นและระบบปรับอากาศ
ในยานยนต์ ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน การ
ป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
 
536306  คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ส าหรับ        2 (1-3-5) 
 วิศวกรรมยานยนต ์  

    (Computer-Aided Engineering for Automotive  
  Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์  
 หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้
งานด้านวิศวกรรมยานยนต์ ในงานวิเคราะห์ต้นแบบในเรื่องอิทธิพล
รูปทรงและประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น  ค่าความ
เค้นและการเสียรูป  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางจลนศาสตร์จ าลอง

การเคลื่อนไหวของกลไกต่าง ๆ ของชิ้นงาน  การวิเคราะห์แรงและระยะ
การเคลื่อนท่ีระบบกลไกโครงสร้างยานยนต์  และครอบคลุมการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
 
536340 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์         1 (0-3-3) 
   (Automotive Engineering Fundamental  
 Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1,  
            525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 
                          530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

  พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด 
เช่น เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุ เช่น 
แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบทางกลศาสตร์
ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล 
การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
536341 ปฏิบัติการระบบในยานยนต์        1 (0-3-3) 
   (Vehicle System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 536201 วิศวกรรมยานยนต์ 
  การปฏิบัติการทางด้านเครื่องยนต์  การถอดประกอบ
เครื่องยนต์ประเภทและขนาดต่าง ๆ  การท าปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับระบบ
ทางกลต่างๆ ในยานยนต์ ปฏิบัติการระบบบังคับเลี้ยว ปฏิบัติการการ
ทดสอบระบบพื้นฐาน  เช่น  ระบบระบายความร้อน  ระบบปรับอากาศ  
ระบบไฟฟ้าพ้ืนฐานในยานยนต์  เป็นต้น 
 

536401 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง 4 (4-0-8) 
   (Advanced Automotive Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 536201 วิศวกรรมยานยนต์ 
  ระบบความปลอดภัยในยานยนต์  การออกแบบลักษณะ
รถยนต์  ระบบการขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สมัยใหม่  เช่น  เครื่องยนต์
ไฟฟ้า  การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์  ยานยนต์ท่ีใช้ท้ังน้ ามันและ
ไฟฟ้า  ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
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536402 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Automotive Pollution Control) 
วิชาบังคับก่อน : 536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับยานยนต์ 
 มลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากยานยนต์  วิธีการควบคุมมลภาวะท่ีเกิด
จากยานยนต์ท้ังมลภาวะด้านอากาศ  มลภาวะด้านเสียง  มลภาวะด้าน
ความร้อน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่าน้ัน  การศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 
536403 ความปลอดภัยของยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Automotive Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 
 การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย  การออกแบบเพื่อ
รับการชนด้านหน้า  การชนด้านข้าง การชนด้านหลัง การพลิกคว่ า  การ
ออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ  การออกแบบ
อุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อ
เสริมความปลอดภัย 
 
536404 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Automotive Sensoring and Display System) 
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
  ระบบเครื่องวัดท่ีใช้ในยานยนต์  เครื่องวัดในระบบการจ่าย
เชื้อเพลิง  เครื่องมือวัดในระบบส่งก าลัง เครื่องวัดในระบบการปรับ
อากาศ  ระบบตรวจจับความเร็ว  ระบบตรวจจับการห้ามล้อ  ระบบการ
แสดงผลในยานยนต์การแจ้งเตือน  ระบบการป้องกันความเสียหายจาก
การท างานผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า 
 
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์        4 (4-0-8) 
   (Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์ 
  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  เซนเซอร์ ท่ีจ าเป็นในการ
ควบคุม  การรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และระบบควบคุม ตรรกของการ
ควบคุมระบบยานยนต์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุมยานยนต์  
ระบบกระตุ้นทางกล  ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า  ระบบการป้อนกลับการ
ควบคุมในยานยนต์ 

536406 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมยานยนต์ 1          4 (4-0-8) 
   (Advanced Topics in Automotive Engineering I) 
เง่ือนไข :   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต์   
 
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1       4 (4-0-8) 
   (Special Problems in Automotive Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา  งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยต้องส่งเอกสารรายงาน  เพื่อเก็บรักษา
ไว้ท่ีสาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1        4 (4-0-8) 
   (Automotive Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานต้อง
ส าเร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้อง
มีการสอบปากเปล่า 
 
536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบควบคุม        1 (0-3-3) 
 อัตโนมัติในโรงงาน  

    (Manufacturing and Industrial Automation  
  Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 การปฏิบัติการเรื่องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  การทดสอบ
มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์  การวัดละเอียดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมย้อนรอย ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีใช้
ในโรงงาน เช่น ระบบควบคุมทาง PLC, ระบบนิวเมตริก, ระบบไฮโดร
ลิกค์ และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
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536441 ปฏิบัติการทางพลศาสตร์และระบบควบคุม       1 (0-3-3) 
 ในยานยนต์  
   (Vehicle Dynamics and Control System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล 
 การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล -ไฟฟ้า ท่ีใช้ใน        
ยานยนต์  ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ การ
ทดสอบทางพลวัตรของยานยนต์ ระบบกันสะเทือนท่ีใช้ในยานยนต์ 
 
536490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
   (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส 
ISO9000 เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน การเตรียมความ
พร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
536491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 

536492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน :  536491 สหกิจศึกษา 1  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
536493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน :  536492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
536494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมยานยนต์      9 หน่วยกิต 
   (Automotive Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานวิศวกรรมยานยนต์  โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์  โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้
ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน        1 (0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวม
ของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบินพื้นฐาน 
ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอากาศยาน  การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
 
537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองบิน        1 (0-3-3) 
 (Introduction Flight Training with Flight  
 Simulator) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้ภาพรวมกระบวนการท างานของเครื่อง
จ าลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัวก่อนท าการบิน ทักษะการอ่านแผนท่ี 
ฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองการบินเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการบินพื้นฐาน หลักการ
อ่านเครื่องวัดต่าง ๆ และการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องนักบิน รวมถึง
หลักการท างานของอุปกรณ์สื่อสารและน าร่องต่าง ๆ การท ารายงานการบิน 
 
537202 วัสดุอากาศยาน        4 (4-0-8) 
 (Aircraft Materials) 
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงวัสดุประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในอากาศยาน การศึกษา
คุณสมบัติของโลหะ ท่ีใช้ในอากาศยาน โครงสร้างระดับจุลภาคของโลหะ 
การเกิดสนิมและการป้องกัน ศึกษาคุณสมบัติของโลหะผสมต่าง ๆ ท่ีใช้
ในอากาศยาน เช่น อะลูมิ เนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม เป็นต้น 
การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมท่ีใช้ในอากาศยาน ศึกษาคุณสมบัติของ
วัสดุเสริมความแข็งแรงท่ีไม่เป็นโลหะ เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ วัสดุใยแก้ว 
เป็นต้น รวมถึงศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวัสดุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อากาศยาน วัสดุทางเลือกในอนาคต เช่น วัสดุนาโน วัสดุสมาร์ท เป็นต้น 
มาตรฐานความปลอดภัยด้านวัสดุส าหรับอากาศยาน 

537301 อากาศพลศาสตร์        3 (3-0-6) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 
 กล่าวน าถึงความส าคัญของอากาศพลศาสตร์ แนะน าพื้นฐาน
ด้านอากาศพลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืด ทฤษฏีแพนอากาศ 
พื้นฐานการไหลในชั้นชิดผิว การไหลท่ีไม่เสถียรและการเกิดการแยกตัว
ในระหว่างการไหล การไหลอย่างปั่นป่วน ผลกระทบของรูปทรงของปีก
ท่ีมีผลกระทบต่อแรงยกและแรงต้าน ทฤษฏีในการออกแบบปีกเบื้องต้น
ในการค านวณอากาศพลศาสตร์ 
 
537302 เครื่องวัดอากาศยาน        3 (3-0-6) 
 (Aircraft Instrument) 
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม และ  
          529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดท่ีใช้ในทางการบิน หลักการวัด 
มาตรฐาน การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ความผิดพลาด การ
ปรับปรุงสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ประมวลผลและ
แสดงผลประเภทต่าง ๆ หลักการท างานของเซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ  ท่ีใช้
ในอากาศยาน ท้ังทางกลและทางไฟฟ้า เช่นการวัดระยะทาง การวัดแรง 
การวัดความเครียด ความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ การทรงตัว เป็นต้น 
ระบบข้อมูลอากาศ เครื่องมือประกอบการบิน 
 
537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน        3 (3-0-6) 
 (Aircraft Electrical System) 
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 กล่าวถึงความส าคัญของระบบไฟฟ้าอากาศยาน ทบทวน
พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าบน
อากาศยาน วงจรทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง ทักษะการอ่านแผนภาพการเดิน
สายไฟส าหรับอากาศยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและไม
โครโพรเซสเซอร์  
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537304 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน         1 (0-3-3) 
 (Aircraft Electrical System Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน  หรือ  เรียนควบคู่   
 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครโปรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
อากาศยาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีท่ีได้เรียนในวิชาระบบไฟฟ้า
อากาศยาน 
 
537305 กลศาสตร์การบิน        4 (4-0-8) 
 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 537301 อากาศพลศาสตร์ 
 สมการการเคลื่อนท่ีส าหรับสมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะของ
อากาศยานในการบินท่ีความเร็วคงท่ีและสภาวะการบินด้วยความเร่ง 
เสถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการการเคลื่อนท่ีของอากาศยาน 
การเคลื่อนท่ีตามแนวแกนและแนวขวางของอากาศยาน 
 
537306 โครงสร้างอากาศยาน        4 (4-0-8) 
 (Aircraft Structure) 
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 ทบทวนหลักการของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความเค้นและ
ความเครียดของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด 
การโก่ง การเฉือน การบิดของท่อผนังบางท้ังชนิดเปิดและปิด ท่อหลาย
เซลล์ หลักการวิเคราะห์พื้นผิวท่ีรับความเค้น วิเคราะห์ความเค้นใน
ชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก ค้านแบบกล่อง ล าตัว เป็นต้น 
 
537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1        3 (3-0-6) 
 (Gas Dynamics I) 

 วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                  525204 กลศาสตร์ของไหล 1  

 กล่าวน าถึงความส าคัญของพลศาสตร์ของก๊าซ ทบทวน
พื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์

ส าหรับของไหล ศึกษากฎการเคลื่อนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัว
ได้ในหน่ึงมิติแบบไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหน่ึงมิติท่ีมีแรง
เสียดทานและความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคล่ืน การไหลในท่อตีบและท่อขยาย  
 
537308  ต้นก าลังอากาศยาน        4 (4-0-8) 
            (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
            กฎพื้นฐานและสมการพื้นฐาน วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ 
เครื่องยนต์turbojet เครื่องยนต์turbofan เครื่องยนต์turboprop/turbo 
shaft สมรรถนะของส่วนประกอบต่างๆ ใบพัด จรวด 
 
537309  ระบบควบคุมอากาศยาน         4 (4-0-8) 
            (Aircraft Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน: 537305 กลศาสตร์การบิน 
            หลักการควบคุมอัตโนมัติ  การวิเคราะห์และการจ าลองแบบ
เชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ  การจ าลอง
พลศาสตร์ของเครื่องบิน การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม
ป้อนกลับโดยใช้กรรมวิธีโดเมนของความถี่และเวลา การประยุกต์สู่ระบบ
การบินอัตโนมัติ 
 
537310  ระบบท าความเย็นและปรับความดันอากาศยาน     4 (4-0-8) 
   
           (Aircraft Air Conditioning and Pressurization  
 Systems) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 การถ่ายเทความร้อน 
            ไซโครเมตรี อุณหพลศาสตร์ของการท าความร้อนและการท าg
ความเย็น ระบบการปรับอากาศและปรับความดันของอากาศยาน การ
ซ่อมบ ารุงและการด าเนินงานของระบบการปรับอากาศและปรับความ
ดันในอุตสาหกรรมการบิน  การควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผู้โดยสาร  
ความปลอดภัยในระบบการปรับอากาศและปรับความดันของเครื่องบิน
โดยสารตามข้อบังคับการบินสากล 
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537311  เครื่องยนต์สันดาปภายในส าหรับอากาศยาน         4 (4-0-8) 
            (Internal Combustion Engines for Aircraft)  
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                       525204  กลศาสตร์ของไหล 1 
            พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องยนต์กังหันแก๊ส 
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ  supercharging 
และ turbo-supercharging การ scavenging สมรรถนะและการทดสอบ 
ความเสียดทานและการหล่อลื่น ทฤษฎีใบพัด สมรรถนะของใบพัด บทน าสู่
การขับดันด้วยเครื่องยนต์กังหันแก๊ส 
 
537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน        1 (0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ  
                  525204 กลศาสตร์ของไหล 1 

 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัด ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การ
ทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรง
กระแทกของของไหล การฝึกใช้เครื่องมือช่างซ่อมอากาศยาน การดูงาน
ในโรงซ่อมอากาศยาน 
 
537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และ        1 (0-3-3) 
 โครงสร้างอากาศยาน  
 (Aerodynamics and Aircraft Structure  
 Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 

 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ เช่น การทดสอบลักษณะการ
ไหลผ่านวัตถุ การทดสอบโดยใช้อุโมงค์ลม เป็นต้น ปฏิบัติการโครงสร้าง
อากาศยาน เช่น การทดสอบชิ้นส่วนปีก เป็นต้น การทดสอบเครื่องยนต์
ส าหรับอากาศยาน เช่น การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ เช่น เครื่องยนต์
ลูกสูบ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เป็นต้น 
 
537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน        4 (4-0-8) 
 (Aircraft Maintenance) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 การศึกษาและเรียนรู้  แนวคิดและเทคนิคเบื้องต้นในการซ่อม
บ ารุงอากาศยานในปัจจุบัน  ระบบควบคุมและการประกันคุณภาพ  
พื้นฐานการซ่อมบ ารุงประเภทต่าง ๆ การวางแผนการซ่อมบ ารุง 
โครงสร้างพื้นฐานของลานจอดหรือโรงจอด  ท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุงแบบ
ต่าง ๆ การจัดเตรียมบุคลากร  การจัดท าเอกสารการซ่อมบ ารุง  
ใบอนุญาตและการรับรองการซ่อมบ ารุงอากาศยาน   กฎหมายและ
ข้อบงัคับการบินท่ีควรรู้ในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  การใช้และการเก็บ
รักษาอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
กระบวนการซ่อมบ ารุงอย่างเห็นภาพ  เศรษฐศาสตร์ด้านการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 
 
537402  การออกแบบอากาศยาน        4 (4-0-8) 
             (Aircraft Design) 
วิชาบังคับก่อน: 537305 กลศาสตร์การบิน 
            อากาศพลศาสตร์  โครงสร้ า งอากาศยาน สมรรถนะ 
เสถียรภาพและการควบคุม การให้ขนาด การเขียนแบบ ระเบียบการ 
การออกแบบชิ้นส่วน การสร้าง การจัดการต้นทุน การทดสอบภาคพื้น
และภาคอากาศ การซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม ระบบขับดันและปรับ
อากาศ 
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537440 ปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงและระบบบนอากาศยาน   1 (0-3-3) 
 (Aircraft Maintenance and Aircraft System Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : 537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และ 
             โครงสร้างอากาศยาน   

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบนอากาศยาน เช่น ระบบไฮดรอลิกส์ 
ระบบนิวแมติกส์ การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับอากาศยาน ระบบสื่อสาร
และน าร่อง  ระบการควบคุมอัตโนมัติส าหรับอากาศยาน เช่น ระบบควบคุม
แบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID เป็นต้น ปฏิบัติการการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน เช่น การซ่อมบ ารุงโครงสร้างอากาศยานท่ีท าด้วยวัสดุ
ผสม การเทียบวัดเครื่องมือวัดทางการบิน เป็นต้น 
 
537450 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ส าหรับ        2 (1-3-5) 
 วิศวกรรมอากาศยาน  
  (Computer-Aided Engineering for Aeronautical 

Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ  
          530211 กลศาสตร์วัสดุ1 
 หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้
งานด้านวิศวกรรมอากาศยานในงานวิเคราะห์ต้นแบบในเรื่องอิทธิพล
รูปทรงและประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ความเค้น 
และการเสียรูป การใช้ซอฟแวร์ทางกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของกลไก
ต่าง ๆ ของชิ้นงานเพื่อให้ได้แบบชิ้นงานท่ีถูกต้องก่อนลงมือสร้างจริง 
การใช้ซอฟแวร์ทางกลศาสตร์การเคลื่อนไหววิเคราะห์หาแรงระยะการ
เคลื่อนท่ีระบบกลไกโครงสร้างอากาศยานและครอบคลุมหลักการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ต่องานทางด้านวิศวกรรม
อากาศยาน 
 
537451 ระบบจัดการด้านการบิน         4 (4-0-8) 
 (Aviation Management System) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  
 แนะน าให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลัก ๆ และหลักการ
บริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพื่อให้เห็นภาพกว้างและ
เข้าใจหลักการการบริหารแบบสากล และเป้าหมายของสายการบิน     

ท่ัว ๆ ไป แนะน าระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจ กิจการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิศวกรอากาศยาน และเข้าใจสิ่งท่ีสาย
การบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 
 
537452 นิรภัยการบิน         4 (4-0-8) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 มาตรฐานและกฎข้อบัง คับทางด้านความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมการบิน นิรภัยภาคพื้น ความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา
อากาศยาน มนุษยปัจจัย ขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กร นิรภัย
การบิน การขนส่งสินค้าอันตราย มาตรการรับมือกับอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน 
 
537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน         4 (4-0-8) 
 (Aviation Industrial Standards) 
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 แนะน าให้รู้จักองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน การเปรียบเทียบมาตรฐาน การรวมหลาย
มาตรฐาน และประสบการณ์การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่าง ๆ อาทิ การ
ปรับปรุงระบบ การสร้างระบบเอกสาร การฝึกอบรม การได้รับการ
รับรอง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการซ่อมบ ารุงอากาศยานจากการ
ได้รับการรับรอง 
 
537454 พลศาสตร์ของก๊าซ 2        4 (4-0-8) 
 (Gas Dynamics II) 
วิชาบังคับก่อน : 537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1 
 การศึกษาการไหลของก๊าซในสามมิติ พฤติกรรมของก๊าซเมื่อ
ไหลในย่านความเร็วใกล้เสียง การไหลในย่านไฮเปอร์โซนิค คุณสมบัติ
ของก๊าซในย่านอุณหภูมิสูง การไหลของก๊าซท่ีมีอุณหภูมิสูง การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขส าหรับการไหลของก๊าซ 
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537455 ระบบบนอากาศยาน        4 (4-0-8) 
 (Aircraft Systems) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของระบบต่าง ๆ บน
อากาศยาน  อาทิ ระบบควบคุมการบิน ระบบควบคุมเครื่องยนต์อากาศ
ยาน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิกส์บนอากาศยาน ระบบนิวเมตริกส์
บนอากาศยาน ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมบนอากาศยานรวมถึง
ระบบความดันและระบบปรับอากาศ ระบบฉุกเฉินบนอากาศยาน ระบบ
น าร่อง ระบบจัดการการบิน เป็นต้นและเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานท่ีเป็นประโยชน์ 
 
537456 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 4 (4-0-8) 
 (Aircraft Component Design and Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน : 537402 การออกแบบอากาศยาน 
 แรงท่ีกระท าผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครงและ
การให้ความเค้น แนวคิดของลิมิต การพิสูจน์และเงื่อนไขภาระท้ายสุด 
นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์ส ารอง การโก่งตัวของโครง 
ความแข็งแรงของปีก และความไม่เสถียรเฉพาะท่ี การให้ความเค้น 
 
537470 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1         4 (4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2         4 (4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยต้องส่ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
537472 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1       4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
 
537473 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2        4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
 
537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1         4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2         4 (4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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537490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 6000 และ ISO 14000 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
537491 สหกิจศึกษา 1      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
537492 สหกิจศึกษา 2      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 537491 สหกิจศึกษา 1  

  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
537493 สหกิจศึกษา 3      8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน : 537492 สหกิจศึกษา 2  
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
537494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน      9 หน่วยกิต 
 (Aeronautical Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอากาศยาน  โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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538201  ธรณีวิทยา                                            5 (4-3-11) 
 (Physical Geology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขอบเขตของรายวิชาธรณีวิทยา จักรวาลและโลก ลักษณะ
พื้นผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนรูปร่าง
ของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน แผนท่ีทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง 
เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพื่อสร้างแผนท่ีทางธรณี การเก็บตัวอย่าง
หินในภาคสนาม การหยั่งธรณีหลุมเจาะและแท่งตัวอย่างหิน การเตรียม
แผนท่ีและรายงานทางธรณีวิทยา 
 
538202  หินและแร่        4 (3-3-9) 
 (Rocks and Minerals) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา 
 หลักการของผลึกแร่ ระบบของแร่ คุณสมบัติของเน้ือหิน การ
จ าแนกแร่และการหาส่วนประกอบของแร่ การจ าแนกหิน หลักการศิลา
วิทยาของหินอัคนีและหินแปร การทับถมและการเกิดของหินตะกอนเม็ด
และหินคาร์บอเนต  การเกิดและการกระจายตัวของหินอัคนีและหินแปร 
 
538303  ธรณีเทคนิค                                          5 (4-3-11) 
 (Geotechniques) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา และ  
            530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและการ
จ าแนกดินและหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด กฎเกณฑ์
การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณีเทคนิค
ส าหรับการขุดเจาะดินและหิน 
 
538304  วิศวกรรมน้ าใต้ดิน        4 (4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 

 วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์ กฎ
ของดาร์ซี การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม 
 
538305  กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม        4 (4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาการท าเหมืองและจาก
โครงการทางวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของพื้นผิว การเลื่อนตัวของน้ าใต้ดิน 
การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน แผ่นดินเลื่อน และแรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 
 
538306  แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน        4 (4-0-8) 
 (Mineral and Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน : 538201 ธรณีวิทยา 
 การเกิด การผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
ดั้งเดิมและแหล่งพลังงานทางเลือก การจัดหา ความต้องการ และการใช้
พลังงานของโลกอย่างยั่งยืน แหล่งพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ชั้นปิโตรเลียมและการ
กระจายตัวของแหล่งปิโตรเลียม 
 
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี      2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี 
 
538308 ธรณีฟิสิกส์        4 (3-3-9) 
 (Geophysics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 หลักการและข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ การส ารวจ
ด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบ
สะท้อนกลับ การส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจพื้นท่ีก่อสร้าง 
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538309  กลศาสตร์หิน                                        5 (4-3-11) 
 (Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 การวิเคราะห์ความเค้น  การวิเคราะห์ความเครียด ความเสียด
ทานของรอยแตกในหิน คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน 
การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง 
การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและตรวจวัดใน
ภาคสนาม วิศวกรรมหินเบื้องต้น การค านวณด้วยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์ 
 
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่        4 (4-0-8) 
 (Mine Economics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตท่ีประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมินค่าใช้จ่ายของการด าเนินการท า
เหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การ
จัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง  

538311  เขื่อนและอ่างเก็บน้ า        4 (4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจพื้นท่ี การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า โดยเน้นท่ีเขื่อนดิน การค านวณการซึมผ่าน และการยกตัว
ของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์ ทัศน
ศึกษา 1 ครั้ง 

538312  การออกแบบฐานรากบนหิน        4 (4-0-8) 
 (Design of Foundations on Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 

 การน าหลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศน
ศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้ง 

538313  วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Introductory Mining Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 วิธีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับอุตสาหกรรมเหมือง
แร่บนดินและใต้ดิน ทัศนศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
538314  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรโยธา        4 (4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Civil Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 535321 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ระบบการจ าแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียด เกณฑ์การแตก เสถียรภาพความลาดชันมวลหิน อุโมงค์ใน
หิน และฐานรากบนหิน 
 
538315  กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลียม        4 (4-0-8) 
 (Rock Mechanics for Petroleum Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : 538303 ธรณีเทคนิค 
 คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พื้นฐานของหิน การ
จ าแนกมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก 
ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ การท าไฮโดร
แฟลด การกักเก็บน้ ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ 
 
538416  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว        4 (4-0-8) 
 (Surface Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ การจ าแนก
และการใช้วิธีการท าเหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะในดินและ
หิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง 
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538417  การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน        4 (4-0-8) 
 (Underground Mining and Mine Design) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การส ารวจและประเมินการท าเหมืองใต้ดิน การจ าแนกและ
การใช้วิธีการท าเหมืองใต้ดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน เทคนิคการ
เจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน การค้ ายันช่องเหมืองเบื้องต้น 
การระบายอากาศ การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน การศึกษาและการ
ควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองใต้ดิน
เบื้องต้น  
 
538418  โครงงานวิศวกรรมธรณี                            4 (1-9-11) 
 (Geological Engineering Projects) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การส ารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสร้างแผนท่ี
ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา
เชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การน าเสนอผล
การออกแบบ 
 
538419  การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่        4 (4-0-8) 
 (Mine Planning and Design) 

 วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะ 
                            บนพื้นผิว และ 538417 การออกแบบเหมือง 
            และขุดเจาะใต้ดิน 

 แนวคิดส าหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การเลือก
เครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการท า
เหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบ ารุง 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองการออกแบบ 
 
538420  เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน       4 (4-0-8) 
 (Salt Mining Technology) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 

 หลักการของระบบการท าเหมืองส าหรับชั้นแร่บางและหนา 
ข้อพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ 
การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง 
 
538421  การกักเก็บของเสียในชั้นหิน        4 (4-0-8) 
 (Waste Disposal in Rock) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาทางเทคนิคของการกักเก็บ
ของเสียในชั้นหินท้ังในรูปของแข็งและสารละลาย วิธีการส ารวจหาแหล่ง
ส าหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจายของของเสียในชั้น
หิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกักเก็บของเสีย 
กรณีศึกษาของแหล่งกักเก็บท่ีมีประสิทธิภาพและงานวิจัยในปัจจุบัน 
 
538422  กลศาสตร์หินชั้นสูง        4 (3-3-9) 
 (Advanced Rock Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี ท่ีมา การประ
ยุคต์ใช้ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ และ 
ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน ผลกระทบของ
ขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นน่ิง และส
แตรนซ็อฟเท็นน่ิง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการตรวจ
วัดผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม 
 
538423  กลศาสตร์หินเกลือ        4 (4-0-8) 
 (Rock Salt Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : 538309 กลศาสตร์หิน 
 ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติของ
เกลือหินและวัสดุท่ีมีผลกระทบท่ีขึ้นกับเวลา ทฤษฎีอีลาสโตพลาสติก  
วิสโคอีลาสติก วิสโคพลาสติก  พฤติกรรมการเคล่ือนไหล และการจ าลอง
ด้วยระเบียวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างใต้ดินใน
หินเกลือ หรือโพแทซ (เช่น เหมืองใต้ดิน โพรงกักเก็บน้ าเกลือ โพรงกัก
เก็บ และท่ีท้ิงของเสีย)   
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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 
 
538426  หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1        3 (0-6-3) 
 (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538427  หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2        3 (0-6-3) 
 (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
 
538428  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1        3 (0-6-3) 
 (Geological Engineering Senior Project I) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี  การส่งเสริมให้มี
แนวคิดใหม ่ๆ การศึกษางานท่ีเกี่ยวข้อง  การออกแบบเครื่องมือทดลอง  

หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน  การวางแผน  การท างาน  
การประเมินค่าใช้จ่าย  และการก าหนดกรอบเวลาท างาน  และการ
น าเสนอโครงการ 
 
538429  โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2        3 (0-6-3) 
 (Geological Engineering Senior Project II) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นโครงการศึกษาต่อเน่ือง จากวิชาโครงการศึกษาวิศวกรรม
ธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง การ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 
 
538490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ   การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์        1 (0-3-3) 
 (Product Design Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ ศึกษาด้านวิศวกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยุทธศาสตร์ในการ
เรียน อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะได้ใช้ในการศึกษา การเขียนรายงาน 
การน าเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อ
ช่วยในการศึกษา ภาพรวมของการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ความส าคัญและพื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลว
และผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
540201 สถิตสิ าหรับวิศวกร       3 (2-3-7) 
 (Statistics for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง เช่น การแจกแจงแบบปกติ 
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์  การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 
 
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล        4 (4-0-8) 
 (Heat and Fluid Technology) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามความร้อนและของไหล ความจุความร้อน หน่วยวัด 
แหล่งก าเนิดความร้อน การเผาไหม้ (ของแข็ง ของเหลว และก๊าช) กฏข้อ

ท่ี 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ วงจรเครื่องความร้อนและเครื่องท า
ความเย็น การถ่ายเทความร้อน (การน า การพา การแผ่รังสี) อุปกรณ์
ถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และการขับเคลื่อนของไหล การ
ระบายความร้อนในอุปกรณ์ ข้อควรคิดในการออกแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ความร้อน 
 
540220 สุนทรียศาสตร์        3 (3-0-6) 
 (Principles of Aesthetics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและขอบเขตของสุนทรียศาสตร์  ทฤษฎีความงาม 
ทฤษฎีศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม  ศิลปะ  ความจริง  
ศีลธรรม  และศาสนา แนวคิดและทัศนคติของมนุษย์ท่ีมีต่อศิลปะและ
ความงามแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานความคิด และความเข้าใจด้าน
ศิลปะและความงามอันจะน าไปสู่การพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณใน
การประเมินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ และสามารถน าแนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร        3 (3-0-6) 
 (Art and Design for Engineer)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเน้นความเข้าใจผลสะท้อนของ
ปรัชญา แนวความคิด สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ท่ีมีต่อศิลปะ รวมไป
ถึงวิวัฒนาการด้านการออกแบบในยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถึงความเป็นมาและความเกี่ยวโยงระหว่างศิลปะและการออกแบบ ศึกษา
ทฤษฎีพื้นฐานด้านการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี 
รวมไปถึงการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 



453 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1        3 (2-3-7) 

 (Product Design Studio I) 
วิชาบังคับก่อน: 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร 
 โครงงานด้านการออกแบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จริง โดย
มุ่งเน้นการน าเสนอผลงานด้วยการวาดเส้นและแบบร่างของผลิตภัณฑ์ 
รวมไปถึงการสร้างต้นแบบสามมิติด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีอย่างง่าย 
 
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น       2 (1-3-5) 
 (Computer for Basic Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างและน าเสนองาน 
 
540301 การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3      (3-0-6) 
 (Ergonomics for Product Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาหลักการทางการยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ปัจจัย และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
 
540302 ปฏิบัติการวัสดุและการวัด        1 (0-3-3) 
 (Material and Measurement Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน: 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ  
       540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล 

 พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดขนาด ความดัน อุณหภูม ิ ความเครียด 
การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้า และการคืบของ

โลหะ การทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล  
การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
 
540303 การออกแบบอุตสาหกรรม       4 (4-0-8) 
 (Industrial Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาพื้นฐานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดย
เน้นความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์ตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด การสร้างแบบจ าลองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
 
540304 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์        1 (0-3-3) 

 (Seminar in Product Design Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิศวกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อระดมสมอง  การฝึกพูดต่อหน้า
สาธารณชน และการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบ 
 
540305 ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์        1 (0-3-3) 

 (Product Prototyping Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 540303 การออกแบบอุตสาหกรรม 
 ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุอย่างง่าย
ในการสร้างต้นแบบ ไปจนกระท่ังการใช้เทคนิคการขึ้นรูปแบบเร็วเข้ามา
ช่วยในการขึ้นรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้ท าการออกแบบ เพื่อให้เกิด
ทักษะในการสร้ างต้นแบบเพื่อการน า เสนอและการวิ เคราะห์
กระบวนการผลิตจากต้นแบบท่ีสร้างขึ้น 
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540306 การออกแบบบรรจุภัณฑ์        4 (4-0-8) 
 (Packaging Design) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าใจถึงหลักการและวิธีการ
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้
วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น 
แรงกระท าทางกล สภาวะแวดล้อม ความสะดวก และความคุ้มค่า 
รวมท้ังการวิเคราะห์องค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด เป็นต้น 
 
540307 การควบคุมรูปร่าง ขนาด และพิกัด            2 (1-3-5) 
   ความเผื่อผลิตภัณฑ ์
 (Product Geometric Dimensioning and  
 Tolerancing) 

 วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ  
       535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 

 หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรงการควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด การ
ให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการประกอบ
ชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
ทางวิศวกรรม 
 
540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ 4 (4-0-8) 
 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
 (Product Life Cycle Assessment and Ecodesign) 
วิชาบังคับก่อน: 540202  เทคโนโลยีความร้อนและของไหล  

ศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เบื้องต้นท้ังในเชิง
สิ่งแวดล้อมและในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจถึงวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจาย
สินค้า การใช้งาน ไปจนกระท่ังสิ้นสุดอายุการใช้งาน การน ามาใช้งานใหม่ 
และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังศึกษาถึงกระบวนการวิเคราะห์และ
แปลผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง

โอกาสให้แก่องค์กรด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
 
540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3 (2-3-7) 
 (Product Design Studio II) 
วิชาบังคับก่อน:  540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และ  
       540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 
 โครงงานด้านการออกแบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริง โดย
ค านึงถึงฟังก์ชันการใช้งาน และมุ่งเน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบและน าเสนอผลงาน 
 
540460 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3 (2-3-7) 
 (Product Design Studio III) 
วิชาบังคับก่อน:  540303 การออกแบบอุตสาหกรรม และ  
                     540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
 โครงงานด้านการออกแบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริง รวมไปถึงการ
สร้างแบบจ าลองต้นแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและผลิตต้นแบบ
จริง โดยมุ่งเน้นทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มีความ
เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกท้ังมีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
น าเสนองานด้วยต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 
 
540400 วิศวกรรมย้อนรอย        3 (3-0-6) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต 
 ศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อย้อนรอยดูขนาด รูปร่าง ชนิดของ
วัสดุ หน้าท่ีการท างาน วิธีการประกอบ กรรมวิธีการผลิต และอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน าข้อมูลมาสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
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540401 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร          3 (3-0-6) 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์  
 (Law and Ethics for Product Design Engineers) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษากฎหมายเบื้องต้นส าหรับวิศวกร จรรยาบรรณแห่งอาชีพ
วิศวกร บทบาทและความรับผิดชอบของนักออกแบบ กฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ความหมาย
และความส าคัญของลิขสิทธิ์สินค้า การจดสิทธิบัตรการออกแบบและ
สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน
ประเทศ รวมไปถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ  
 
540402 ธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์        3 (3-0-6) 
 (Product Design Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กรส าหรับ
ผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนด้านธุรกิจการออกแบบ การจัดตั้ง
องค์กรและการหาแหล่งลงทุน การบริหารงานบุคคล การตลาดและการ
กระจายสินค้าไปสู่ท้องตลาด พื้นฐานการบัญชีเพื่อการบริหารรายรับ
และรายจ่ายในธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ การค านวณต้นทุนในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกท้ังการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบไว้โดย
ค านึงถึงความคุ้มทุน คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 
540403 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
 (Marketing and Consumer Behavior) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
ในเชิงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การส่งเสริมการขาย การ
โฆษณา ช่องการทางจัดจ าหน่าย ลักษณะและพฤติกรรมการซ้ือในตลาด
ของผู้บริโภคประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค และการประยุกต์ความรู้ด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 

540404 ส ารวจและวิเคราะหค์วามต้องการ         2 (1-3-5) 
 ของผู้บริโภค   
 (Survey and Analysis of Consumer Demands) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญของการส ารวจผู้บริโภค ขั้นตอนการ
ส ารวจผู้บริโภค การก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ การออกแบบ
และก าหนดกระบวนการส ารวจ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการและ
แนวทางในการส ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค การสังเกต
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์ความต้องการท่ีซ่อนเร้นของผู้บริโภค 
การออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูลของ
ผู้บริโภคด้วยการส ารวจ การน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 
540405 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์        3 (3-0-6) 
 (Creative Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาการจัดต้ังธุรกิจและบริหารธุรกิจยุคใหม่ การสร้างสรรค์
ลักษณะเฉพาะตัวและโอกาสของธุรกิจท่ีเน้นเรื่องการออกแบบ การ
วางแผนทางธุรกิจ การหาแหล่งทุน การวิจัยและพัฒนา การผลิต โลจิ
สติกส์ การตลาด การกระจายสินค้า การสื่อสารกับลูกค้า โดยมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจน่านน้ าสีแดง ธุรกิจน่านน้ าสีน้ าเงิน และ
ธุรกิจน่านน้ าสีขาว การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 
540420 การแสดงและการน าเสนอผลงานการ        2 (1-3-5) 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (Product Design Visualisation and Presentation) 
วิชาบังคับก่อน: 540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 
 ศึกษาและปฏิบัติการเพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
น าเสนอผลงานการออกแบบในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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540421 ศิลปะตะวันออกและการสร้างสรรค์        3 (3-0-6) 
 (Eastern Art and Creativity) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาประวัติศาสตร์การออกแบบและอิทธิพลของความ
ต้องการทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายต่อการออกแบบอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วิวัฒนาการของปรัชญาการออกแบบ ผลกระทบของ
การออกแบบท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีมีต่อการออกแบบ ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อ
วัฒนธรรมตะวันออกเพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาตะวันออก ท้ังยัง
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานขององค์ความรู้ของศิลปกรรม
ตะวันออกเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้กับการออกแบบ 
 
540422 การออกแบบสามมิติ        2 (1-3-5) 
 (Three-Dimensional Design) 
วิชาบังคับก่อน: 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร 
 การออกแบบ และสร้ า งผลงาน 3 มิติ  และการจัด
องค์ประกอบ 3 มิติ แสง ปริมาตร น้ าหนัก และความสมดุล สาธิต
ผลงาน 3 มิติท่ีมีความงาม และประโยชน์ใช้สอย การสร้างสรรค์งานใน
รูปแบบและความมุ่งหมายท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในงานออกแบบ 
 
540423 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการน าเสนอ        2 (1-3-5) 
 (Photography and presentation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ถ่ า ยภาพ ศึกษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด การใช้ภาพถ่าย
ร่วมกับองค์ประกอบทางการออกแบบอื่น ๆ หลักการในการถ่ายภาพ 
วิธีการถ่ายภาพ การทดลองใช้ เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ถ่ายภาพ การแสดงออกทางด้านศิลปะและความงามผ่านภาพถ่าย 
 
540424 การออกแบบกราฟฟิกส าหรับวิศวกร        2 (1-3-5) 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์  
 (Computer Graphics for Product Design  
 Engineer) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนใน
การด าเนินงานออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบกราฟิก เข้าใจถึงกระบวนการท างาน แนวความคิด และการ
เสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสนองความต้องการในงานออกแบบ
ประเภทต่าง ๆ 
 
540425 การเขียนภาพประกอบเพื่อการออกแบบ        1 (0-3-6) 
 ผลิตภัณฑ์  

 (Illustration for Product Design) 
วิชาบังคับก่อน: 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร 
 ศึกษาและปฏิบัติการการเขียนภาพประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค อุปกรณ์ และสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่อความหมายด้วยภาพ เข้าใจถึงวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการ
วาดภาพประกอบ รวมไปถึงการใช้ภาพประกอบเพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
540426 การออกแบบนิทรรศการ        2 (1-3-5) 

 (Exhibition Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติการด้านการออกแบบนิทรรศการในรูปแบบ
ต่างๆ รวมท้ังหน่วยน าเสนอสินค้า ณ จุดจ าหน่าย หลักการวางแผน
ก าหนดขั้ นตอนการท า ง าน  การออกแบบ สร้ า ง  ติ ดตั้ ง  ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการเปิดแสดง ประเภทและจุดประสงค์ของ
นิทรรศการและการจัดแสดงงาน นิทรรศการและการจัดแสดงงานใน
ขอบเขตของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดงงานโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
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540440 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์และ        4 (4-0-8) 
 วอเตอร์ฟุตพรินต ์  

 (Carbon Footprint and Water Footprint  
 Assessments) 

 วิชาบังคับก่อน: 540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 ความเป็นมาของคาร์บอนฟุตพรินต์ในระดับสากลและใน
ประเทศไทย หลักการพื้นฐานและแนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ 
ศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ความเป็นมา
ของวอเตอร์ฟุตพรินต์ในระดับสากลและในประเทศไทย หลักการพื้นฐาน
และแนวคิดการจ าแนกประเภทน้ าเป็น น้ าสีฟ้า น้ าสีเขียว และน้ าสีเทา 
หลักการพื้นฐานและแนวคิดการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ 
การใช้ประโยชน์จากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์และวอเตอร์ฟุตพรินต์ 
ตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์และวอเตอร์ฟุตพรินต ์
 
540441 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ        3 (3-0-6) 

 (Ecodesign) 
 วิชาบังคับก่อน: 540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ 
       การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ
ทางวิศวกรรมส าหรับการลด การใช้ซ้ า และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หลักการของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและระดับสากล ประยุกต์ใช้แนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นท่ีต้องการของตลาด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

540450 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบ            4 (4-0-8) 

 ผลิตภัณฑ์ 1  

 (Advanced Topics in Product Design Engineering I) 

เง่ือนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา

ต่างๆ ของวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์  

 

540451 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบ        4 (4-0-8) 

 ผลิตภัณฑ์ 2  

 (Advanced Topics in Product Design Engineering II) 

เง่ือนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา

ต่างๆ ของวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์  

 

540452 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบ        4 (4-0-8) 

 ผลิตภัณฑ์ 1  

   (Special Problem in Product Design  

   Engineering I) 

เง่ือนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง

ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้

ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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540453 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบ        4 (4-0-8) 

 ผลิตภัณฑ์ 2  

 (Special Problem in Product Design Engineering II) 

เง่ือนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง

ส าเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้

ท่ีสาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า 

 

540454 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1        4 (4-0-8) 

 (Product Design Engineering Project I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆของ

วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงงานต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาค

การศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 

 

540455 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2        4 (4-0-8) 

 (Product Design Engineering Project II) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆของ

วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงงานต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาค

การศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า 

 

540490 เตรียมสหกิจศึกษา        1 (1-0-2) 

 (Pre-Cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ

ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการ

สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาศักยภาพใน

การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการเขียนรายงาน

และการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

540491 สหกิจศึกษา 1       8 หน่วยกิต 

 (Cooperative Education I) 

 วิชาบังคับก่อน: รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 

         เตรียมสหกิจศึกษา 

 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา

เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค

การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล

การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้

ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ 
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540492 สหกิจศึกษา 2       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: 535491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
540493 สหกิจศึกษา 3       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน: 535492 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
 
 

540494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์     9 หน่วยกิต 
 (Product Design Engineering Study Project) 
เง่ือนไข: ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการ
พัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
551101  เขียนแบบวิศวกรรม        3 (2-3-7) 
 (Engineering Graphics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียน
ภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
551102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์                         4 (2-6-10) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยค
ควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
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551111  เคมีส าหรับวิศวกร                      4 (4-0-8) 
 (Chemistry for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติท่ัวไป
ของกรดและเบสจลนศาสตร์เคมี  
 
551112  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร        1 (0-3-3) 
 (Chemistry for Engineers Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 551111 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่ไปกับ  
         551112 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการทีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐาน
ในการท าปฏิบัติ การเคมี  สมบัติของแก๊ ส สมบัติของของเหลว 
แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ  
 
551121  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1          4 (4-0-8) 
 (Physics for Engineers I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเคลื่อนท่ีและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์
โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและการหมุน การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอ
นิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคลื่นและคลื่นเสียง กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
 
 
 

551122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1            1 (0-3-0) 
 (Physics for Engineers I Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่ 
          ไปกับ 551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้องท า
การทดลองด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 
 
551123  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2           4 (4-0-8) 
 (Physics for Engineers II) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 สนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็กและการเหน่ียวน า คลื่นแสง ฟิสิกส์ ควอนตัมเบื้องต้น อะตอม 
โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียรสและ
อนุภาคมูลฐาน 
 
551124  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2        1 (0-3-0) 
 (Physics for Engineers Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : 551123 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่ 
            ไปกับ 551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 จะต้องท าการทดลองด้าน แสง ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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551131  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        4 (4-0-8) 
 (Engineering Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์  การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
เทคนิคการอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพ้ืนฐาน 
 
551132  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2            4 (4-0-8) 
 (Engineering Mathematics II) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
 ล าดับและอนุกรม  เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอร์
แคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้สมการพีชคณิต 
 
551133  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3        4 (4-0-8) 
   (Engineering Mathematics III) 
วิชาบังคับก่อน : 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ การ
แปลงลาปลาซและประยุกต์ใช้ 
 
551200  พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์        2 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าแนวคิดของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรกับแมคคา
ทรอนิกส์  องค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส์  เช่น เซนเซอร์ 
ทรานสดิวเซอร์ ระบบการวัด ระบบไมโครโพเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์ 
แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต ไมโครโพเซสเซอร์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนท่ี เช่น การขับ แอทรูเอเตอร์ และอุปกรณ์
ควบคุม ปฏิบัติการการวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการการควบคุมพ้ืนฐาน เช่น การ
ใช้พีแอลซีควบคุมระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์ 
 
551201  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม           4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 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  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทาง
กล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  โครงสร้างมหภาคและจุลภาค 
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนใน
โลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น โครงสร้างของเซรามิก เซรามิ
กทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง 
กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกใน
งานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ 
การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
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551203  พลศาสตร์วิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตย์ศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนท่ี
และกฎข้อท่ีสองของนิวตัน อิมฟัลร์และโมเมนตัม จลนศาสตร์ของวัตถุ
เกร็งในการเคลื่อนท่ีในระนาบ 
 
551204  วิศวกรรมไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงและ
การแยกโดดสัญญาณ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการแปลงลาปลาซ 
วงจรกรองความถี่ ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
551205  กระบวนการผลิตและปฏิบัติการการผลิต        4 (2-6-10) 
 (Manufacturing Processes and Workshop) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของวัสดุโลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม 
เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การ
ขึ้นรูปแบบผง การเชื่อม การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการ
ทางความร้อน กระบวนการแปรรูปชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องจักรท่ีมีระบบควบคุมเชิงตัวเลข การปรับปรุงคุณภาพผิวและการ
เคลือบผิว หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิต พร้อม
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต   
 

551206  กลศาสตร์วัสดุ           4 (4-0-8) 
   (Mechanics of Materials)  
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและความ เ ค้น  ความสัมพันธ์ ของความ เ ค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
ความเค้นกระท าร่วม เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
 
551207 เทอร์โมไดนามิกส์                                       4 (4-0-8) 
           (Thermodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

            นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและ

แผนภูมิของคุณสมบัติ   งาน  ความร้อน  กฎข้อท่ีหน่ึงของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อท่ีสองของเทอร์โม
ไดนามิกส์  การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี   หลักการถ่ายเท

ความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฎจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์  
 
551208  การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและ        2 (1-3-5) 
 พิกัดความเผื่อของชิ้นงาน      
 (Geometrics Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน : 551101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการก าหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรง การควบคุมคุณสมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด 
การให้ขนาดของชิ้นส่วน รวมถึงการก าหนดพิกัดความเผื่อในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและค าสั่ง
ของโปรแกรมในการเขียนแบบพ้ืนฐานในสองและสามมิติ 
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551241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        3 (3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า 
ความเข้าใจเบื้องต้นท่ีจ าเป็นในการอ่านเอกสารทางวิชาการ 
 
551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        3 (3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน : 551241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพ เช่น  
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ในงานอาชีพ ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสารในท่ีท างาน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
551300  สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์        1 (0-3-3) 
 (Seminar in Mechatronics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 551200 พื้นฐานวิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์  การพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียน
รายงาน 
 
551301  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร           4 (4-0-8) 
 (Design of Mechanical Elements) 
วิชาบังคับก่อน : 551206 กลศาสตร์วัสดุ 
 ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและการออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรมแบบสถิตและแบบแปรผัน การออกแบบ
เพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา การออกระบบส่งก าลังด้วยเฟือง เฟืองฟัน
ตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองตัวหนอน และระบบส่งก าลังอื่น ๆ 
เกลียว สกรูส่งก าลัง รอยต่อหมุดย้ าและสลัก สปริง 
 
551302  อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Actuator) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ มอเตอร์เซอร์โวแบบกระแสตรงและมอเตอร์เซอร์โว
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
มอเตอร์สปินเดิล เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว 
เทคนิคการขับเคลื่อน สเต็บเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า 
ระบบนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า 
 
551303  การสั่นและแบบจ าลองระบบ                     4 (4-0-8) 
 (Vibration and System Modeling) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์และแบบจ าลองระบบทางกล   ระบบไฟฟ้า   
ระบบของไหล-ความร้อน  ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมตริกส์ การ
ตอบสนองแบบอิสระของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่น
โดยการหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 
อันดับ  การสั่นโดยแรงรูปแบบต่าง ๆ การสั่นโดยการหน่วงความหนืด 
การสั่นพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบท่ีมีอันดับความอิสระ
หลายอันดับ การตอบสนองเชิงความถี่และการสั่น การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ  
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551304  การออกแบบเครื่องจักรกล        4 (4-0-8) 
 (Design of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกระจัด 
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไก การ
วิเคราะห์แรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในกลไก การถ่วง
สมดุลของมวลและมวลเคลื่อนท่ีกลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง 
 
551305  การวัดและเครื่องมือวัด          4 (4-0-8) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้สถิติ
ในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น  การกระจัด ความเร่ง วัดแรง วัดความดัน 
อัตราการไหล  อุณหภูมิ 
 
551306  ระบบอิเล็กทรอนิกส์           4 (4-0-8) 
 (Electronics System) 
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า การ
ประมวลผลสัญญาณ การส่งสัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล 
 
551307  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           4 (4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

 หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ค่าของเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย 
การวิ เคราะห์และการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีต่าง ๆ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิด
ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินการลงทุนทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน   
กรณีศึกษาในทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 
551308  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 (Industrial Automation System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอร์ส าหรับ
ระบบอัตโนมัติ  ศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
แบบต่าง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทลเลอร์  ศึกษาอุปกรณ์กระตุ้นท่ีใช้
ในระบบอัตโนมัติ  เช่น  มอเตอร์ลูกสูบ  ศึกษาระบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบ
นิวเมติกส์  ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า 
 
551309  การออกแบบระบบควบคุม        4 (4-0-8) 
 (Control System Design) 
วิชาบังคับก่อน : 551303 การสั่นและแบบจ าลองระบบ 
 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล -ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์  ระบบนิวเมติกส์  เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
ในโดเมนความถี่ แบบจ าลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบัน
เบื้องต้น 
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551340  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1           1 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการวัด การวัดและเครื่องมือวัด การ
ส่งผ่านข้อมูลการวัด เช่น การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดต าแหน่ง 
ความเร็ว ความเร่ง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด และเซนเซอร์อื่น ๆ 
 
551341  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2            1 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
 ปฏิบัติการการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ  การใช้งานของเซนเซอร์
อุตสาหกรรม  การใช้พีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์   และระบบไฮดรอ
ลิกส ์การวัดการสั่น การสมดุลเพลา 
 
551401  ต้นก าลังของไหล        3 (3-0-6) 
 (Fluid Power) 
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
 หลักพื้นฐานของของไหลสถิต ความดันในของไหล คุณสมบัติ
ของไหล สมการพื้นฐานของของไหล เช่น สมการความต่อเน่ือง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน ท่อและระบบท่อ การไหลในท่ออุปกรณ์ 
ควบคุมการไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร์ การออกแบบลูกสูบนิวเมติก 
และไฮดรอลิกส์ ระบบส่งก าลังด้วยของไหล 
 
551402  ระบบไมโครคอนโทรลเลอ        4 (4-0-8) 
 (Microcontroller System) 
วิชาบังคับก่อน : 551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ระบบอินพุตและเอาต์พุต ระบบสื่อสารการเขียนโปรแกรม การออกแบบ
และพัฒนาน าไปใช้งานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
551440  ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3             2 (1-3-5) 
 (Mechatronics Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 
 วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น 
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมต าแหน่งของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ปฏิบัติการระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์  การ
ออกแบบระบบควบคุมส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
551450  หุ่นยนต์เบื้องต้น         4 (4-0-8) 
 (Introduction to Robotics) 
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
 ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์  ประเภทของหุ่นยนต์  
ลักษณะหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการเคลื่อนท่ีและเคลื่อนย้ายท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  
ส่วนประกอบ สมการเพื่อการเปลี่ยนพิกัดในหุ่นยนต์  สมการในการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์  การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนท่ี  การจ าลอง
ระบบและการโปรแกรมหุ่นยนต์  
 
551451  การจัดการอุตสาหกรรม           4 (4-0-8) 
  (Industrial Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หน้าท่ีของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลิตและ
การด าเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการก าหนดปัจจัยการ
ผลิต การวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ การจัดการโครงการ รวมท้ังหลักความปลอดภัย ในโรงงาน 
และการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน  
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551452  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล        4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่
ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลท่ีใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551453  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551454  เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์        4 (4-0-8) 
 (Electronics Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551455  เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ์        4 (4-0-8) 
 (Computer Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ท่ีทันสมัยท่ีใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับทางทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 
 
551456 การจัดการสิ่งแวดล้อม        4 (4-0-8) 
 (Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน 
ลักษณะของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
 
551457  การเขียนแบบเครื่องกล        4 (4-0-8) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
การเขียนแบบทางเครื่องกล 
 
551458  การเขียนแบบไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการเขียนแบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้า  ศึกษา
มาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟ้า  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการเขียน
แบบทางไฟฟ้า 
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551459  การเขียนแบบอุตสาหกรรม        4 (4-0-8) 
 (Industrial Drawing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึ กษาการ เขี ยนแบบ เฉพาะทา งด้ านการ เขี ยนแบบ
อุตสาหกรรม  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 
 
551460  การใช้เครื่องมือกล        4 (4-0-8) 
 (Mechanical Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือกล ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ  
 
551461  การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า        4 (4-0-8) 
 (Electrical Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือไฟฟ้า ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ  
 
551462  การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม         4 (4-0-8) 
 (Industrial Tool) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องมืออุตสาหกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

551463  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล         4 (4-0-8) 
 (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์  
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์  เทคโนโลยีการผลิตด้วย
กระบวนการฟิล์มบาง  เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวน า  แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต  การศึกษาดู
งานโรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ 
 
551464 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์  
 (Advanced Topics in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวข้อซึ่งเป็นท่ีสนใจในขณะน้ัน หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขา
ต่าง ๆ ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
 
551465  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม         4 (4-0-8) 
 เมคคาทรอนิกส์                   
 (Special Problems in Mechatronics Engineering) 
เง่ือนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน 
ด้วยความเห็นขอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหน่ึง
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสาขาวิชาและ
ต้องการสอบปากเปล่า 
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551470  โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์            4 (0-12-12) 
 (Mechatronics Engineering Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานจะต้องส าเร็จภายในหน่ึงภาค
การศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นมา ความเป็นไปได้ของปัญหา 
ประมาณการงบประมาณ และก าหนดรูปแบบของโครงงานให้ชัดเจน มีการ
ประเมินความส าเร็จของงานโดยการสอบปากเปล่าและส่งเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบท่ีสาขาฯ ก าหนด          9 หน่วยกิต  
 
551490  เตรียมสหกิจศึกษา         1 (1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 
 
 

551491  สหกิจศึกษา 1       8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
          สหกิจศึกษา   
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
551494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      9 หน่วยกิต 
 (Mechatronics Engineering Study Project) 
เง่ือนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
   การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดย
นักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยโครงงานน้ันต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 



สาขาวิชาแพทยศาสตร
โทรศัพท 0-4422-3974, 3975, 3951 

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม
โทรศัพท : 0-4422-3913, 3923   

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โทรศัพท : 0-4422-3916, 3923

สำนักวิชาแพทยศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3922-3  โทรสาร : 0-4422-3920  
http://www.sut.ac.th/im http://www.facebook.com/MedSUT
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ชื่อหลักสูตร 
        ภาษาไทย   แพทยศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   Doctor of Medicine 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  แพทยศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ   :  พ.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Doctor of Medicine 
   ชื่อย่อ   :  M.D. 
 

ลักษณะวิชาชีพ  
 บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ท่ีเพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมท้ังการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 
และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นท่ีจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิก ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาโดยเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังน้ี 

1) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
2) มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ  
3) มีความรู้ทางการแพทย์  
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4) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรกัษาผู้ป่วย 
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม  

5) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน  
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพื่อธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ

พฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง 

7) มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข  
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกระทรวงสาธารณสุข 
 

โครงสร้างหลักสูตร    
 จ านวนหน่วยกิตรวม       298 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป       38 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป    12  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  2  หน่วยกิต 
2.   หมวดวิชาเฉพาะ       252 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  19  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  86  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ              147  หน่วยกิต 
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน่วยกิต 
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แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 

- เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการแระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา   

- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลสุขภาพ 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน 

 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นแพทย์ประจ าตามโรงพยาบาลของรัฐที่ก าลังขาด
แคลนแพทย์ในเขตพ้ืนท่ีอีสานใต้สี่จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาด
บุคลากรทางการแพทย์จ านวนมากในขณะน้ี 
 

แหล่งงาน 
-  ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา 
-  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ    
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ เช่น     

1. กุมารเวชศาสตร์ 
2. จักษุวิทยา 
3. จิตเวชศาสตร์ 
4. นิติเวชศาสตร์ 
5. พยาธิวิทยา 
6. รังสีวิทยา 
7. สูติ-นรีเวชวิทยา 
8. เวชศาสตร์ครอบครัว 

9. วิสัญญีวิทยา 
10. เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ 
11. ศัลยศาสตร์ 
12. โสต  ศอ นาสิก  ลาริงซ์วิทยา 
13. อายุรศาสตร์ 
14. ออร์โธปิดิกส์ 
15. ระดับปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถานแพทยศาสตรศึกษา  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3975, 3951   โทรสาร : 0-4422-3920  
http://www.medicine.sut.ac.th/    
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 102115  หลักเคมี 4 102105  เคมีอินทรีย์  3 
105104  ฟิสิกส์พื้นฐาน 4 102116  ปฏิบัติการหลักเคมี 1 102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
105194  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 104110  เซลล์วิทยาพื้นฐาน 4 105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 104111  ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน 1 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3 104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 
202213  โลกาภิวัตน์ 3 203202  ภาษาอังกฤษ 2 3 601101  บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 601102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 2 601103  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2 
  xxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 601104  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2 

รวม 20 รวม 20 รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116200  คัพภะวิทยา 2 109209  ชีวเคมีทางการแพทย์ 4 116206  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 3 
116201  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 5 116205  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1 3 116207  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 3 
116202  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 4 116204  หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3 116208  ระบบประสาท 1 4 
116203  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ 3 203305  ภาษาอังกฤษ 5  3 116209  ระบบประสาท 2 4 
203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 601206  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1 601203  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 2 
601205  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1 601200  พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3 601204  ระบบประสาท 3 2 
  601201  เวชพันธุศาสตร์ 2   
  601202  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 1   

รวม 19 รวม 20 รวม 18 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

116301  ระบบทางเดินหายใจ 1 4 109302  โภชนาการและเมตาบอลิสม 1 116305  ระบบสบืพันธุ์ 1 3 
116302  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 4 116303  ระบบย่อยอาหาร 1 3 116306  ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2 
601300  ระบบทางเดินหายใจ 2 2 116308  พิษวิทยาทางการแพทย์ 1 116307  ระบบเลือด 1 2 
601301  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2 116304  ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 3 601304  ระบบสบืพันธุ์ 2 2 
601307  พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1 601302  ระบบย่อยอาหาร 2 2 601305  ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1 
601308  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2 601303  ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 2 601306  ระบบเลือด 2 2 
601309  ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1 601310  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2 601311  เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1 
  601312  บทน าคลินิก 1 3 601313  บทน าคลินิก 2 2 

รวม 16 รวม 17 รวม 14 
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ชั้นปีท่ี 4 

นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จ านวน 44 หน่วยกิต  ระยะเวลา  44  สัปดาห์   
601400  กุมารเวชศาสตร์ 1 4 601406  ศัลยศาสตร์ 1 3 
601401  กุมารเวชศาสตร์ 2 2 601407  ศัลยศาสตร์ 2 6 
601402  จิตเวชศาสตร์ 4 601408  สูติศาสตร์ 1 4 
601403  รังสีวิทยาวินิจฉัย 2 601409  นรีเวชวิทยา 1 2 
601404  รังสีรักษา 1 601411  อายุรศาสตร์ 1 5 
601405  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3 601412  อายุรศาสตร์ 2 4 
  xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 4 

 
 
 

วิชาเลือกเสรี  
 

เวชศาสตร์ครอบครัว 
และชุมชน 
3 สัปดาห์ 

กุมารเวชศาสตร์ 
6 สัปดาห์ 

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ 
6 สัปดาห์ 

อายุรศาสตร ์
9 สัปดาห์ 

รังสีวินิจฉัย 
2 สัปดาห์ 

รังสีรักษา 
1 สัปดาห์ 

ศัลยศาสตร์ 
9 สัปดาห์ 

จิตเวชศาสตร์ 2 
4 สัปดาห์ 
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ชั้นปีท่ี 5 

 
นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จ านวน 45 หน่วยกิต ระยะเวลา 45 สัปดาห์  
601500  กุมารเวชศาสตร์ 3 3 601506  ศัลยศาสตร์ 3 3 
601501  กุมารเวชศาสตร์ 4 3 601507  ศัลยศาสตร์ 4 3 
601502  จักษุวิทยา 3 601508  สูติศาสตร์ 2 3 
601503  นิติเวชศาสตร์ 3 601509  นรีเวชวิทยา 2 3 
601504  วิสัญญีวิทยา 4 601510  โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา 3 
601505  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3 601511  ออร์โธปิดิกส์ 1 5 
  601512  อายุรศาสตร์ 3 6 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   
3 สัปดาห์   

 ออร์โธปิดิกส์ 
5 สัปดาห์ 

 จักษุวิทยา  
3 สัปดาห์ 

ศัลยศาสตร์   
6 สัปดาห์ 

 
 

 กุมารเวชศาสตร์  
6 สัปดาห์ 

 

 อายุรศาสตร์   
6 สัปดาห์ 

นิติเวชศาสตร์   
3  สัปดาห์ 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
3 สัปดาห์ 

วิสัญญีวิทยา 
  4 สัปดาห์ 

 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
6 สัปดาห์ 
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ชั้นปีท่ี 6 

นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จ านวน 46 หน่วยกิต  ระยะเวลา 46 สัปดาห์  
601600  กุมารเวชศาสตร์ 5 3 601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
601601  กุมารเวชศาสตร์ 6 3 601607  สูติศาสตร์ 3 3 
601602  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4 601608  นรีเวชวิทยา 3 3 
601603  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  2 601609  ออร์โธปิดิกส์ 2 4 
601604  ศัลยศาสตร์ 5 4 601610  อายุรศาสตร์ 4 4 
601605  ศัลยศาสตร์ 6 4 601611  อายุรศาสตร์ 5      4 
   xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภายในภาคการศึกษาท่ีก าหนด รวม 8 หน่วยกิต  

อายุรศาสตร์   
8 สัปดาห์ 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
4 สัปดาห์ 

 ศัลยศาสตร์  
8 สัปดาห์ 

 กุมารเวชศาสตร์   
6 สัปดาห์ 

 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
6 สัปดาห์ 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 
4 สัปดาห์ 

 ออร์โธปิดิกส์  
4 สัปดาห์ 

 วิชาเลือกเสรี 

 เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
2 สัปดาห์ 
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สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Health 
 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
  ชื่อย่อ   :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Environmental Health) 
  ชื่อย่อ :  B.Sc. (Environmental Health) 
 

ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้้า ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้้าสะอาด หรือน้้าประปา ท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ต้องการใช้ด้ารงชีวิต และสิ่งแวดล้อมท่ีมี
พิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต ท้ังนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ัน 
 

คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวม           189  หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย     

-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป     12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ             15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  สหศาสตร์       2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 88 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพ 46 หน่วยกิต 
- กลุ่มสหกิจศึกษา                 9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     8 หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- การวางแผน  ควบคุม  และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง  มลพิษทางน้้า  การสุขาภิบาล
อาหาร  และขยะมูลฝอยท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

- การจัดหาน้้าสะอาดหรือน้้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ  ของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
- การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่าง ๆ 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ  น้้า  อาหาร  และขยะมูลฝอย 
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดรวมท้ังควบคุมพาหะน้าโรคท้ังในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
- การให้ความรู้ หรือค้าปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 

 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
- นักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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- นักวิชาการสุขาภิบาล  
- นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
- นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  
- ท่ีปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาท่ี เกี่ยวข้อง 

 

แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 
 ส่วนกลาง (กรม กอง) 

- กรมควบคุมมลพิษ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ส่วนภูมิภาค 
- ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 

 ส่วนท้องถิ่น 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตเทศบาล 
- ฝ่ายสุขาภิบาล  เขตสุขาภิบาล 
- ส้านักการระบายน้้า  กรุงเทพมหานคร 
- ส้านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 
- กองอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส้านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
-  
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  2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-    การประปานครหลวง 
- การประปาภูมิภาค 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ฯลฯ 

 3.  หน่วยงานเอกชน 
-    โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

 -    โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
 -    โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 -    โรงพยาบาล  
 -    บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  

ฯลฯ 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศกึษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น มลพิษ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3913, 3923 โทรสาร : 0-4422-3920  
http://www.medicine.sut.ac.th/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 103108 แคลคูลัสส้าหรับ 2 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 3 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
 สารสนเทศ  105101 ฟิสิกส์ 1 4 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 
617101 การสร้างเสริมสุขภาพ 2    617102 วิทยาศาสตร์อนามัย 3 
       สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  
      618101 อาชีวอนามัยและ 3 
       ความปลอดภัยพื้นฐาน  

รวม 18 รวม 19 รวม 20 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102204 เคมีวิเคราะห์ 4 104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 109201 ชีวเคมี 4 103113 คณิตศาสตร์ใน 3 
110206 กายวิภาคศาสตร์ 4 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  ชีวิตประจ้าวัน  
 และสรีรวิทยามนุษย์  108205 จุลชีววิทยาส้าหรับ 4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 
202213 โลกาภิวัตน์ 3  สาธารณสุข  203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 
617205 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 617213 การควบคุมโรค 3 
617211 การบริหารงานสาธารณสุข 3  ส้าหรับสาธารณสุข  617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 
 และสิ่งแวดล้อม  203203 ภาษาอังกฤษ 3 3  และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
   617212 วิทยาการระบาด 3    
         

รวม 18 รวม 19 รวม 17 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 xxxxxx วิชาเลือกด้าน มนุษยศาสตร์ 2 
617315 โภชนาการสาธารณสุข 2 617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 4  สังคมศาสตร์ สหศาสตร์  
617334 เทคโนโลยีสะอาด 3  และอาชีวอนามัย  617326 การประปาชุมชนเมือง 4 
617336 พื้นฐานการออกแบบงาน 3 617338 กฎหมายเกี่ยวกับการ 2  และชนบท  
 อนามัยสิ่งแวดล้อม   สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  617330 การจัดการมูลฝอยและ 4 
617337 จุลชีววิทยามลพิษ 3  และความปลอดภัย   กากของเสีย  
 สิ่งแวดล้อม  617339 มลพิษอากาศ  เสียง  3 617335 ชีวสถิติส้าหรับ 3 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4  และการควบคุม   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ   2 617341 การสุขาภิบาลอาหารและ 3 
    เสียง และการควบคุม   สุขลักษณะอาหาร  
   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4 617342 ปฏิบัติการการสุขาภิบาล 1 
       อาหารและสุขลักษณะ  
       อาหาร  

รวม 16-18 รวม 16-18 รวม 17 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

617412 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 2 617491 สหกิจศึกษา 1 8 617482 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ  1 
 อนามัยสิ่งแวดล้อม      ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
617413 การประเมินผลกระทบ 4    617483 โครงการศึกษาด้าน 2 
 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ      อนามัยสิ่งแวดล้อม  
617438 ปฏิบัติการวิเคราะห์ 3    xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4 
 คุณภาพน้้าและน้้าเสีย        
617439 การจัดการและควบคุม 4       
 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย        
617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-4       

รวม 16-18 รวม 8 รวม 5-7 
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตร 
 
 ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 
 
ชื่อปริญญา 
 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  ชื่อย่อ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
  ชื่อย่อ :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
 เป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน การจัดสภาพแวดล้อม   
ในการท างานท่ีเหมาะสม ท้ังทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ      
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียและค่าใช้จ่าย เน่ืองจากการเกิด
อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ รวมท้ังลดการกีดกันทางการค้า 
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท่ีใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อน าข้อมูลและเทคนิคต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย  การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการท างาน  ซ่ึงเป็นบทบาท
และหน้าท่ีส่วนหน่ึงของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย 
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวม       191  หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย 

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป          12  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                  15  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์           9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์    2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          90  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ                  46  หน่วยกิต 
- กลุ่มสหกิจศึกษา              9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  8  หน่วยกิต 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง 
- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
- การวางแผน ควบคุม  ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการท างาน 
- การวางแผน  ควบคุม  ประสานงาน  และป้องกันโรคจากการท างาน 
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต 
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับผู้ท่ีสนใจและเกี่ยวข้อง 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
- ท่ีปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
- นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 
- อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แหล่งงาน 
 1.  หน่วยงานรัฐบาล 

-  กระทรวงแรงงาน  กองตรวจความปลอดภัยในการท างาน  สถาบันความปลอดภัยในการท างาน 
-  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
-  กระทรวงสาธารณสุข   
-  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-  บริษัทการบินไทย จ ากัด 
-  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
-  ฯลฯ 

 3.  หน่วยงานเอกชน 
   กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
 -  เครือซิเมนต์ไทย 
 -  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 -  เครือเจริญโภคภัณฑ์  
 -  ฯลฯ 
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โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   
- ด้านสิ่งแวดล้อม   
- ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 0-4422-3916, 3923   โทรสาร : 0-4422-3920 
http://www.medicine.sut.ac.th/ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 4 102105 เคมีอินทรีย์ 3 
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน1 1 102114 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 1 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
104101 หลักชีววิทยา 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 103108 แคลคูลัสส าหรับ 2 
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 104108 หลักชีววิทยา 2 4  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ 3 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 105102 ฟิสิกส์ 2 4 
 สารสนเทศ  105101 ฟิสิกส์ 1 4 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 
617101 การสร้างเสริมสุขภาพ 2    617102 วิทยาศาสตร์อนามัย 3 
       สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  
      618101 อาชีวอนามัยและ 3 
       ความปลอดภัยพื้นฐาน  

รวม 18 รวม 19 รวม 20 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

102204 เคมีวิเคราะห์ 4 104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 109201 ชีวเคมี 4 103113 คณิตศาสตร์ใน 3 
110206 กายวิภาคศาสตร์ 4 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  ชีวิตประจ าวัน  
 และสรีรวิทยามนุษย์  108205 จุลชีววิทยาส าหรับ 4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 
202213 โลกาภิวัตน์ 3  สาธารณสุข  203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 
617205 สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์ 3 108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 
617211 การบริหารงานสาธารณสุข 3  ส าหรับสาธารณสุข  617213 การควบคุมโรค 3 
 และสิ่งแวดล้อม  203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 
   617212 วิทยาการระบาด 3  และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

รวม 18 รวม 19 รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 xxxxxx วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์ 2 617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 
617315 โภชนาการสาธารณสุข 2  มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์                       สุขภาพ  
618342 หลักสุขศาสตร์  4 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 618343 อาชีวเวชศาสตร์ 2 
 อุตสาหกรรม  617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   4 618349 การระบายอากาศในงาน 3 
618344 การบริหารงาน 3  และอาชีวอนามัย   อุตสาหกรรม  
 ความปลอดภัย  618301 กระบวนการผลิตทาง 2 618355 การป้องกันและควบคุม 3 
 ในงานอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรมและอันตราย                        อัคคีภัย  
618346 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีว- 2 618348 การเก็บและวิเคราะห์ 3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี        2-3 
 อนามัยและความปลอดภัย   ตัวอย่างดา้นสุขศาสตร์       
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2-3  อุตสาหกรรม     
   618352 เทคโนโลยีความปลอดภัย  3    
    ในงานอุตสาหกรรม     

รวม 16-17 รวม 17 รวม 13-14 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

618409 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 2 618491 สหกิจศึกษา 1 8 618414 โครงการศึกษาด้าน 3 
 อาชีวอนามัยและ      อาชีวอนามัยและ  
 ความปลอดภัย      ความปลอดภัย  
618410 การประเมินผลกระทบ    2    618415 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ 1 
 โครงการอุตสาหกรรม      ปัญหาอาชีวอนามัย                      
618411 การจัดการความเสี่ยง 3     และความปลอดภัย  
 ในงานอุตสาหกรรม     618416 มาตรฐานการจัดการด้าน 3 
618412 กายศาสตร์และจิต     3     อาชีวอนามัย ความปลอดภัย   
 วิทยาในการท างาน      และสิ่งแวดล้อม  
618413 การส่งเสริมและการ 2    xxxxxx วิชาเลือกเสรี        2-3 
 บริการสุขภาพในงาน        
 อุตสาหกรรม        
618490 เตรียมสหกิจศึกษา 1       
xxxxxx วิชาเลือกเสรี        2-3       

รวม 15-16 รวม 8 รวม 9-10 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
601100 การพัฒนาตนเอง 2(1-2-3) 

  (Self Developments) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบเพ่ือพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยี 
 
601101   บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4) 
 (Introduction to Basic medical science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและหลักการส าคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน การเรียกชื่อระบบร่างกาย
มนุษย์  การควบคุมการท างานและรักษาสมดุลของร่างกายมนุษย์ การ
คืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก 
 
601102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 2(2-0-4) 
 (English for Medical Profession) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยาย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ เอกสารทางการแพทย์และบทความวิชาการ ต าราและ
บทความทางการแพทย์ 
 

601200   พยาธิวิทยาท่ัวไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3(2-3-5) 
 (General Pathology and Clinical Pathology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน  พยาธิก าเนิด  พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา การบาดเจ็บของเซลล์ การคืนสู่ภาวะปกติของ
เซลล์ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ 
 
601201 เวชพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) 
 (Medical Genetics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนบนโครโมโซม 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและ
โครโมโซม การท าแผนท่ียีนบนโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางพันธุ
วิศวกรรม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูป โรคท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรักษาโรคพันธุกรรม การ
ปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 1(1-0-2) 
 (Skin and Integumentary system II) 
วิชาบังคับก่อน : 116205  ระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 1  
       หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพันท่ีส าคัญ 
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601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3 2(1-3-3) 
 (Musculoskeletal System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116207 ระบบกล้ามเน้ือโครงกระดูก 2 หรือ  
        เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือและโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบกล้ามเน้ือและโครงกระดูก 
 
601204 ระบบประสาท 3 2(1-3-3) 
 (Nervous System III) 
วิชาบังคับก่อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการ
แสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคท่ี
พบบ่อยในระบบประสาท การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยทางระบบประสาท 
 
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 2(1-3-3) 
 (Respiratory System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน  
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก
ของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของอาการ
และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค 
โรคท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
เพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ 

601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Cardiovascular System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ  
        เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์ของอาการ
และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค 
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรค
ท่ีพบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 
601302 ระบบย่อยอาหาร 2 2(1-3-3) 
 (Digestive System II) 
วิชาบังคับกอ่น : 116303 ระบบย่อยอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก 
ภาวะผิดปกติของระบบย่อยอาหารและอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบย่อยอาหาร 
 
601303 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 1(1-3-3) 
 (Urinary System II)  
วิชาบังคับก่อน : 116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการและอาการเเสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์พื้นฐาน
เพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ 
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601304 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-3-3) 
 (Reproductive System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116305 ระบบสืบพันธุ์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ภาวะผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคท่ีพบบ่อย การ
ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบ
บ่อยของระบบสืบพันธุ์ 
 
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 1(1-0-2) 
 (Endocrine System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยา
คลินิก  ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ อาการและอาการเเสดงกับ
พยาธิสภาพของโรคการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
เพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ 
 
601306 ระบบเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Hematopoietic System II) 
วิชาบังคับก่อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ความผิดปกติท่ีพบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและการ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 
พยาธิวิทยา อาการวิทยา  การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคท่ีพบบ่อยในระบบเลือด 
 
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม  
ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับบุคคล วงจรชีวิต
ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพ ครอบครัวและ
ระบาดวิทยาเบื้องต้น 

601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 2(0-6-3) 
 (Medical Rural Studies I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภูมิศาสตร์ ประชากร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
ความเชื่อ ระบบสุขภาพชุมชน โรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย  
โรคและความเจ็บป่วย สุขภาวะ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาวะของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย 
ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอ าเภอ ทักษะการติดต่อสื่อสารขั้น
พื้นฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์   
 
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies II)   
วิชาบังคับก่อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1 
 เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงาน โรค
จากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุขท่ีพบบ่อย 
ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการค้นหาครอบครัวเสี่ยงและ
ศักยภาพครอบครัว ทักษะการติดต่อสื่อสารด้านการสร้างสัมพันธภาพ 
การค้นหาปัญหา การสร้างความไว้วางใจ  การให้บริการแบบองค์รวม 
 
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies III) 
วิชาบังคับก่อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2 
 การจัดบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในชุมชน โรค
และปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย พฤติกรรมศาสตร์ ทักษะการกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน การฟื้นฟูสภาพในระดับครอบครัว
และชุมชน ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล การพิจารณา
ทางเลือก ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้บริการแบบองค์รวม 
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601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1(1-0-2) 
 (Behavior and Development of Human) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม กระบวนการความคิด และกลไกทางจิต 
ปฏิกิริยาต่อความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและการ
แสดงออก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอารมณ์ ความคิด 
พฤติกรรม หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สภาพจิต แนวทาง 
การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
 
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601101 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 
 หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
การดูแลระดับปฐมภูมิ ความต่อเนื่องในการดูแล การดูแลแบบองค์รวม 
การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผัง
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย 
 
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4 1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3 
 สิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน โรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ฝึกปฏิบัติทักษะการติดต่อสื่อสาร 
การให้ก าลังใจ การแจ้งข่าวร้าย ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การท างานอย่างมีความสุข เวชจริยศาสตร์ 

601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 
 การวัด มาตรา การวัด การวัดการกระจาย แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น อุบัติการณ์ และความชุก
ของการเกิดโรค การวัดผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุและการเกิดโรค ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใช้ยา 
ความไว ความจ าเพาะของการคัดกรองโรค หลักการออกแบบการวิจัย
ทางคลินิกและในชุมชน และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
 
609311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 1(1-0-2) 
 (Medical Ethic and Critical Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการทางเวชจริยศาสตร์ กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ การ
ตั้งค าถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมายและจ
ริยศาสตร์ การยินยอมการรักษา การบอกความจริงในการรักษา 
สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลักการคิดวิพากษ์และความเป็น
วิชาชีพแพทย์ 
 
601312 บทน าคลินิก 1 3(2-3-5) 
 (Introduction to Clinical Medicine I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกและความรู้
พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย  ทักษะการซักประวัติ  ตรวจ
ร่างกาย  การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจ และทักษะพื้นฐานทาง
การแพทย์ท่ีส าคัญ 
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601313 บทน าคลินิก 2 2(1-3-3) 
 (Introduction to Clinical Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601312 บทน าคลินิก 1 
 อาการวิทยาท่ีพบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย  การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  การใช้
เครื่องมือในการตรวจ  การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานให้สมบูรณ์
และถูกต้อง การสรุปปัญหาของผู้ป่วย การเขียนใบสั่งยา และการเขียน
ค าสั่งแพทย์ 
 
601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 4(3-3-7) 
 (Pediatrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหาท่ีพบ
บ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหาการให้
การดูแลผู้ป่วยเด็ก การรักษาและป้องกัน ทัศนคติท่ีดีต่อการให้การ
ดูแลผู้ป่วย 
 
601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 2(1-3-3) 
 (Pediatrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 ปัญหาท่ีพบบอ่ยทางกุมารเวชศาสตร์ การวินิจฉัย การ
วินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลต่อผู้ป่วยและครอบครัว 
การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601402 จิตเวชศาสตร์ 4(2-3-5) 
 (Psychiatry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต การ
วินิจฉัยโรค สาเหตุโรคทางจิตเวช การใช้ยา การใช้จิตบ าบัด พฤติกรรม
บ าบัด  จิตเวชชุมชนการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การติดสุราและ
ยาเสพติด การท างานร่วมกันระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์จิตเวช 

601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3) 
 (Diagnostic Radiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด วิธีการและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์ทาง
รังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพ้ืนฐาน 
การอ่านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา 
 

601404 รังสีรักษา  1(1-0-2) 
 (Radiation Oncology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิเศษโดยใช้สารท่ีทึบรังสี 
ประโยชน์ ข้อบงชี้และข้อควรระวัง พื้นฐานและวิธีการท่ีใช้ในการรักษา
คนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสี ข้อบ่งชี้ของการรักษาโดยใช้รังสี ความรู้
พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี การเลือกใช้การ
ตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 

601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 
 เวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การสัมภาษณ์เเบบจูงใจ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การ
ประเมินคุณค่างานวิจัยในวารสารวิชาการด้วยวิจารณญาณ การคัดกรอง
เเละการวินิจฉัยภาวะท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข การใช้ระบาดวิทยา ในการ
เฝ้าระวังเเละสอบสวนทางระบาดวิทยา ชีวสถิติ อาชีวอนามัยภาคบริการ 
การส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน การสร้างศักยภาพของชุมชน การ
วินิจฉัยชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ หลักการบริหาร การประเมิน
โครงการ 
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601406 ศัลยศาสตร์ 1 3(2-3-5) 
 (Surgery I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากโรคทางศัลยกรรม การ
ตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอด
อาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรคทาง
ศัลยกรรมท่ีมีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค 
 
601407 ศัลยศาสตร์ 2 6(3-9-10) 
 (Surgery II) 
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน   
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป การ
ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค เน้นการแก้ปัญหา การเก็บ
ตัวอย่าง การท าแผล การให้เลือดและสารน้ า ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
และเทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ การผูก
เงื่อน ห้ามเลือด การสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องผ่าตัดย่อยและข้าง
เตียงผู้ป่วย 
 
601408 สูติศาสตร์ 1 4(2-6-7) 
 (Obstetrics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ความ
ผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว 
หลักการดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างครบวงจรและเป็นองค์รวมตามครรลอง
ของเวชจริยธรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
การดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 

601409 นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3) 
 (Gynecology I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรีในวัยต่างๆ 
ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ีพบบ่อย การวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลรักษา การวางแผนครอบครัวมะเร็งทางนรีเวชวิทยาท่ีพบบ่อย การ
ตรวจวินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ในวัยต่างๆ 
ภาวะหมดประจ าเดือน การให้ค าแนะน าและบริการวางแผนครอบครัว 
 

601410 อายุรศาสตร์ 1 5(3-6-9) 
 (Medicine I)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่ม
อาการทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค 
การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา 
 

601411 อายุรศาสตร์ 2 4(2-6-7) 
 (Medicine II) 
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแก้ปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างบุคคล คุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพ ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่จ าเป็นส าหรับ
การวินิจฉัยโรคท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์ 
 

601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 3(2-3-5) 
 (Pediatrics III) 
วิชาบังคับก่อน : 601401 กุมารเวชศาสตร์ 2 
 ทักษะทางคลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์ประวัติ 
การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผล การให้การรักษาอย่างสม
เหตุผล รายงานศึกษาผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การวางแผน
จ าหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ การ
ท าหัตถการท่ีจ าเป็น การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน   



496 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Pediatrics IV) 
วิชาบังคับก่อน : 601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 หรือ เรียนร่วมกัน 
 การท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
การประยุกต์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ การ
ดูแลรักษา การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแล
สุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 
601502 จักษุวิทยา  3(2-3-5) 
 (Ophthalmology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาคบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทาง
จักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ โรคตาท่ีพบบ่อย โรคตาใน
ภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตา การส่งต่อผู้ป่วยตาไป
ยังจักษุแพทย์ การผ่าตัดเล็กโรคท่ีง่ายและจ าเป็น 
 
601503 นิติเวชศาสตร์ 3(2-3-5) 
 (Forensic Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ หลักการและวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ การ
ตรวจผู้ป่วยทางนิติเวชศาสตร์การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษ
ในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศ
และวัตถุพยานอื่นๆ 
 
601504 วิสัญญีวิทยา 4(2-6-7) 
 (Anesthesiology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

 สภาวะและการเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ ยาชาเทคนิค วิธีแก้ไขฤทธิ์แทรกซ้อน สรีรวิทยาของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด ฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบและยาชา 
การให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจหยุด 
 
601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน : 601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 
 การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการให้ความรู้ การ
วิจารณ์วารสารทางวิชาการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยแบบผสมผสาน การ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย การประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอ ฝึกหัดการสอนบุคลากรสาธารณสุข 
 
601506 ศัลยศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Surgery III) 
วชิาบังคับก่อน : 601407 ศัลยศาสตร์ 2 
 การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ทฤษฎีของศัลยศาสตร์
หัตถการ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป ฝึกหัดเทคนิคในการ
ผ่าตัดเข้าช่วยในห้องผ่าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย์
ควบคุม 
 
601507 ศัลยศาสตร์ 4 3(2-3-5) 
 (Surgery IV) 
วชิาบังคับก่อน : 601506 ศัลยศาสตร์ 3 หรือ เรียนควบคู่กัน 
 การดูแลผู้ป่วยและปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยใน ห้องตรวจผู้ป่วย
นอกและห้องฉุกเฉิน โดยเน้นศัลยศาสตร์ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะศัลยศาสตร์ตกแต่ง และประสาท
ศัลยศาสตร์ 
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601508 สูติศาสตร์ 2 3(1-6-5) 
 (Obstetrics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601408 สูติศาสตร์ 1 
 การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์ การ
ตรวจครรภ์  รายงานผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของผู้คลอด การเคารพสิทธิของมารดาและทารก  
หัตถการทางสูติศาสตร์  การอ่านและแปลผลเงาภาพ  การให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
รักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแลทารกแรกเกิดทันที การให้
ค าแนะน ามารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกท่ีบ้าน 
 
601509 นรีเวชวิทยา 2 2(1-3-3) 
 (Gynecology II) 
วิชาบังคับก่อน : 601409 นรีเวชวิทยา 1 
 การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์จนส้ินสุดอายุขัย หลักการวินิจฉัย 
การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรคท่ีพบบ่อยและโรคท่ีมีความรุนแรงของ
สตรี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามครรลองของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 

601510 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3(1-6-5) 
 (Otolaryngology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โรคและความผิดปกติทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝึกทักษะ
ในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเลือกตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจพิเศษท่ีเหมาะสม การวินิจฉัยโรค การรักษา การส่งต่อผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในภาวะฉุกเฉินและภาวะทั่วไป 
 

601511 ออร์โธปิดิกส์ 1 5(3-6-9) 
 (Orthopedics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 โรคและความผิดปกติของออร์โธปิดิกส์ท่ีมีความส าคัญและ
พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจ
พิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการท่ีใช้ในการรักษา 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ 
 

601512 อายุรศาสตร์ 3 6(2-12-10) 
 (Medicine III) 
วิชาบังคับก่อน : 601411 อายุรศาสตร์ 2 
 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม การ
วินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการวางแผนการรักษาโรคและปัญหาท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์ 
หัตถการทางคลินิก  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
 

601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 3(1-6-4) 
 (Pediatrics V) 
วิชาบังคับก่อน : 601501 กุมารเวชศาสตร์ 4 
 พื้นฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพท้ังปกติและ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริม
การป้องกันสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้านร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจแบบองค์รวม วิทยาการระบาดทางพฤติกรรม ความ
เจ็บป่วย ความพิการ การให้บริการสุขภาพตามปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
 

601601 กุมารเวชศาสตร์ 6 3(1-6-4) 
 (Pediatrics VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายมนุษย์  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว  ปัญหาท่ี
พบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานท่ีหน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหาการ
ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในด้านการรักษา ทัศนคติท่ีดีต่อการให้การดูแล
ผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน 
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601602 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6 4(1-9-5) 
 (Family and Community Medicine VI) 
วิชาบังคับก่อน : 601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5  
 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติเน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง หลักฐานเชิงประจักษ์ วิจัยระบบสาธารณสุข ฝึกงานเวช
กรรมสังคม การให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมใน
โรงพยาบาลท่ัวไป แนวคิดปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมทาง
การแพทย์ การแพทย์ยุคโลกาภิวัตน์ การประกันคุณภาพและบทบาท
ของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป 
 
601603 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 2(1-3-3) 
 (Rehabilitation Medicine I ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตรวจประเมิน การรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดย
หลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การตรวจประเมินความพิการ การตรวจ
กล้ามเน้ือ และเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องมือทางกายภาพ 
การออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดรักษา กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน เวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบประสาทและ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ  กลุ่มอาการปวด  กลุ่มผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วย
สูงอายุ  โรคของระบบหัวใจและปอด  ผู้ป่วยแผลไหม ้บาดเจ็บทางการ
กีฬา   
 
601604 ศัลยศาสตร์ 5 4(1-9-5) 
 (Surgery V) 
วิชาบังคับก่อน : 601507 ศัลยศาสตร์ 4 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรมท่ัวไป การด าเนินโรค 
หลักการวินิจฉัยและการรักษาทางศัลยกรรมท่ัวไป และศัลยกรรม
เฉพาะทาง หลักการวิธีการสืบค้นหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม การ
แปลผลท่ีได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหัตถการท่ีพบบ่อยทาง
ศัลยกรรมโดยหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยก่อน
และหลังการผ่าตัด 

601605 ศัลยศาสตร์ 6 4(1-9-5) 
 (Surgery VI)   
วิชาบังคับก่อน : 601604 ศัลยศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน 
 ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรม การเก็บข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูลทางคลินิก การประเมินสภาพของผู้ป่วย  การวางแผนการ
สืบค้นข้อมูล การรักษา หัตถการเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลัง
ผ่าตัด การวินิจฉัยและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด     
 
601606  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-9-5) 
 (Emergency Medicine) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในห้อง
ตรวจฉุกเฉิน การวินิจฉัย การบ าบัดรักษาและท าหัตถการท่ีจ าเป็น การ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  และอุบัติเหตุ  จริยศาสตร์  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
การปฏิบัติกรณีผู้ป่วยคดี การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม การสื่อสาร
กับผู้ป่วยและญาติในภาวะฉุกเฉิน   
 
601607 สูติศาสตร์ 3 3(1-6-4) 
 (Obstetrics III) 
วิชาบังคับก่อน : 601508 สูติศาสตร์ 2 
 ฝึกปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์ การตั้งครรภ์ท้ังในภาวะปกติและ
ผิดปกติ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ การซักผ่าตัดคลอด การท าหมันหลังคลอด  
การให้ค าปรึกษาด้านรักษา การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจผู้ฝากครรภ์ท้ังปกติและท่ีมีภาวะเสี่ยง สูติศาสตร์
หัตถการ การเข้าช่วยการวางแผนครอบครัว การส่งต่ออย่างปลอดภัย 
การให้ค าแนะน า การวางแผนครอบครัว  
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601608 นรีเวชวิทยา 3 3(1-6-4) 
 (Gynecology III) 
วิชาบังคับก่อน : 601509 นรีเวชวิทยา 3 
 การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจทางนรีเวชกรรม  การ
วินิจฉัย   ดูแลรักษาผู้ป่วยสตรี หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช การอ่าน
และแปลผลเงาภาพรังสี รายงานและการบันทึกเวชระเบียน  การให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว สตรีวัยทอง การ
ท างานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
601609 ออร์โธปิดิกส์ 2 4(1-9-5) 
 (Orthopedics II) 
วิชาบังคับก่อน : 601551 ออร์โธปิดิกส์ 1 
 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ การบันทึกเวชระเบียน 
การรักษา หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การปฏิบัติการใส่เฝือก ท าการดึง
กระดูกข้อเคลื่อนให้เข้าท่ี การเข้าช่วยผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ
และส่งต่อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
 
601610 อายุรศาสตร์ 4 4(1-9-5) 
 (Medicine IV) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การตั้งสมมติฐาน และวินิจฉัยแยกโรค การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น และการแปลผล รวมท้ังการบันทึกรายงาน
และติดตามการเปลี่ยนของผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์ฝึกท า
หัตถการทางคลินิกเบื้องต้น 
 

601611 อายุรศาสตร์ 5 4(1-9-5) 
 (Medicine V) 
วิชาบังคับก่อน : 601610 อายุรศาสตร์ 4 หรือ เรียนควบคู่กัน  
 การดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา
โรค หัตถการทางคลินิก และการเขียนรายงานผู้ป่วย การคิดอย่างมี
วิจารญาณ อภิปรายปัญหาผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์   
 

609150 การสื่อสารเชิงเทคนิคทางการแพทย์ 3(3-0-6) 
 (Medical Technical Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์จากรากศัพท์ และการใช้ศัพท์ 
เทคนิคทางการแพทย์ท้ังไทยและอังกฤษ ในการอ่าน พูด ติดต่อสื่อสาร 
และการเขียนบทความทางการแพทย์อย่างมีระบบ 
 
609252 สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ 2(1-3-3) 
 (Rhythm for Health Promotion) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การเคลื่อนไหวของกล้ามเน้ืออย่างมีประสิทธิภาพ การลด
น้ าหนักอย่างได้ผล การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 

615451 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 4(0-12-6) 
 (Clinical Experience I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
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615652 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 4(0-12-6) 
 (Clinical Experience II) 
วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
617101 การสร้างเสริมสุขภาพ                          2(2-0-4) 

(Health Promotion)  
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
และสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลท้ังวัยเด็กและผู้สูงอายุให้ได้รับความสุข
สบายในการด ารงชีวิตประจ าวัน สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีสุขภาวะ และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้เหมาะสม รวมไปถึง
การปรับส่ิงแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

 

617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน      3(3-0-6) 
(Basic Environmental Health Science)  

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม อนามัย

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค  
การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ การควบคุมความร้อน แสง เสียงสั่นสะเทือน และ
กัมมันตภาพรังสีเพ่ือความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย การสุขาภิบาล
อาหาร  การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย 
สถานท่ีท างาน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ี
น่าสนใจของโลกและประเทศไทย 

 

617205   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์        3(3-0-6) 
(Health Education and Behavioral Science)  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดท าโครงการสุขศึกษา การ

ด าเนินงานสุขศึกษารูปแบบต่างๆ สุขศึกษาในชุมชน โรงเรียน 
สถานพยาบาล และสุขศึกษาทางสื่อมวลชน เรื่องของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การจูงใจ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความรู้ ทัศนคต ิและ
การปฏิบัติตนของประชาชน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ศึกษาหลักการ
และวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับการวางแผนงานและการด าเนินงานสุข
ศึกษา และการน าเสนอเพื่อให้สังคมยอมรับมาใช้ ตลอดจนศึกษา
โครงสร้างของสังคม องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข    

 
617211 การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

(Public Health and Environmental Administration) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการบริหารงาน หลักและกระบวนการบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบาย และแผนพัฒนาฯ การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน และหลักการจัดท าแผนงาน การพัฒนาองค์การ   
การบริหารคุณภาพโดยรวม   การพัฒนาภาวะผู้น า   การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารโครงการ  และการประเมินผล  

 

617212 วิทยาการระบาด                               3(3-0-6) 
(Epidemiology)  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการระบาด แนวคิดการเกิด
โรคและปัญหาสุขภาพในชุมชน  ธรรมชาติของการเกิดโรค และ
แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคพื้นฐาน การกระจายของโรคในชุมชน
ตามลักษณะบุคคล สถานท่ีและเวลา ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ วิธีการทาง
วิทยาการระบาดและการเลือกวิธีการทางวิทยาการระบาด การเฝ้า
ระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนการระบาดของโรควิทยาการ
ระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย 
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617213 การควบคุมโรค                                    3(3-0-6) 
(Diseases Control)    

วิชาบังคับก่อน  :  617212   วิทยาการระบาด 
 ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่พบ
บ่อยในประเทศไทย การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ โรคติดต่อจากการสัมผัส โรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ โรคติดต่อจากอาหารและน้ า โรคติดต่อที่น าโดยแมลง 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคจิตและ
ประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคจากการ
ประกอบอาชีพ โรคมะเร็ง โรคจากพิษของพืชและสัตว์ โรคท่ีเกี่ยวกับ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
 
617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2(2-0-4) 

  (Introduction to Health and Environmental Economics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  และลักษณะพิเศษ
ของสินค้าสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีต่างจากสินค้าท่ัวไป อุปสงค์-
อุปทานของบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน าไปประยุกต์ 
ใชใ้นงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความส าคัญ ความจ าเป็น
ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด   หรือมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดรูปแบบของการให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
617306 นิเวศวิทยามนุษย์                                  2(2-0-4) 

(Human Ecology) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ 
ของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการด ารงชีวิต ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์กายภาพอื่นๆ 

 
617315 โภชนาการสาธารณสุข                            2(2-0-4) 

(Nutrition for Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาประวัติและความส าคัญของโภชนศาสตร์ ปัญหา
โภชนาการในประเทศไทย  โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค 
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบ าบัดโรค 
การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารท่ีบริโภค การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการส าหรับครอบครัวและชุมชน  พิษภัยในอาหาร
และการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 

617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        4(3-3-7) 
(Environmental and Occupational Toxicology)  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาหลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา   กลไกการเกิดพิษ  การ

เกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อันน าไปสู่การเกิดลูกวิรูป การ
กลายพันธุ ์  การเป็นมะเร็ง  และความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน สารพิษ
และแหล่งก าเนิดสารพิษท่ีพบในสภาพแวดล้อม สารเคมีท่ีส าคัญและใช้
กันมากในงานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม หรือผลผลิตท่ีเกิดจากกิจการ
ทางอุตสาหกรรม  ค่ามาตรฐานและการประเมินระดับอันตราย การ
ติดตามตรวจสอบและการควบคุมแนวทางการเก็บตัวอย่าง  การเก็บ
รักษา  การวิเคราะห์  การป้องกัน  การได้รับสารพิษและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น  การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสารพิษ การวิเคราะห์สารพิษ
ในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่มสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ 
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617326 การประปาชุมชนเมืองและชนบท               4(4-0-8) 
               (Urban and Rural Water Supply) 
วิชาบังคับ :   432201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
            ศึกษาแหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์ คุณภาพและ
มาตรฐานของน้ า การปรับปรุงคุณภาพน้ าเบื้องต้น การสร้างตะกอน 
และรวมตะกอน การตกตะกอนและการลอย  การกรอง  การใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนประจุ การใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติด การฆ่าเชื้อโรค การ
ให้ฟลูออไรด์ การก าจัดเหล็กและแมงกานีส และการก าจัดความ
กระด้างด้วยการตกผลึก ศึกษาแนวทางในการเลือกวิธีการปรับปรุง
คุณภาพน้ า  ระบบการแจกจ่ายน้ าประปา  น้ าบริโภคและกระบวนการ
ผลิต 
 
617330 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย             4(4-0-8) 

(Solid Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน  : 617221 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน  
 ศึกษาปัญหาของมูลฝอยและกากของเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ในแง่ของแหล่งก าเนิดต่างๆ ชนิด องค์ประกอบ และลักษณะ
สมบัติของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย เทคโนโลยีการน ามูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม เก็บขน-ขนส่ง และวิธี/
เทคโนโลยีการก าจัดต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
การหมักท าปุ๋ย การใช้เตาเผา การจัดการกากของเสียอันตราย และ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 
617334 เทคโนโลยีสะอาด                                 3(3-0-6) 

(Clean Technology) 
วิชาบังคับก่อน   :   432201  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิด และหลักการของ
เทคโนโลยีสะอาด การเกิดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการ

ของเสียอย่างเป็นระบบ   เทคนิคการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาด การน าหลักการของ
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
617335 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ            3(3-0-6) 

(Biostatistics for Health Science) 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

หลักชีวสถิติท่ีใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ ความน่าจะเป็นและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ข้อมูลแจงนับ การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ 
และการค านวณขนาดตัวอย่าง 
 
617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-3-5) 

(Basic Design in Environmental Health Works) 
วิชาบังคับก่อน   :   617102  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาพ้ืนฐานและหลักการในการอ่านแบบ และออกแบบ
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประกอบด้วย งานด้านสุขาภิบาล
อาหารและอาคาร ได้แก่ บ่อ/ถังดักไขมัน ถังเกรอะ บ่อซึม แผงค้า/
จ าหน่ายอาหาร ห้องน้ า/สุขา รางระบายน้ าฝน รางระบายน้ าเสีย งาน
ด้านการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ ระบบบ่อผึ่ง บ่อ/ถังปรับเสถียร ระบบ
บ าบัดแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ งานด้านระบบประปา ได้แก่ 
ระบบทรายกองช้า ระบบการท าน้ าอ่อน ระบบฆ่าเชื้อโรค งานด้านการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ หลุมฝังกลบขยะ เตาเผาขยะ งานด้านอากาศ 
ได้แก่ ระบบท่อและระบายอากาศ รวมท้ังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) 
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617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม                   3(2-3-5) 
(Microbiology for Environmental Pollution) 

วิชาบังคับก่อน   :   108205 จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข  และ 
108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

ศึกษาความสัมพันธ์ บทบาท หน้าท่ีท่ีส าคัญของจุลินทรีย์
ต่างๆ  ได้แก่  แบคทีเรีย   เชื้อรา  สาหร่าย  ในการบ าบัดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม   ท้ังทางน้ า ดิน  และอากาศ  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
ระบบบ าบัด มลพิษ รวมท้ังประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์ประจ าถิ่นท่ีช่วย
ในการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

 
617338 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข               2(2-0-4) 
 สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัย 

(Public Health,  Environmental  and  Safety Laws) 
วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี 

ศึกษาพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอ
อนุญาตต้ังโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนค่ามาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันสังคม 
 
617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม           3(3-0-6) 

(Air and Noise Pollution and Control) 
วิชาบังคับก่อน   :   617336  พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย 

  สิ่งแวดล้อม 
ศึกษามลพิษทางอากาศและเสียงขั้นพื้นฐานในแง่เคมีและ

ฟิสิกส์    แหล่งทีม่าของอากาศเสีย สารต่างๆ ท่ีท าให้เกิดอากาศเสีย
และองค์ประกอบท่ีส าคัญ การน าพามลพิษทางบรรยากาศ  ผลกระทบ
ท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย์  พืช และสัตว์  ศึกษาชนิดและสาเหตุของการ
ท าให้เกิดเสียงร าคาญ ผลกระทบของเสียงที่ระดับเกินมาตรฐาน

สุขภาพของมนุษย์ มาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  
ท้ังด้านวิชาการ  กฎหมาย รวมถึงบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
 
617340 ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม  2(0-6-2) 

(Air and Noise Pollution and Control Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน   :   617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม      

หรือศึกษาควบคู่กับ 
617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม 

ฝึกปฏิบัติการและท าการท าลองจากเครื่องมือจริง ในเรื่อง
ของการสอบเทียบเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศและ
เสียงท้ังในบรรยากาศภายในอาคาร (Indoor) และภายนอก (Ambient) 
โดยเน้ือหาของปฏิบัติการประกอบด้วย การใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียง
จากยานพาหนะ ภายนอกและภายในอาคาร การสอบเทียบอุปกรณ์
ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศด้วยเครื่องมือชนิด Bubble flow 
meter ลูกลอย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นรวมและ ฝุ่นขนาด
เล็กด้วย High volume air sampler การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกซ์ไซด์  และซัลเฟอร์ไดออกซ์ไซด์  ในบรรยากาศ  
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไอเสียจากยานพาหนะ การตรวจวัดควัน
ด าจากยานพาหนะ การตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลมด้วยเครื่องมือ
ทางอุตุนิยมวิทยา การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการ
คาดการณ์การแพร่กระจายของมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
 
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร   3(3-0-6) 

(Food Sanitation and Food Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน   :   108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสุข 

ศึกษาหลักการท่ัวไปและวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ
อาหารท่ีดี  การปนเปื้อนในอาหาร การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร 
สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
ระบบวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และหลักการ
เบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP 
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617342 ปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 1(0-3-1) 
(Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน  :  617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร     
หรือศึกษาควบคู่กับ 
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร     

ปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมแหล่งจ าหน่ายอาหาร 
ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง
อาหาร ผู้สัมผัสอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 
 
617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
 และของเสียอันตราย 
 (Industrial and Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับก่อน   :   617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาสถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย ฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย 
แหล่งก าเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และการปนเปื้อน
สู่สิ่งแวดล้อม   ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบการเก็บ 
รวบรวม เก็บกัก และขนส่งของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างานกับของเสียอันตราย บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย หลักการจัดท าระบบการ
จัดการของเสียอันตรายในสถานประกอบการ และสาระส าคัญของ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสารอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 
617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม        2(1-3-3) 

(Research Methodology in Environmental Health) 
วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษาหลักเบื้องต้นในการท าวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่อง
และการก าหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความส าคัญของปัญหา การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากรและการก าหนดขนาด
ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบของการวิจัย การ
ก าหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  
การประมวลผลข้อมูล  การแปรผลและการน าเสนอผลการวิจัย  การ
เขียนรายงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย  
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ แนวทางการ
ประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  4(3-3-7) 

(Environmental and Health Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  :  617102  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

ศึกษาความส าคัญและความเป็นมาของระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผล กระทบส่ิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคนิคท่ีใช้
สนับสนุนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบปฏิบัติในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเฉพาะโครงการ ความส าคัญและ
ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

617438 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย     3(0-9-3) 
 (Water and Wastewater Analysis Laboratory) 
วิชาบังคับกอ่น  :   102204  เคมีวิเคราะห์  และ  

 102205  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อการวิเคราะห์ การตรวจ

คุณลักษณะน้ าทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพน้ าสะอาดและน้ าเสีย  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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617439 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย    4(4-0-8) 
 (Wastewater Treatment System Management  

and Control) 
วิชาบังคับก่อน  :  617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย     
             สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาประเภท ลักษณะ และการเกิดน้ าเสีย การรวบรวมน้ าเสีย  
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดและก าจัดกากตะกอน การก าจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การก าจัดน้ าเสียท่ีมีโลหะหนัก การควบคุมดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  การน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
 
617482 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ปัญหาส่ิงแวดล้อม     1(0-3-1) 

(Seminar / Special Problems on Environmental  
Problem) 

เง่ือนไข  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา  โดยน าความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

ประชุมต่างๆ มาใช้ในการจัดสัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  ท้ังในและต่างประเทศ 
 
617483 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม      2(0-6-2) 

(Environmental Health Study Project) 
วิชาบังคับก่อน  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม    ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ   ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   การเขียนข้อเสนอโครงการการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล   การสรุปผล  และการเขียนรายงาน
น าเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1                  1(1-0-2) 

(Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  เช่น  การเลือก
สถานประกอบการ  วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  
ISO 9000 เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน  การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 

 
617491 สหกิจศึกษา                                              8 

(Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน  :   รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนด และ 
   รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 

 
617492 สหกิจศึกษา 2                                            8 

(Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  :   617491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และจากรายงานวิชาการ 

 



506 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร                  2(2-0-4) 
(Principal of Food Safety) 

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
หลกัการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร  นโยบาย

ความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง อันตรายท่ีท าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในอาหาร แนว
ปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
 
617496 ประเด็นความสนใจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์   2(2-0-4) 
 มลพิษสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  

(Specific Topics in Environmental Pollution  
Science and Health) 

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
ศึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์มลพิษ สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ผู้สอน 
(Team Teaching) โดยครอบคลุมประเด็นการจัดการ เทคโนโลยี 
เทคนิคต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม การเพิ่มจ านวนประชากร การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี   อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชิงเหตุผลประยุกต์
จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา
ท่ีตนสนใจ เพื่อให้ได้แนวคิด หรือข้อสรุปจากสมมติฐานท่ีตั้งไว้เบ้ืองต้น 

 
617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(0-9-3) 

(Environmental Health Field Training) 
วิชาบังคับก่อน  :   รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียม 
   สหกิจศึกษา 

นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  งานประปาและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานท่ี หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1 
ภาคการศึกษา ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผล เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษา
และพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน  
และจากรายงานวิชาการ 

 
617498 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ          3(2-3-5) 
 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 (Quality, Environmental and Safety  
 Management Systems) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี   

ศึกษาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
สถานประกอบการที่มีความส าคัญขึ้นในกระบวนการท างานในสถาน
ประกอบการ เนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพในสถาน
ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ ข้อก าหนด การประเมินระบบ
คุณภาพ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบภายใน แนว
ทางการขอการรับรองมาตรฐาน รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานประกอบการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับสถาน
ประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
ท่ีจ าลองการจัดท าระบบคุณภาพของสถานประกอบการ ซ่ึงจะท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
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617499 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล        2(2-0-4) 
(Environmental Management in Hospital) 

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี   
ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรีรวิทยา การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพจิต การจัดหาน้ าสะอาด  การท าลาย
เชื้อโรค  การบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอย
ท่ัวไป การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอื่นท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการ
และส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล การสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว 
ร้านอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค และการป้องกันอุบัติเหตุ
ในโรงพยาบาล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 
618101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน     3(3-0-6) 

(Basic Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

 ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สภาพการท างานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของคนงานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม งานก่อสร้าง  และงาน
บริการ หลักการท่ัวไปในการป้องกันและควบคุมอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการท างาน  โรคท่ีพบบ่อยจากการประกอบอาชีพ  และ
ศึกษาหลักการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
618301 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4) 
 (Industrial Process and Hazards) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
 หลักการ ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการ
องค์การอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและอันตราย

ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
จากการท างาน จ าแนกวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหา
และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
618342 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                   4(4-0-8) 
           (Principles of Industrial Hygiene) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
 ศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ในการตระหนัก  
การสืบค้น  การประเมิน และการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตัิงาน  ค่ามาตรฐานต่างๆ ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยทาง
เคม ีปัจจัยทางฟิสิกส ์และปัจจัยทางชีวภาพ  กลวิธีในการสืบค้น  การ
ประเมิน  และการควบคุมอันตรายต่อสุขภาพ  และการจัดท าโครงการ
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
618343 อาชีวเวชศาสตร์                               2(2-0-4) 
               (Occupational Medicine) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาการจัดโครงการบริการทางอาชีวเวชศาสตร์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม   ขั้นตอนการสืบสวนโรคจากการท างาน  การซักประวัติ  
การตรวจร่างกาย และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบ
อาชีพ ศึกษาผลกระทบหรืออันตรายอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยกล่าวถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายท้ังทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา  ชีวเคมี  และพยาธิสภาพท่ี
เกิดขึ้นจนกระท่ังท าให้เกิดโรคหรือบาดเจ็บ 

 
 



508 
  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 

618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  (Industrial Safety Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  
การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ  เทคนิค
ในการตรวจความปลอดภัยวิธีต่างๆ  เช่น  การวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัย 5ส การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน การ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย หลักการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
การเตรียมแผนฉุกเฉิน การจัดท าและการประเมินแผนงานและกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย 

 
618346 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 
   (Occupational Health and Safety Laws) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ศึกษาพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ   ในงานอุตสาหกรรม    
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และงานอื่นๆ  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการ
ก าหนดค่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรมและการออกกฎหมายสากล 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของ
ประเทศไทย กับต่างประเทศ อาทิเช่น  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน   พระราชบัญญัติโรงงาน  และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 
 
 

618348 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์   3(1-6-4) 
 อุตสาหกรรม 

(Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  :  618342   หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศึกษาวิธีการตรวจวัด และเก็บตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมท้ังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สารเคม ี ชีวภาพ รวมท้ัง
การเก็บตัวอย่างอากาศ และกระบวนการวิเคราะห์   เพื่อการประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ตลอดจนการ
แปลผล และการรายงานผลการประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
618349 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม         3(2-3-5) 

(Industrial Ventilation Control) 
วิชาบังคับกอ่น  :  425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  
 ศึกษาถึงหลักการและวิธีการจัดการระบายอากาศภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก าจัด เจือจาง และควบคุมอันตรายจาก
มลพิษทางอากาศ   อันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัยโดยการสะสม
ของก๊าซ ไอ หรือฝุ่นท่ีสามารถติดไฟหรือระเบิดได้  หลักการในการ
ออกแบบระบบระบายอากาศ การตรวจการท างานของระบบระบาย
อากาศเพื่อการปรับปรุงและรักษาให้อยู่ในสภาพดี รวมท้ังหลักการเก็บ
วิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในปล่องควันและท่อระบายของระบบระบาย
อากาศ 
 
618352   เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

(Industrial Safety Technology) 
วิชาบังคับก่อน  :   425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1  และ  
                        618241  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  

ศึกษาถึงมาตรการและวิธีการทางวิศวกรรม ในการควบคุม
สภาพการท างาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องมือกล ไฟฟ้า หม้อไอน้ า 
การก่อสร้างและงานเชื่อม งานตัด ให้เกิดความปลอดภัยส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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618355 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย                 3(2-3-5) 
(Fire Prevention and Control) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ศึกษาถึงความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอัคคีภัย  สาเหตุและชนิดของ
การเกิดอัคคีภัย  เทคนิคและวิธีท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันอัคคีภัย การ
เลือกใช้อุปกรณ์ในการควบคุมอัคคีภัย การค านวณออกแบบระบบน้ า
เพื่อควบคุมอัคคีภัย การควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการประเภท
ต่างๆ  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนฉุกเฉิน  และการฝึกปฏิบัติการ  
ควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 
618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-3-3) 

(Research Methodology in Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับก่อน  : 617335  ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ศึกษาหลักเบื้องต้นในการท าวิจัยสาธารณสุข การเลือกเรื่อง
และการก าหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความส าคัญของปัญหา การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  ประชากรและการก าหนดขนาด
ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบของการวิจัย การก าหนด
ตัวแปรและการวัดตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย  การ
ประมวลผลข้อมูล  การแปรผลและการน าเสนอผลการวิจัย  การเขียน
รายงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย  การ
เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  แนวทางการ
ประเมินโครงการวิจัยและงานวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
618410 การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Industrial Project Impact Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  : 618301 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ

อันตราย 

 หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
โครงการอุตสาหกรรม ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และการประเมินผลกระทบด้านสังคม ในบริบทของประเทศไทย 
 
618411 การจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
             (Industrial Risk Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาสาเหตุของอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ  เช่น เพลิงไหม้  ก๊าซรั่ว  การระเบิดของภาชนะท่ีมีความดัน   
การถล่มทลายของอาคาร เป็นต้น หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติภัย  
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง  ศึกษา
กรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง รวมท้ังการรายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม 
 
618412 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการท างาน    3(3-0-6) 

(Ergonomics and Work Physiology) 
วิชาบังคับก่อน  : 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 

ศึกษาการจัดสภาพการท างาน วิธีท างาน และสถานท่ีท างาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร ในสภาพการท างานในโรงงาน 
สถานท่ีก่อสร้าง และสถานประกอบการอื่นๆ ศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับ
การท างาน วิธีสังเกตสภาวะทางจิต การประเมินปัญหาสุขภาพจิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาถึงวิธีการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้มีเจตคติท่ีดีต่องาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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618413 การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ            2(1-3-3) 
 ในงานอุตสาหกรรม 
 (Industrial Health Promotion and Services) 
วิชาบังคับก่อน  : 618343  อาชีวเวชศาสตร์ 

ศึกษาแนวคิด   หลักการ    และการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ  รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ
และสวัสดิการพื้นฐานในสถานประกอบการให้เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน  การก าหนด
รายการตรวจสุขภาพตามประเภทอุตสาหกรรม  และแนวทางการ
ด าเนินการภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพคนงาน  รวมท้ังหลักการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  

 

 
618414 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและ           3(0-9-3) 
 ความปลอดภัย 
 (Occupational Health and Safety Study Project) 
เง่ือนไข  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา  ค้นคว้า  และทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจ  และเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการ   รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ   ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล   การสรุปผล และการเขียนรายงาน
น าเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
618415 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาอาชีวอนามัย   1(0-3-3) 
 และความปลอดภัย 
 (Seminar / Special Problems on Occupational  
 Health and Safety Problem) 
วิชาบังคับก่อน  :  618101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  

ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา โดยน าความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ประชุมต่างๆ มาใช้ในการจัดสัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน ท้ังในและต่างประเทศ 

 
618416 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย       3(3-0-6) 
 ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม 
 (Occupational Health Safety and Environmental  
 Management Standard) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี  

แนวคิด หลักการ ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนด ขั้นตอนการจัดท าระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ระบบการจัดการ
แรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
และศึกษาระบบการจัดการหรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมใน
อนาคต 

 
618417 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   5 
 (Occupational Health and Safety Field Training) 
วิชาบังคับก่อน  :   รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 
   เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนอาคาร
สถานท่ี หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา ตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผล เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีควบคุม
การปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน และจากรายงานวิชาการ 
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618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย    3(3-0-6) 
 และความปลอดภัย 
 (Occupational Health and Safety Training and  
 Communication) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี  

ศึกษาเทคนิควิธีการ การสร้างบุคลิกภาพท่ีดีของตนเอง  
การพูดในท่ีสาธารณชนแบบต่างๆ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าวจิตใจ
เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรมแบบต่างๆ 
การเตรียมตัวเป็นวิทยากรท่ีดี การจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อประกอบการ
ฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หลักการน าเสนองาน/โครงการ
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เหมาะสม  หลักจิตวิทยาในการ
ท างานเพื่อการสื่อสาร และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
618419 การควบคุมการสูญเสียและ                      3(3-0-6) 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (Loss Control Management and Productivity  
 Improvement) 
วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี  

ศึกษาวิวัฒนาการการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่  
สาเหตุและผลกระทบจากความสูญเสีย  การบริหารงานในการควบคุม
ความสูญเสีย  หลักในการประชุมกลุ่ม หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล  
การควบคุมของเสียและทรัพย์สินเสียหาย การควบคุมการสูญเสียนอก
เวลางาน  มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น 5ส การ
ออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน และ Suggestion System  
การวางแผนในการด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 
618490 เตรียมสหกิจศึกษา                                1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส   
ISO 9000 เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน 
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ 
 
618491 สหกิจศึกษา  1                                          8 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ 
                    ศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา 
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์     ในสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และ
จากรายงานวิชาการ 
 
618492 สหกิจศึกษา 2                                            8 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน  : 618491  สหกิจศึกษา 1   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา 
เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงาน 
ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 





สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3918,3510    โทรสาร : 0-4422-3506 
http://www.sut.ac.th/in
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Nursing Science 
 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม   :    พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
        ชื่อย่อ    :    พย.บ. 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Nursing Science   
      ชื่อย่อ    :    B.N.S. 
 
ลักษณะวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล โดยต้องท าการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้การพยาบาลโดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม   
  
ลักษณะวิชาท่ีศึกษา 

เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล โดยการบูรณาการความรู้ทางด้าน
การศึกษาท่ัวไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
สถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มีคุณสมบัติและเกณฑ์การเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     38 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ   141 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   43 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาชีพ    98 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน่วยกิต 

 
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร        4   ปี 
 
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
ลักษณะงานท่ีท า 
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้าน
สุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย 
 
แหล่งงาน 

- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ 
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน  
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ 

 
โอกาสในการศึกษาต่อ 
 สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล แต่ละสาขา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ดังน้ี 

1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2. การพยาบาลกุมารเวช 
3. การพยาบาลมารดา ทารก  
4. การพยาบาลครอบครัว 
5. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
6. การบริหารการพยาบาล 
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์  0-4422-3918, 3510    โทรสาร  0-4422-3506  
Website : http://www.sut.ac.th/in 

http://www.sut.ac.th/in


517 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชั้น
ปี 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

1 102111  เคมีพื้นฐาน 1      4 104113  มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 3 105105  ฟิสิกส์                           2 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 108205  จุลชีววิทยาส าหรับสาธารณสขุ 4 105195  ปฏิบัติการฟิสกิส์  1 
103113  คณิตศาสตร์ใน   3 108206  ปฏิบัติการจุลชวีวิทยาฯ          1 105113  มนุษยก์ับเทคโนโลย ี 3 
            ชีวิตประจ าวัน  110101  กายวภิาคศาสตร์         3 109203  ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก                    3 
104101  หลักชีววิทยา 1                      4 110102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์                1 109206  ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 1 
104102  ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1 1 111101  สรีรวิทยา      3 203102  ภาษาอังกฤษ 2             3 
202107  การใช้คอมพิวเตอร์ฯ  3 111102  ปฏิบัติการสรีรวิทยา    1 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 
203101  ภาษาอังกฤษ 1      3 202213  โลกาภวิัตน์ 3 701102  วิทยาการสารสนเทศการพยาบาล 2 
  701101  จิตวิทยาพัฒนาการ  2 xxxxxx   วิชาเลือกเสรี* 2 

 รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 20 
2 113201  เภสัชวิทยา                                     4 701212  แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์   4 701217  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 

202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3             ทางการพยาบาล  701218  ชีวสถิติและระบาดวิทยาฯ   2 
203203  ภาษาอังกฤษ 3 3 701213  การประเมินภาวะสุขภาพ 3 702203  การพยาบาลผู้ใหญ ่1 4 
606208  พยาธิสรีรวิทยา                            3 701214  ปฏิบัติการในห้องทดลอง 1 702204  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 4 
701210  การสร้างเสริมและปกป้อง            3             การประเมินภาวะสุขภาพ  703202  การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 2 4 
            สุขภาพ  701215  การพยาบาลพื้นฐาน                 3 705201  การพยาบาลครอบครัวฯ  1 2 
701211  โภชนาการและโภชนบ าบัด 2 701216  ปฏิบัติการในห้องทดลองการ 

            พยาบาลพื้นฐาน    
1   

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี* 2 702201  การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 2   
xxxxx    วิชาการศึกษาทั่วไป         2 702202  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุฯ 1   

            แบบเลือก  703201  การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 1 2   
  xxxxxx   วิชาเลือกเสรี* 4   

 รวมหน่วยกิต 22 รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้น
ป ี

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

3 702305  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1 2 203204  ภาษาอังกฤษ 4 3 704303  ปฏิบัตกิารพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  4 
702306  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 2 3 701319  จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ 3 705305  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวฯ 2 3 
703303  ปฏิบัติการพยาบาล       4 704301  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2 705306  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวฯ 3 3 

            สุขภาพจิตฯ  704302  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 4   
705302  ปฏิบัติการพยาบาล         1 705303  การพยาบาลครอบครัวฯ 2 3   
                ครอบครัวฯ 1  705304  การพยาบาลครอบครัวฯ 3 3   
  xxxxxx   วิชาเลือกเสรี* 4   

 รวม 10 รวม 22 รวม 10 
4 
  

203305  ภาษาอังกฤษ 5 3 701422  ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 1 701423  สัมมนาวิชาชีพการพยาบาล   2 
701420  วิจัยทางการพยาบาล 3 706403  ปฏิบัตกิารพยาบาลอนามยัชมุชน   4 701425  ฝึกประสบการณ์วิชาชพีการพยาบาล 2 
701421  ภาวะผู้น าและการจัดการ         3 706405  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นฯ 2             ที่เลือกสรร  
            ทางการพยาบาล    xxxxxx   วิชาเลือกเสรี* 2   
706401  การพยาบาลอนามัยชมุชน 1 2     
706402  การพยาบาลอนามัยชมุชน 2 3     
706404  การรักษาโรคเบื้องต้นฯ 3     

xxxxxx   วิชาเลือกเสรี* 4     
 รวม 21 รวม 9 รวม 4 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
701101 จิตวิทยาพัฒนาการ         2 (2-0-4) 
 (Developmental Psychology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาของบุคคลทุก
วัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตใน
แต่ละวัย โครงสร้างและการท างานของจิต บุคลิกภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปรับตัวของบุคคล และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
 
701102 วิทยาการสารสนเทศด้านสุขภาพ           2 (2-0-4)
 และการพยาบาล     
 (Health and Nursing Informatics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการสารสนเทศด้านสุขภาพและ
การพยาบาล สถานการณ์การด าเนินการด้านสารสนเทศทางสุขภาพ
และการพยาบาลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์
วิทยาการสารสนเทศด้านสุขภาพและการพยาบาล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการบริหาร การบริการ การศึกษา และการวิจัยทางสุขภาพ
และการพยาบาล ผลกระทบของการด าเนินการด้านสารสนเทศต่อ
สถานท่ีท างาน และประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
701210 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ       3 (3-0-6) 
 (Health Promotion and Protection) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 สถานการณ์และปัญหาสุขภาพของประชากรโลก ประเทศ
ไทย และในท้องถิ่น ปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ วิถีการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสร้างเสริมและปกป้อง

สุขภาพ การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย การ
ด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล กลุ่มคน และชุมชน  
 
701211 โภชนาการและโภชนบ าบัด         2 (2-0-4) 
 (Nutrition and Diet Therapy) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ความส าคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ความต้องการ
สารอาหารของบุคคลในภาวะปกติ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 
หลักการเลือกและสงวนคุณค่าอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ 
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แนวคิดโภชนบ าบัดและการรักษา 
ความต้องการสารอาหาร การจัดอาหารและการให้ค าแนะน าด้าน
โภชนาการ 
 
701212 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล    4 (4-0-8) 
 (Basic Concepts in Nursing Science) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 วิวัฒนาการของการพยาบาลท้ังในและต่างประเทศ องค์กร
วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย และความสัมพันธ์ของการพยาบาลใน
ฐานะศาสตร์และวิชาชีพ แนวคิดหลักและความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การพยาบาล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สิทธิผู้ป่วย ขอบเขตและเป้าหมายของวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยอย่างองค์
รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กระบวนการพยาบาล การบันทึก
ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาลและการวางแผนจ าหน่าย 
ทฤษฎีการพยาบาลและการจ าแนกประเภทของฐานความคิดทางการ
พยาบาล ตัวอย่างทฤษฎีในแต่ละฐานความคิด ได้แก่ ฐานความคิดของ
การปฏิสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ การดูแลและทฤษฎีระบบ 
วิธีการได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการน าไปใช้ 
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701213 การประเมินภาวะสุขภาพ        3 (3-0-6) 
 (Health Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติท้ังด้าน ร่างกายและจิตสังคม 
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคล เพื่อวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล  

 
701214 ปฏิบัติการในห้องทดลองการประเมิน       1 (0-3-0)    
 ภาวะสุขภาพ  
 (Health Assessment Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ฝึกทักษะการประเมินสุขภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติท้ังด้าน ร่างกาย
และจิตสังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกายืฟ การแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคล เพื่อ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล    
 
701215 การพยาบาลพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
 (Fundamental Nursing) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 มโนมติ ทฤษฎี หลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจและ 
สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลท้ังในภาวะปกติและเจ็บป่วย ได้แก่ 
การหายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การวัด
สัญญาณชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสารน้ าทางหลอดเลือด
ด า การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา กระบวนการพยาบาล 
ระบบบันทึกทางการพยาบาล  

701216 ปฏิบัติการในห้องทดลองการพยาบาลพื้นฐาน  1 (0-3-0) 
 (Fundamental Nursing Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ สอนสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการย้อนกลับ เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจและ 
สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลท้ังในภาวะปกติและเจ็บป่วย ได้แก่ 
การหายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การวัด
สัญญาณชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสารน้ าทางหลอดเลือด
ด า การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา กระบวนการพยาบาล 
ระบบบันทึกทางการพยาบาล  
 
701217 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน        2 (0-8-0) 
 (Fundamental Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ในการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและ สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลท้ังในภาวะปกติ
และเจ็บป่วย ได้แก่ การหายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อ การวัดสัญญาณชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสาร
น้ าทางหลอดเลือดด า การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา ใน
สถานปฏิบัตกิารจริง 
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701218 ชีวสถิติและระบาดวิทยาส าหรับพยาบาล       2 (2-0-4) 
 (Biostatistics and Epidemiology for Nurses) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา การเกิดโรคและการ
กระจายของโรค การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล การ ศึกษาทางระบาดวิทยาและ
ความคลาดเคลื่อนท่ีพบบ่อย ชีวสถิติ สถิติชีพและสถิติสาธารณสุข การ
น าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาในการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
 
701319 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล   3 (3-0-6) 
 (Ethics and Laws in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นปัญหา
ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาล รวมถึงกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
701420 การวิจัยทางการพยาบาล        3 (3-0-6) 
 (Nursing Research) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น สถิติ
พรรณนาและสถิติอนุมาน  การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่
ส่วนกลางและการวัดความแปรผัน ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์สถิติเบื้องต้น การเชื่อมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล ทักษะท่ีจ าเป็นในการวิจัย ขั้นตอน และชนิดของ
การวิจัย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 

จริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง การน าผลการวิจัย
ทางการพยาบาลไปใช้ในการพัฒนางานทางการพยาบาล การเขียน
โครงร่างวิจัยทางการพยาบาลเบ้ืองต้น 
 
701421 ภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล      3 (3-0-6) 
 (Leadership and Nursing Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ภาวะผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาล 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหาร การจัดการ และการเป็นผู้น าท่ี
น ามาใช้ในการพยาบาล การบริหารองค์กรและบุคลากรพยาบาลใน
ระดับต่างๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล 

 
701422 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล       1 (0-4-0) 
 (Nursing Management Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการและการเป็นผู้น าทางการ
พยาบาล ในสถานปฏิบัติการจริง โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการ รวมท้ังการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
 
701423 สัมมนาวิชาชีพการพยาบาล        2 (2-0-4) 
 (Seminar in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการ
พยาบาล การศึกษาพยาบาล การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล การ
บริการ  การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมถึงแนวโน้มของ
วิชาชีพการพยาบาล เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการพยาบาล
ในอนาคต 
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701425 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล       2 (0-8-0)      
   ที่เลือกสรร 
 (Selective Professional Externship) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกประสบการณ์ท างานในขอบเขตความรู้ความสามารถตาม
บทบาท และคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลสุขภาพ
ทุกระดับท่ีเลือกสรร ภายใต้การสอนและนิเทศของอาจารย์และ
บุคลากรของสถานบริการสุขภาพน้ันๆ 
 
702201 การพยาบาลผู้สูงอายุ        2 (2-0-4)  
 (Geriatric Nursing) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ  เจตคติการดูแล
ผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในภาวะต่างๆ การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้อง
สุขภาพ การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ 
ส่งเสริมการท าหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข มุ่งให้บุคคลและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัว
ได้เต็มตามศักยภาพ การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต  รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้สูงอายุ 
 
702202 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน       1 (0-4-0) 
 (Geriatric Nursing Practicum in Community) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ น ากระบวนการ

พยาบาลไปใช้เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
การดูแลผู้สูงอายุในภาวะต่างๆ ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อนและพบ
บ่อย ประเมินและวินิจฉัย การตอบสนองของผู้สูงอายุท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน 
ระยะเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ 
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพเพื่อช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบ
ประคับประคอง ส่งเสริมการท าหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข 
การมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ  
 
702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1        4 (4-0-8)  
 (Adult Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ธรรมชาติของผู้ใหญ่ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการ
พยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท้ังทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ใน
ระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลผูใ้หญท่ี่มคีวามเบี่ยงเบนทางสุขภาพในระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 
ปัญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพลาสึม การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ตรวจพิเศษชนิดต่างๆ ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคทางผิวหนังและแผลไฟไหม้ 
น้ าร้อนลวก การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ปัญหาทางนรีเวช ปัญหา
ทางตา หู คอ และจมูก การพยาบาลผู้ป่วยในทุกระยะของการผ่าตัด 
การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้าง
เสริม การปกป้องสุขภาพ การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษา
ชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการท าหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดย
มุ่งให้บุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล   และพึ่งพาตนเอง 
และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต   
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702204 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2        4 (4-0-8)  
 (Adult Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพท้ังทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ระยะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่ท่ีมีความ
เบี่ยงเบนทางสุขภาพในระบบหัวใจและหลอดเลือด การเคลื่อนไหว
และประสาทสัมผัส ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาของระบบการย่อยการเผาผลาญ
และการขับถ่าย ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ การพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อเขตร้อน 
โรคอุบัติใหม่ การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บและสาธารณภัย   เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ
จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การ
บ าบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการท า
หน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้บุคคลและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลและพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตาม
ศักยภาพ การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต  
รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 
702305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1        2(0-8-0) 
 (Adult and Geriatric Nursing Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ แก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมคีวามเบี่ยงเบนของสุขภาพทางอายุรก
รรมและศัลยกรรม น ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ปัญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพ
ลาสึม การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจพิเศษชนิดต่างๆ ผู้ป่วย ท่ีมี
ปัญหาโรคทางผิวหนังและแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก การเสียสมดุลน้ า
และเกลือแร่ ปัญหาทางนรีเวช ปัญหาทางตา หู คอ และจมูก การ

พยาบาลผู้ป่วยในทุกระยะของการผ่าตัด การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีความ
บกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อประเมินและวินิจฉัย การตอบสนอง
ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม 
ต่อการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาลในการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพเพื่อ
ช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคอง ส่งเสริมการท า
หน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข ให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแล พึ่งพาตนเอง และปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 
 
702306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2      3 (0-12-0) 
 (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์แก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม น ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ การเคลื่อนไหวและประสาท
สัมผัส ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาของระบบการย่อยการเผาผลาญและการ
ขับถ่าย ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อเขตร้อน โรคอุบัติ
ใหม่ การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บและสาธารณภัย เพื่อประเมินและ
วินิจฉัย การตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ จิตวิญญาณ  จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต  เรื้อรัง 
และฉุกเฉิน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ 
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพเพื่ อช่วยรั กษาชีวิต  ให้การดูแลแบบ
ประคับประคองส่งเสริมการท าหน้าท่ี และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข 
โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล พึ่งพาตนเองและปรับตัว
ได้เต็มตามศักยภาพ 
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703201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1       2 (2-0-4)  
 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวช ลักษณะและขอบเขตงานสุขภาพจิตและบทบาทของพยาบาลจิต
เวช เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช แนวทางและ
นโยบายการพัฒนาสุขภาพจิต การส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจิต 
บุคคลและครอบครัว 
 
703202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2       4 (4-0-8) 
 (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตสังคม จิต
วิญญาณ และปัญหาทางจิตเวช    รูปแบบการพยาบาลเพื่อการบ าบัด
ทางจิตเวช รายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว ในภาวะเฉียบพลัน  
วิกฤต ฉุกเฉิน และเรื้อรัง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและการ
พัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนด้านสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้าน กฎหมายจิตเวช 
ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลสุขภาพจิต 
 
703303 ปฏิบตัิการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      4 (0-16-0) 
 (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ใช้บริการท้ังใน
ภาวะปกติและผิดปกติ เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว เน้น
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน โดยการพัฒนาความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพจิต 

704301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1        2 (2-0-4)  
 (Pediatric and Adolescent Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
สุขภาพ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และหลักการในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดี  การส่ง เสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริม การ
ปกป้องสุขภาพ การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษาชีวิต 
สุขภาพ ส่งเสริมการท าหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้
เด็ก วัยรุ่นและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล และพึ่งพาตนเอง และ
สามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ  
 
704302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2        4 (4-0-8) 
 (Pediatric and Adolescent Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเมื่อเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อนและ
ซับซ้อน  ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง  การพยาบาลทารกเกิดก่อน
ก าหนด การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีความพิการแต่ก าเนิด การ
พยาบาลเด็กท่ีมีปัญหาการติดเชื้อ ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ปัญหา
ระบบทางเดินหายใจ ปัญหาระบบหัวใจ ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
และต่อมไร้ท่อ ปัญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพลาสึม ปัญหาระบบ
ประสาท  กล้ามเน้ือและกระดูก การป้องกันและช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและสารพิษ เพื่อให้เด็ก วัยรุ่น และครอบครัวได้รับการ
ตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการ
เจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การบ าบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการท าหน้าท่ีและความเป็นอยู่
อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้เด็ก วัยรุ่นและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
และพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการ
ดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต   
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704303 ปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น       4 (0-16-0) 
 (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์แก่เด็กและวัยรุ่น ท้ังในภาวะสุขภาพดี และท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนต่อการเจ็บป่วย ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการพยาบาลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม ในการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ 
บ าบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพเพื่อช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพึ่งพา
ตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 
 
705201 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1    2 (2-0-4) 
 (Family Nursing and Midwifery I) 

 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 บทบาทของผดุงครรภ์ตามกฎหมายและตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกและสมรรถนะของผดุงครรภ์  อนามัยเจริญพันธุ์
และการวางแผนครอบครัว แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาล
มารดา-ทารก และครอบครัว พัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ 
การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพมารดา-ทารก และ
การคัดกรอง ระยะตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ 
การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การกระตุ้นพัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การดูแลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ และการเตรียม
ตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นบิดามารดา   
 
 

705302 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ                1 (0-4-0)  
      การผดุงครรภ์ 1 
 (Family Nursing and Midwifery Practicum I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ครอบครัวในระยะก่อนแต่งงาน ระยะตั้งครรภ์ ในภาวะ
ปกติ  การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์  การเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกาย   จิตใจ  จิตวิญญาณ  และจิตสังคม  เพื่อการคลอด 
การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดา มารดา 
   
705303 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2    3 (3-0-6)     
 (Family Nursing and Midwifery II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การ
พยาบาลทางด้านสรีรจิตสังคมของมารดาในระยะคลอด การส่งเสริม
ความสุขสบายในระยะคลอด การดูแลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของ
สตรีในระยะคลอด การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ การรับผู้
คลอดใหม่ การเฝ้าคลอด และการเตรียมส าหรับคลอด การท าคลอด
ปกติ การใช้ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด การพยาบาลครอบครัวใน
ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีใน
ภาวะปกติ การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด การพยาบาลมารดา
หลังคลอดท่ีมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ การปรับตัวด้านจิตสังคม 
และบทบาทการเป็นมารดาหลังคลอด การส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา 
ทารกหลังคลอด การประเมินสภาพทารกแรกเกิด การให้วัคซีนส าหรับ
ทารกแรกเกิด 
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705304 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3    3 (3-0-6) 
 (Family Nursing and Midwifery III) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการพยาบาลมารดาทารกและ
ครอบครัวท่ีมีภาวะเสี่ยง ได้แก่ การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ท่ีมี
ภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเน่ืองจากการตั้งครรภ์ 
การพยาบาลสตรีท่ีมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์  การพยาบาลสตรีท่ีมี
เลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีท่ีมีโรคติดเชื้อร่วมกับการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการ
คลอด การพยาบาลผู้คลอดท่ีท าสูติศาสตร์หัตถการชนิดต่างๆ การ
พยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด  และการ
ประเมินและการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน  
 
705305 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ      3 (0-12-0)   
 การผดุงครรภ์ 2 
 (Family Nursing and Midwifery Practicum II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์  โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ครอบครัวในการวางแผนครอบครัว  การพยาบาลระยะ
ตั้งครรภ์ผิดปกติและภาวะเสี่ยง การพยาบาลระยะหลังคลอด การดูแล
ทารกแรกเกิด ในภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกตามพัฒนาการ
ครอบครัว 
 
 
 

705306 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ      3 (0-12-0)   
 การผดุงครรภ์ 3  
 (Family Nursing and Midwifery Practicum III) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ครอบครัวในระยะคลอด ในภาวะปกติ  ผิดปกติและภาวะ
เสี่ยง โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก
ตามพัฒนาการของครอบครัว 
 
706401 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1        2 (2-0-4)  
 (Community Health Nursing I)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน  บทบาท
หน้าท่ีของพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัย
ชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ การด าเนินงานอนามัยชุมชน ได้แก่ การ
อนามัยครอบครัว การอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อมการอนามัย
โรงเรียน ในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ีบ้าน 
โรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ และชุมชนใน
ลักษณะต่างๆ  
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706402 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2        3 (3-0-6)  
 (Community Health Nursing II)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิด หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนท่ีมีความ
เสี่ยง อาชีวอนามัย กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข กระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน และการการใช้กระบวนการพยาบาลพยาบาล
อนามัยชุมชนในการวินิจฉัยและการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน บทบาท
ของพยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแลสุขภาพครอบครัว และชุมชน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน การเขียน
แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน  
 
706403 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน       4 (0-16-0)  
  (Community Health Nursing Practicum)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผสมผสานกับองค์
ความรู้ทางระบาดวิทยา และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ
บุคคลและครอบครัวท่ีบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการ
สุขภาพ วินิจฉัยและแก้ปัญหาชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม เน้นบทบาทพยาบาลใน
การสร้างเสริม ปกป้อง ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง
  
 
 
 
 
 

706404 การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาล       3 (3-0-6) 
 (Basic Medical Care for Nurses)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 การตรวจร่างกาย การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาลขั้นต้นด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ตลอดจนการ
รักษาพยาบาลขั้นต้นด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน  การ
บรรเทาสาธารณภัย  การวางแผนการดูแลผู้ประสบปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ณ ท่ีจุดเกิดเหตุและระหว่างการเคลื่อนย้ายไป
โรงพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ตาม
ขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล  

 
706405 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับพยาบาล   2 (0-8-0)  
 (Basic Medical Care for Nurses Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกาย การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค 
และการรักษาพยาบาลขั้นต้นด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอดจน
การรักษาพยาบาลขั้นต้นด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การ
บรรเทาสาธารณภัย ใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการดูแลผู้
ประสบปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ท่ีจุดเกิดเหตุและระหว่างการ
เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันโรค และฟื้นฟู
สภาพ ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล อย่างเป็นองค์รวมด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
  





- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- รายช่ือคณาจารยและคุณวุฒิ 
- คณะทำงานจัดทำคูมือหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก

 มหาวิทยาลยเทคโนโลยีสุรนารีหาว ลย โนโ รนรนโนาลยหาวิ ุ
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของ       
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2545 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งท่ี 15/2545  เมื่อวันท่ี  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
และครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2546  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปน้ี 
  
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2546" 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ ประกาศ แนปฏิบัติ

หรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบงัคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี  
 "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "อธิการบดี"   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "ส านักวิชา"   หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "คณบดี"   หมายถึง คณบดีส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
 "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา" หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

"หัวหน้าสาขาวิชา"  หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้า
 สาขาวิชาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสังกัด 

 "อาจารย์ท่ีปรึกษา"   หมายถึง อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี  และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับน้ี 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 



532 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  

7.1 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่า  หรือ
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 

 9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้

คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.4 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เทียบโอนรายวิชา  ส่วนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

 9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า        
ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D 

 9.6  รายวิชาท่ีน ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
 9.7 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
 10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 11 ระบบการศึกษา  

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 13 สัปดาห์ 

11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังน้ี  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่าท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D และ 

F ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใดให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้น
ในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ใน
กรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ีสอบได้มาแล้วให้นับจ านวนหน่วยกิต 
สอบไดค้รั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 
หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ
การเข้าเป็นนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
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12.3 นักศึกษาปัจจุบันท่ีมิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  มิฉะน้ัน จะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน  22 หน่วยกิตนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดได้   

ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีก าหนด หรือในภาคการศึกษาน้ัน
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ัน การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D 

หรือ S  
  12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ท่ีได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
  12.6.3 นักศึกษาท่ีได้รับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D  

หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
  12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรท่ีได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการค านวณ

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
 12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีก าหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S  หรือ  

U  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ท้ังน้ีให้
นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร 
V หรือ W  ท้ังน้ีให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

 12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาโดยค าแนะน าของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือน หรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาเพื่อน าจ านวนหน่วยกิต 
และผลการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรแต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

 12.10 การลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 12.11 ก าหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ันต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้จะไม่มีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท้ังน้ีจะมีการ

บันทึกรายวิชาท่ีขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 

ข้อ 14 เวลาเรียน 
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก หรือ

การศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี 
อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชาน้ันได้ 

 
หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังน้ี 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12  ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      ระดับคะแนนตัวอักษร     ความหมาย   แต้มระดับคะแนน  
  A  ดีเยี่ยม 4.00  
  B+  ดีมาก 3.50  
  B  ดี 3.00  
  C+  ดีพอใช้ 2.50  
  C  พอใช้ 2.00  
  D+  อ่อน 1.50  
  D  อ่อนมาก 1.00  
  F  ตก 0  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 
  
 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
  P การสอนยังไม่ส้ินสุด (In progress) 
  S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
  ST ผลการประเมินเปน็ท่ีพอใจส าหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 
  U  ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
  V  ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
  W  การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
  X  ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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 16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
16.2.1 ระดบัคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  

(1) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นล าดับขั้น 
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวก่อนสิ้นสุด     

1  สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี  
(1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 24 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1  สัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาถัดไป  
  16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 

(1) นักศึกษาป่วย  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาท่ี

รายวิชาน้ันสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  
  16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ีสมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาท่ีมีการสอนและหรือท างานต่อเน่ืองล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป 
16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีท่ีผลการประเมินเป็นท่ีพอใจหรือไม่พอใจตามล าดับในรายวิชาต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
  16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  
  16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปน้ี  

(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ  13.4 
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(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ  23.1 หรือ  23.2  
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ  24 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปล่ียนจาก I ท่ีได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือข้อ 16.2.3 (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอัน     

พ้นวิสัยน้ันยังไม่สิ้นสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียนท้ังสิ้น

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

  16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ  
ตามก าหนดเวลา 

 
หมวด 6 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรท่ีย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้  

ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
รายวิชาท่ีโอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  ST  
18.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
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18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาท่ีต้องเรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้าโดยให้ได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษรเดิม 

18.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
18.2 นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้

ด าเนินการดังน้ี 
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ

นักศึกษา เน่ืองจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และ

เห็นว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
18.2.4 รายวิชาท่ีขอเทียบโอนได้น้ันต้องมีเน้ือหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามท่ีก าหนด

ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
18.2.5 รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน ต้องเป็นรายวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C  

หรือ  S หรือเทียบเท่า 
18.2.6 รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันท่ีนักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิต      

ท่ีเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
18.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
18.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่าน้ัน 

 
หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 



540 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาเหล่าน้ัน 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา     
ท่ีก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
 
ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสาม
นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาท่ีได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  1.80 
 

หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การลาป่วย 

21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
ข้อ 22 การลาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับแต่เกิดเหตุ 

ข้อ 23 การลาพักการศึกษา 
23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 ของภาคการศึกษาส าหรับกรณีต่อไปน้ี  

23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
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23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาท่ียังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุดและ
ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษา
ต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาของผู้น้ัน ยกเว้นการลาพักการศึกษา 
ตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก และค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติ ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อน
ก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบ
การสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้    
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปน้ี 
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผู้น้ัน

ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิ ชาท่ียังไม่ได้สอบ             
ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริงและให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณา
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นท่ีระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกินกว่า
ระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 24.1.1  

24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ
เป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน  
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24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดน้ันโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษ
ต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ีให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีถูก
สั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว 
มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี ดังต่อไปน้ี  
25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษา

ท่ีพ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  
25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา   

ตามข้อ 24 
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษา เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 
25.9 เมื่อเสียชีวิต 

 
หมวด 10 

การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีอย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอส าเร็จการศึกษา 
26.1.2 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย    

ในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
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26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง   ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม  
โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาท่ีศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่า 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 
ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ใน ข้อ 9.3 

26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน  

26.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค าร้อง
ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไว้ด้วย 

ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา 
27.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ   

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผู้ท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง หรือไม่เป็นผู้ท่ีเทียบโอนรายวิชา 
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ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

29.1 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
29.2 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
29.3 นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา  จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 30 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ถือว่าการด าเนินการน้ัน ๆ สิ้นสุด  

มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได้ 
ข้อ 31 ให้ใช้วิธีค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546  

จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  และให้ใช้วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาท่ีข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ 

ข้อ 32 ในการพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเกณฑ์แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี     10    มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 
 

     ลงนาม             คนึง  ฦๅไชย 
    (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2555 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554  เมื่อวันท่ี  24  ธันวาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 เฉพาะผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีเพิ่มขึ้น

อีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ดังน้ี 
“ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึง 

9.1 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหน่ึงได้ 
9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากน้อยกว่า 

30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาท่ีเทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของ

การศึกษาให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัต  โดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชา        
ท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 รายวิชาท่ีจะพิจารณาเทียบโอนให้น้ัน  ต้องเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  C  
หรือเทียบเท่า  ส่วนรายวิชาท่ีโอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  D 

9.5 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

9.6 รายวิชาท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต”  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    5   มกราคม พ.ศ.  2555 
 

 

     ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2555 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เมื่อวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2555” 
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2546  และให้ใช้

ความต่อไปน้ีแทน 
   “ข้อ  17 การย้ายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของ 

  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาท่ีย้ายเข้าศึกษา 
 17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า 
  ส านักวิชา 

17.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 
  17.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีนักศึกษา 
    ขอย้ายเข้า 

17.4 ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในหลักสูตรท่ีย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ีย้ายเข้าด้วย 
  17.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้” 

 
      ประกาศ ณ วันท่ี    25   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2555 
 
 

     ลงนาม            วิจิตร  ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา  

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 

16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ในการประชุมครั้งท่ี       
1/2554 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิก 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544  
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2547 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2548 

บรรดากฎ ระเบียบ  ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ  มติ หรือค าสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

  ในกรณีท่ีมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับน้ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด  

 ข้อ 4  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 “ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                        
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
“คณบดี” หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี                                                        
“สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ    

โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ  

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
“สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“หน่วยกิต”  หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์  

  ตามช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะ

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลักสตูรส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการ              

ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

ทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ข้อ 6 หน้าที่ศูนย์ 
ให้ศูนยม์ีหน้าท่ี  ดังน้ี 
6.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่าง

นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  
6.2 จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น 
6.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมคัรงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  
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ข้อ 7 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 
7.1 การคิดจ านวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา      

คิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต 
7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา การปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด

ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
7.4 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม    

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซ่ึงเทียบเท่าจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา    
7.5 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม  

ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับ

การรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ข้อ 9 คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ          
 9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

9.2 เป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด  

ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ 
คณาจารย์นิเทศท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจ

ศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์ก าหนด และร่วมในการประเมินผลรายวิชา
สหกิจศึกษา 

ข้อ 11 คุณสมบัติของประธานคณาจารย์นิเทศ 
11.1 เป็นคณาจารย์นิเทศ 
11.2 เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ท่านหน่ึงท่านใดในสาขาวิชาท่ีได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี 
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ข้อ 12 หน้าที่ของประธานคณาจารย์นิเทศ 
12.1 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ  
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ  
12.3 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ด้าน   
12.4 พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
12.5 พิจารณาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ให้ความเห็นชอบในการให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ    

ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
12.6 ประสานงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ด้านกับศูนย์ 

ข้อ 13 การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
 ให้ศูนย์ด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนท่ีจะสิ้นสุด   

การปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปน้ี   
 13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาน

ประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 13.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น    

ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย     

ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 13.4 มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่น ๆ ท่ีประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์เห็นชอบให้นักศึกษา    

สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน

ตัวอักษร S (ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ) และ U (ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดท่ี 5   

ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า  
 นักศึกษาท่ีได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

สหกิจศึกษาซ้ าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
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 ข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา  
  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 

16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 
16.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 17 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  
   นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 

17.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
17.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ข้อ 18 การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 18.1 การก าหนดวันท่ีส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตร ี 
 18.2 กรณีนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา จะถือเอาวันท่ีนักศึกษาส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่าน เป็นวันท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 การใดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนท่ีข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ถือว่าการด าเนินการน้ัน ๆ สิ้นสุด 
มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ 20 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรก่อนท่ีข้อบังคับน้ีจะประกาศใช้ ให้จ านวนหน่วยกิตการศึกษาเป็นไปตามท่ี
หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาก าหนด  

 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   18   มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอ้าน 

    (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 
…………………………… 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554” 

ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด 
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาต้ังแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

และได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
8.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนท าการสมัครงานสหกิจศึกษา  หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชาก าหนด ให้สาขาวิชารับรองว่า
สมควรไปปฏิบัติงานได”้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี   16   สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

        ลงนาม             วิจิตร  ศรีสอ้าน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

……………………………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ฉะน้ัน  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2554  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรื่อง  การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” 

ข้อ  2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

ข้อ  3 ในประกาศน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ส านักวิชา” หมายถึง ส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“สาขาวิชา”                           หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์”                                  หมายถึง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนย์บริการการศึกษา” หมายถึง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณบดี”                     หมายถึง คณบดีส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 
“หัวหน้าสาขาวิชา”    หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
“คณะกรรมการประจ าส านักวิชา”  หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“พนักงานท่ีปรึกษา” หมายถึง พนักงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีท่ีปรึกษา ดูแล 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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ข้อ  4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
4.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
4.2 ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด นักศึกษาต้องชดเชย หัวข้อหรือ

กิจกรรมน้ันให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา  
4.3  นักศึกษาจะสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด       

ซ่ึงประกอบด้วย คะแนนท่ีคิดจากเวลาเข้าเรียน คะแนนจดหมายสมัครงาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา        

ข้อ  5  ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหน่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาน

ประกอบการในต าแหน่งท่ีสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ นักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เป็นต้น  

5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศ 

5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ 
อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

ข้อ  6 การยกเลิก การลาออก และ การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือขอเลื่อน

การปฏิบัติงาน  สามารถกระท าได้เม่ือมีเหตผุลความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นค าร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนท่ีจะมีการประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อน
การไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีท่ีเจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานตามท่ี
ก าหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่าน้ัน ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์
นิเทศร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์ 
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ข้อ  7 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
การประเมินผลเพ่ือก าหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
7.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานท่ีปรึกษา ท้ังน้ี การประเมินในส่วนน้ีต้องมี

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
7.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารย์นิเทศ 

โดยประธานคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานส่งรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศในสาขาวิชา เพื่อให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแก้ไขให้ได้ฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กับศูนย์ 

7.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  หากนักศึกษา 
สหกิจศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องยื่นค าร้องขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม
และไม่ยื่นค าร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา 

ประธานคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U 
แก่นักศึกษา และน าเสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ 
ก่อนท่ีจะรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข้อ  8 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระท าผิด 
8.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ท่ีกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

และหรือประกาศฉบับน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
8.2 กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด  และได้รับการประเมินผลไม่ผ่าน ในรายวิชา  

สหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอีก เว้นแต่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

      ลงนาม                ประสาท  สืบค้า 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ 
 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชาเคมี  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก  Dr.rer.nat. (Computational Chemistry 
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ     Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา   Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
Associate Professor Dr. Albert Schulte  Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry) 
Associate Professor Dr. Kenneth J. Haller  Ph.D. (Chemistry) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ ์  D.Phil. (Organic Chemistry) University of Oxford, UK 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  รังษีวัฒนานนท์   Dr.rer.nat. (Physical Chemistry)            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  แม่นย า             Ph.D. (Chemistry) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน  Ph.D. (Polymer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  ประยูรโภคราช  Ph.D. (Chemistry) 
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์   Ph.D. (Chemistry)  
อาจารย์ ดร.ระพี  โกศัลวิตร-อูทเคอ      วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม  วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
Professor Dr. Meleshko Sergey Vasil’ evich  D.Sc. (Differential Equations), Ph.D. (Physics and Mathematics) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อัศวกุล   Ph.D. (Mathematics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  Ph.D. (Mathematics) 
Assistant Professor Dr. Eckart  Schulz  Ph.D. (Mathematics) 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาค า  Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 



558 
  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2556 

สาขาวิชาชีววิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา  Ph.D. (Animal Physiology)  
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  ศิริ  Ph.D. (Cell Biology, Emphasis Molecular Biology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ธานี  Ph.D. (Plant Health)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ  Ph.D. (Molecular Biology)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาณี  วรรณนิธิกุล  Ph.D. (Natural Science)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน  เมืองแสน  Ph.D. (Plant Molecular Biology)  
อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  ประสารกก  วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
อาจารย์ ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี  Ph.D. (Crop and Soil Science) 
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา  ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)  
Dr. Paul J.  Grote  Ph.D. (Biology)  
 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์  Ph.D. Condensed Matter Physics (Theory of Materials) 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ  D. Phil. in Materials Science (Ceramic Nanocomposites) 
Professor Dr. Yupeng  Yan  Ph.D. Nuclear Physics (Theoretical) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นย า  D. Phil. Condensed Matter Physics (Experimental) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล  Ph.D. Condensed Matter Physics (Experimental) 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ   Ph.D. Condensed Matter Physics (Theoretical) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช  Ph.D. (Theoretical Physics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ  Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ  Ph.D. Condensed Matter Physics (Theory of Materials) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา  Ph.D. (Physics) 
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่  Ph.D. Physics (Theoretical) 
อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์  Ph.D. (Astrophysics) 
อาจารย์ ดร.วรศม  กุญทีกาญจน์  Ph.D. (Applied Physics) 
อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์     Ph.D. Condensed Matter and Accelerator Physics (Experimental) 
อาจารย์ ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์  Ph.D. (Physics) 
Dr. Michael F.  Smith  Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics) 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ  Ph.D. (Microbiology and Immunology)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง  Ph.D. (Microbiology)  
อ.ดร.นวรัตน์  นันทพงษ์  Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)  
 
สาขาวิชาชีวเคมี 
Professor Dr. James R. Katudat-Cairns  Ph.D.(Biology)  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์  Ph.D. (Biochemistry) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี  วท.ด. (ชีวเคมี) 
อาจารย์ ดร.ชุติมา  ทรัพย์อิ่มเอิบ    ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)  
อาจารย์ ดร.พนิดา  ขันแก้วหล้า  Dr. Scient. Med (Immunology)  
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์  ช านาญศิลป์    D.Phil Clinical Medicine (STRUCTURAL BIOLOGY) 
 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
อาจารย์ ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
อาจารย์ ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร  Ph.D. (Anatomy)  
อาจารย์อรทัย  วีระนันทนาพันธ์    วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
 
สาขาวิชาสรีรวิทยา 
รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์  Ph.D. (Physiology)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสด์ิ  Ph.D. (Physiology)  
อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ  ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)  
 
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
อาจารย์มงคล  ผจงธนสฤษฏ์  MHS (Molecular Microbiology and Immunology)   
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สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  จิตรสมบูรณ์  Ph.D. (Toxicology)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ  Ph.D. (Pharmacology)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์  Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)  
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารัส  ดาราศักดิ์   Ph.D. (Exercise & Sport Science) 
อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี    Ph.D. (Mechanics) 
อาจารย์วีรพล  จันธิมา    M.S. (Physical Education) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
อาจารย์ ดร.เทพทวี  โชควศิน   อ.ด. (ปรัชญา) 
อาจารย์ ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ   ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน  Docteur en Droit 
อาจารย์ปราโมทย์  ภักดีณรงค์   ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
Professor Dr. Andrew Peter Lian  Doctorat d’ Universite’  (Language Pedagogy) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Language) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร  แสงอรุณ  Ph.D. (Second Language Education) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์  Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
Associate Professor Dr. Jeremy  Ward Ph.D. (Applied Linguistics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข  Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
อาจารย์ ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง   ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อาจารย์ ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ  Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง   Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์  Ph.D. (Linguistics) 
อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดค าลือ   Ph.D. (Linguistics) 
อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน   Ph.D. (Educational Studies) 
อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์   Ph.D. (Foreign Language Education) 
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อาจารย์กมร  บุตรแสง   ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) 
อาจารย์มันตา  หนุนภักดี   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
อาจารย์รุ่งเรือง  วชิรลาภไพฑูรย์  M.A. (Linguistics and Applied linguistics) 
Mr. Peter  Bint    M.Phil. (Phonetics) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ไข่มุกด์  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  Ph.D. (International Communication) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์โชค  โพธ์ิสอาด  M.A. (Information Systems  Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง  นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
อาจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล   วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข   Ph.D. (Library and Information Science) 
อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
อาจารย์ ดร.พนิดา  ซับซ้อน   Doctor of Information Technology 
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล  Ph.D. (Computer Science) 
อาจารย์ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน์   วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์นรินทร  ฉิมสุนทร   M.A. (Media and Culture) 
อาจารย์พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย   อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
อาจารย์สรชัย  กมลลิ้มสกุล   นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา  วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล D.B.A. (Marketing) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี  Ph.D. (Business Administration) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์  M.Sc. (Accounting/Information System) 
     M.B.A. (Business Administration) 
อาจารย์ ดร.บุญช่วย  บุญมี   ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท   Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
อาจารย์ ดร.วรพจน์  สุทธิสัย   Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 
อาจารย์ ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร   D.B.A. (Business Administration) 
อาจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

พบ.ม. (บริหารการเงิน) 
อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร   M.B.A. (General Management) 
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์  ตันตสวัสดิ์ Ph.D. (Plant Breeding) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร Ph.D. (Agronomy-Seed Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  ข าเลิศ Ph.D. (Postharvest Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ Ph.D. (Soil Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง Ph.D. (Crop Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน Ph.D. (Plant Biotechnology) 
อาจารย์ ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ ปร.ด. (โรคพืช) 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย ปร.ด. (พืชไร่) 
อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต Ph.D. (Entomology) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง  Ph.D. (Animal Breeding and Animal Production) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ  Ph.D. (Dairy Production and Nutrition) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์      Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แพงค า  Ph.D. (Animal Nutrition) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์  วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์       Ph.D. (Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา  Ph.D. (Agriculture Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร  Ph.D. (Aquatic Biosciences) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  โมฬี ปร.ด. (สัตวศาตร์) 
อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี  Ph.D. (Animal Nutrition) 
อาจารย์ ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์  Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management)  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล Ph.D. (Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก Ph.D. (Applied Science and Biotechnology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ Ph.D. (Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม Ph.D. (Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  ทองทา Ph.D. (Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์  นิงสานนท์ Ph.D. (Food Processing) 
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์ Ph.D. (Food Process Engineering) 
อาจารย์พัชรินทร์  ศิริงาน M.Sc. (Food Technology) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร  บุญเกิด   Ph.D. (Soil Microbiology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู   Ph.D. (Engineering in Biotechnology) 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.มณฑารพ  ยมาภัย   Ph.D. (Biology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์   Ph.D. (Biology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย   Ph.D. (Animal Reproduction) 
รองศาสตราจารย์ ดร.หน่ึง  เตียอ ารุง  Dr.rer.nat (Microbiology and Molecular Biology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา Ph.D. (Chemical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  กาญจนทว ี Ph.D. (Bioprocess Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ิ บุญทาวัน   Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปริญญา  น้อยสา Ph.D. (Stem Cell Technology) 
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน Ph.D. (Agricultural Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Science) 
อาจารย์ ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
อาจารย์ ดร.สามารถ  บุญอาจ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์คธา  วาทกิจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
อาจารย์จรูญศักดิ์  สมพงศ์ M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology) 
อาจารย์พรรษา  ลิบลับ M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology) 
อาจารย์วันวิสาข์  ศรีข า วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห Ph.D. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์ Ph.D. (Urban and Environmental Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  พัฒนเมฆา Ph.D. (Transportation Engineering) 
อาจารย์ ดร.ศิรดล  ศิริธร Ph.D. (Civil Engineering) 
อาจารย์ ร้อยเอก สุทธิพงษ์  มีใย วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
อาจารย์กาญจน์กรอง  สุอังคะ วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
อาจารย์ณัฐภรณ์  เจริญธรรม วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา  ชาญศิลป์ Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธุ์  ชาญศิลป์ M.E. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ Ph.D. (Computer Science)  
อาจารย์วิชัย  ศรีสุรักษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
อาจารย์ศรัญญา  กาญจนวัฒนา M.Sc. (Computer Science) 
อาจารย์สุภาพร  บุญฤทธิ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
Professor Dr. Adrian Evan  Flood Ph.D. (Chemical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี Ph.D. (Chemical Engineering)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering)   
Assistant Professor Dr. Boris Golman Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
อาจารย์ ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์  ข าพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D.  (System analysis, Control and Processing Information) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ ดร.ธีทัต  ดลวิชัย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)   
อาจารย์วิทูรย์  เห็มสุวรรณ   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์วีณา  ฟั่นเพ็ง วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์โศรฎา  แข็งการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์  วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) 
อาจารย์เอกรงค์  สุขจิต   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง  Ph.D. (Ceramics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์    D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  กังวานตระกูล  D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก  Ph.D. (Ceramics) 
อาจารย์ ดร.วีระยุทธ์  ลอประยูร  Ph.D. (Ceramics) 
อาจารย์ ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ  Ph.D. (Materials Science and Engineering)  
อาจารย์ ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า  D.Eng. (Materials Science and Engineering)  
  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  ค าสวัสด์ิ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองโสภา  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมมาก  Ph.D. (Telecommunications) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  กระฉอดนอก  วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล   Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล   Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ทองทา  Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม  Ph.D. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์  Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics) 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย  Ph.D. (Computer Systems Engineering) 
อาจารย์ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน์  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
อาจารย์เศษฐวิทย์  ภูฉายา  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์  Ph.D. (Polymer Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  จารุก าจร  Ph.D. (Polymer Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล  Ph.D. (Macromolecular Science)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ชุมส าโรง  Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์  Ph.D. (Macromolecular Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  มีค า    Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
อาจารย์ ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล  Ph.D. (Plastics Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์  Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว  Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน  อารีรักษ์  Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  มะรังศรี  D.Eng. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์  Ph.D. (Photovoltaic Engineering) 
อาจารย์ ดร.นิมิต  ชมนาวัง  Ph.D. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน  Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
อาจารย์ทศพล  รัตน์นิยมชัย  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  Ph.D. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร  Ph.D. (Environmental Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ  วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  โกษา  วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  ตันเส็ง  Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช  Ph.D. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร  Ph.D. (Construction Management and IT) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน์  D.Eng. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์  หิรัญตียะกุล   วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์  สุขประเสริฐ  M.Eng. (Transportation Engineering) 
อาจารย์อรรณพ  ประวัติวงศ์  วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)  
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา  Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตก าธร  Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering)  
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ์  Ph.D. (Metallurgy and Materials) 
อาจารย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล  D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
อาจารย์ ดร.รัตน  บริสุทธิกุล  D.Eng. (Materials Science) 
อาจารย์ ดร.สงบ  ค าค้อ  Dr.-Ing. (Engineering Science) 
อาจารย์ปัญญา  บัวฮมบุรา  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อาจารย์ภูษิต  มิตรสมหวัง  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อาจารย์สารัมภ์  บุญมี  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร  Ph.D. (Environmental Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  D.Tech.Sc. (Environmental Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต  Ph.D. (Environmental Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สน่ัน  ตั้งสถิตย์  วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล  Ph.D. (Environmental Engineering) 
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ราโช  วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)   
อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล  D.Eng. (Civil and Environmental Engineering) 

อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์  Ph.D. (Environmental Management) 
อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญเทียน  Ph.D. (Environmental Engineering) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล  Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย  Ph.D. (Industrial Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล  Ph.D. (Industrial Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน์  Ph.D. (Mechanical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์  Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) 
อาจารย์ ดร.วีระชัย  มโนพิเชฐวัฒนา  Ph.D. (Industrial Engineering) 

อาจารย์นรา  สมัตถภาพงศ์  M.Eng. (Mechatronics) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร  Ph.D. (Geological Engineering) 
รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  ไตรสาร  M.S. (Petroleum Engineering)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล  Ph.D. (Natural Sciences) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา  เล็กอุทัย  M.Sc. (Basin Evolution and Dynamics) 
อาจารย์ ดร.จงพันธ์  จงลักษมณี  Ph.D. (Geology) 
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์  วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์  วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
อาจารย์เชษฐา  ชุมกระโทก  วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
อาจารย์ ดร.ปิยมน  พัวพงศกร ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ D.Eng. (Energy and Environment) 
อาจารย์กัญชลา  สุดตาชาติ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
อาจารย์จิตติมา  วระกุล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์พีรวัส  บุญภึก วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต)์ 
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ 
     แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.),  Diplomate American Board of Pediatrics,  FAAP,    
      อ.ว. กุมารเวชศาสตร์,      
      Fellowship in Pediatrics Nephrology,  
      อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต,  
      Diploma of Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H), 

Fellowship in Leadership in Health Profession 

  
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
อาจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,    

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการเด็ก 
อาจารย์ แพทย์หญิงพัชราภรณ์  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,    

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา 
อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา  พงศ์พิทักษ์ด ารง ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
  
สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์),  ป. (ระบาดวิทยาประยุกต์),   

Cert. (Medical Education)  
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์  เดชสุขุม  ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์,   

Ph.D. (Molecular Pathology) 
อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง  สุขแสวง Ph.D. (Pathobiology),  

Cert. Molecular Diagnosis (Automatic in situ and Immunostaining) 
 

สาขาวิชารังสีวิทยา 
อาจารย์ แพทย์หญิงพรพิไล  ประพันธ์ประชา ว.ว. รังสีวิทยา,  
     ป.บัณฑิตชั้นสูง (รังสีวิทยา) 
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สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์ FCFP Family medicine,   

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,   

อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เชื้อปรุง  อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
 
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา  ทองดี  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 
     ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,  

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 
 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
อาจารย์ นายแพทย์ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล  ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร Ph.D.(Developmental Neurobiology),  

Postdoctoral Fellowship in Molecular Medicine 
อาจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  น่ิมขุนทด  ว.ว. อายุรศาสตร์, 

ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,  
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) 

อาจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว  ว.ว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
อาจารย์ นายแพทย์ธนพล  โอฬาระชิน  ว.ว. อายุรศาสตร์ท่ัวไป, 
     ป.บัณฑิตชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
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คณาจารย์แพทย์ - ผู้สอนเตรียมแพทยศาสตร์ (Pre-Medicine) 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิสมัย  ยืนยาว ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิง ดร.ศราวัณ  พอกเพิ่มดี  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),  Ph.D. (Dermatology) 
นายแพทย์กิตติศักดิ์  สุรพงษ์พิวัฒนะ  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
นายแพทย์กิตติศักดิ์  เชื้อสกุลวนิช  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทย์หญิงกุสุมา  สามารถ   ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
แพทย์หญิงเก๋  พงศ์วัชราภรณ์   ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงจันทิรา  หงส์รพิพัฒน์  ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู) 
นายแพทย์จ าเริญ  ลวดเงิน   ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์จิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์ ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทย์หญิงจีราวัฒน์  แก้ววินัด ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทย์หญิงจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์ฉลองชัย  ทุนดี ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ฉัตรชัย  รัตรสาร  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์เฉลียว  สัตตมัย  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์ชวลิต  ชยางศุ  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ชาญวิทย์  พนมเสริฐ  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
นายแพทย์ชาดุล  เลอมานกุล  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์ชายตา  สุจินพรัหม  ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
นายแพทย์ชูสิทธิ์  พานิชวิทิตกุล  ว.ว. (ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ) 
แพทย์หญิงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ณกร  ดลเสมอ  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์ด ารงธรรม  โอฬาระชิน ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงดุจดาว  วิรบุญชัย  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์ถาวร  ชูชื่นกลิ่น  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ธงชัย  ตรีวิบูลย์วณิชย์  ว.ว. (ตจวิทยา) 
นายแพทย์ธงชัย  สวัสด์ิมงคลกุล  ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลลิซึม) 
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นายแพทย์ธนันต์ชัย  อัครวิกรัย  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
นายแพทย์ธนิต  สุขผ่องศรี  ว.ว. (ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ) 
นายแพทย์นฤพล  กิตติคุณากร  ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงนวรัตน์  จงเจษฎ ์  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 
แพทย์หญิงนัทธ์หทัย  กนกนาก  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์บัณฑิต  ธนบุญสมบัติ  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
แพทย์หญิงประชุมพร  บูรณ์เจริญ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
นายแพทย์ประพันธ์  ยอดนพเกล้า ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
แพทย์หญิงปิยรัตน์  อุดมวรรณ  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),  อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
แพทย์หญิงผการัตน์  แสงกล้า  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงผกาวัณย์  มหรรทัศนพงฐ์ ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
นายแพทย์เผด็จ  หนูพันธ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร) 
นายแพทย์พงศกร  ศรีจันทร์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์พงษ์นเรศ  โพธิโยธิน  ว.ว. (ศัลยกรรมประสาท) 
นายแพทย์พรไพโรจน์  มิตรปราสาท ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์พรรณกิจ  วนแสงสกุล  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงพรรณทิพย์  มูลศาสตรสาทร ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู) 
แพทย์หญิงพรรณวดี  สารวนางกูร ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู)  
นายแพทย์พิชัย  ชาติกิจอนันต์  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์พิเชษฐ์  กิจจาเจริญชัย  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงภัสสร  สื่อยรรยงศิริ  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์ภาณุวัฒน์  วิรัตนภานุ  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงภิญญดา  แก้วปลั่ง  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์ภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์มงคล  ภูติธนารักษ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์มงคล  เกียรติกวินพงศ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
นายแพทย์มณเฑียร  นรเศรษฐสิงห์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงมนัสลักษ์  อริยชัยพาณิชย์ ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
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นายแพทย์มีชัย  แซ่ล้ิม  ว.ว. (ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ) 
แพทย์หญิงมุกดา  สุดงาม  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) 
แพทย์หญิงยุพาพร  วิจักขณาลัญฉ์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิงวรรณา  อึงพินิจพงศ์  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
นายแพทย์วสันต์  ศรีสุรินทร์  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์วัชรี  เลอมานกุล  ว.ว. (เวชปฏิบัติท่ัวไป) 
นายแพทย์วิเชษฐ์  ฉัตรวิริยะเจริญ ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์วินัย  อึงพินิจพงศ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทย์หญิงวิภาวี  ศิริเดช  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
นายแพทย์วิริยะ  เหล่าบรรเทา  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์วิโรจน์  ณัฐรังสี  ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงวิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงวิศรา  ศรีสุวรรณวัฒนา ว.ว. (จักษุวิทยา) 
นายแพทย์ศรายุทธ  ทองหล่อ  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้) 
แพทย์หญิงศิริวรรณ  จิตต์ไชยวัฒน์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงศิริวรรณ  ทิวทอง  ว.ว. (รังสีวิทยา) 
นายแพทย์ศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์สมชาย  แต่งประกอบ  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูร  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์สมศักดิ์  เลิศวีระวัฒน์  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) 
แพทย์หญิงสร้อยสุดา  สุทัศนาวิจิตร ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงสิริพิมพ์  จันทรมานิตย์ ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงสุชินี  เอี่ยมศิริพรรัตน์  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิงสุนารี  พิชญ์ชัยประเสริฐ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิงสุนีย์  เมธาจิรภัทร  ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
นายแพทย์สุประสิทธิ์  จรูญวัฒนเลาหะ ว.ว. (รังสีวิทยา) 
แพทย์หญิงสุภาพ  ธีรวิรุฬห ์  ว.ว. (รังสีวิทยา) 
แพทย์หญิงสุวพีร์  วัชรหิรัญ  ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
แพทย์หญิงอัจฉรา  มิตรปราสาท  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์อิสระ  อริยะชัยพานิชย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
แพทย์หญิงอุมาพร  นันทธีโร  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
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โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
นายแพทย์กมลทรรศน์  ชัยมะเริง  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงกรกนก  เฮงสวัสดิ์  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
นายแพทย์กิตติศักดิ์  วิทยาไพโรจน์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์โกเมนทร์  ทิวทอง  ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
นายแพทย์ไกรวุฒิ  สุขสนิท  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงขนิษฐา  สุขสว่าง  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
นายแพทย์จรัญ  ทองทับ  ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทย์หญิงจ าเรียง  คุ้มจันอัด  ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
แพทย์หญิงจิระพล  ตรีศักดิ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์จิระศักดิ์  ปริวัฒนศักดิ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์เจษฎา  เทียนแจษฎา  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์ชนดล  ปรีฐนัทธ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์ชัชชัย  ด่านสุนทรวงศ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
นายแพทย์ชัญณรงค์  รัตนพนาวงษ์  ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
นายแพทย์ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์ชาญณรงค์  สวนสวรรค์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์ชิษณุพงศ์  ตั้งอดุลย์รัตน์  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์เชวน์วัศ  พิมพ์รัตน์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
นายแพทย์ณรงค์ชัย  วงศ์เลิศประยูร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์ณัครวัต  เลาหศิลป์สมจิตร์ ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
นายแพทย์ทรงศักดิ์  มยุระสาคร  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์ทวีศักดิ์  กาญจนการุณ  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
อาจารย์ทิตยาวดี  อินทรางกูร  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 
นายแพทย์ธนภณ  งามมณี  ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงศ์  ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
นายแพทย์เธษฐา  คันธา  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
นายแพทย์นรินทร์  จินดาเวช  ว.ว. (อายุณสาสตร์โรคทรวงอก) 
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แพทย์หญิงน้ าทิพย์  อารยะสกุลวงศ์ ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
นายแพทย์นิเดช  กฤตสิน  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทย์หญิงนิศจรา  กุนาฑลต์  พ.บ.  
แพทย์หญิงบังอรรัตน์  เธียรญาณี  ว.ว. (รังสีวิทยา) 
นายแพทย์บันลือ  อูรณการ  ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
นายแพทย์บุญส่ง  เอี่ยมฤกษ์ศิริ  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงเบญญาภา  วิทยาไพโรจน์ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิงปนัดดา  จิตรวรรณรัตน์  ว.ว. (รังสีวิทยา) 
แพทย์หญิงปวีณา  เลือดไทย  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์พยุงศักดิ์  หอมวิเศษวงศา ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทย์หญิงพัชรี  ยิ้มรัตนบวร  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงพรรทิพา  สังฆฤทธิ์  ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทย์หญิงพัษดี  น่าชม  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงเพชรรัตน์  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงเพชรดา  อึ้งอร่าม  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
นายแพทย์ไพรัช  ลือชา  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์ไพโรจน์  จึงอนุวัตร  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
นายแพทย์ไพฑูรย์  บุญศรีรัมย์  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์ไพบูลย์  สถาพรธีระ  ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
แพทย์หญิงภัคพร  ปรีฐนัทธ์  ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
นายแพทย์ภัทรพงษ์  พีรวงศ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
นายแพทย์ภาคภูมิ  พึ่งบุญ  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงภาริณี  เขมโชคนที  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทย์หญิงภาวินี  วงศ์ประสิทธิ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
แพทย์หญิงยุพิน  พระไวย์  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์รักเกียรติ  ประสงค์ดี  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
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นายแพทย์รักศักดิ์  อัมไพพันธ์  ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
แพทย์หญิงฤดีกร  อื้อเศรษฐศักดิ์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
แพทย์หญิงวรรณี  ตันติประสิทธิ์  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์วรวุฒิ  โอฬารวนิช  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงวลัยพร  พลอยเทศ  ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
นายแพทย์วัชระ  บุรพลกุล  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
แพทย์หญิงวันรวี  พิมพ์รัตน์  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
นายแพทย์วิฑูรย์  เรืองสุขศรีวงศ์  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
นายแพทย์วิวัฒน์  อิงคไพโรจน์  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไปและโรคติดเชื้อ) 
นายแพทย์วิศิษฐ์  โตศิริ  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์วุฒิชัย  มัคจุปะ  ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
นายแพทย์วุฒิชัย  บุญไชยะ  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
นายแพทย์วุฒินันท์  พันธะเสน  ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์) 
แพทย์หญิงศรีสุดา  โอฬารวนิช  ว.ว. (จักษุวิทยา) อนุสาขาจอประสาทตา 
นายแพทย์ศักดา  รุ่งอร่ามศิลป์  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
แพทย์หญิงศิรินภา  บ ารุงนา  ว.ว. (รังสีวิทยา) 
แพทย์หญิงสร้อยสุดา  ลีลักครานนท์ ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงสุทธิวรรณ  ทองยศ  ว.ว. (สูติ-นรีเวชศาสตร์) 
แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาลกิจ  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
นายแพทย์สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช  ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา) 
นายแพทย์สุรศักดิ์  แสงทักษิณ  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์สุรศักดิ์  อ่ าแก้ว  ว.ว. (อายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร)  
แพทย์หญิงสุริสา  ศิริวงศ์  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงแสงดาว  มยุระสาคร  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์อดิศักดิ์  กนกศิลป์  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์อนันต์  บุญยรางกูร  ว.ว. (จักษุวิทยา) 
นายแพทย์อนันต์  มุ่งเจริญสันติกุล  ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
นายแพทย์อภิชาต  เอกัคคตาจิต  ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
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แพทย์หญิงอรนุช  ก าเนิดทอง  ว.ว. (อายุรศาสตร์ท่ัวไป) 
แพทย์หญิงอรพรรณ  อื่นสุวรรณ  ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
นายแพทย์อารีย์  นิสภนันต์  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทย์หญิงอิสริยา  สุขสนิท  ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทย์หญิงอุมาพร  สีหะวงษ์  ว.ว. (ศัลยศาสตร์ท่ัวไป) 
นายแพทย์เอกชัย  ยอดขาว  ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) 
แพทย์หญิงเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว, กุมารเวชศาสตร์) 
อาจารย์อรอนงค์  วงศ์วีระชัย  สาธารณสุขมหาบัณฑิต 
อาจารย์นิสยาพร  ราษฎร์เจริญศรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
อาจารย์ถาวรีย์  แสงงาม  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ  Ph.D. (Environmental Sciences) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา Ph.D. (Environmental Engineering & Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์ Ph.D. (Biology) 
อาจารย์ ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา  Ph.D. (Environmental Sciences) 
อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์   วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  วัชรวิทูร  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา   วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
อาจารย์เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา   วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
อาจารย์พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์สุมาลี  เบือนสันเทียะ   วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
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ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงก าเนิด  ปร.ด. (การพยาบาล) 
พันเอกหญิง ดร.วัลภา  บุญรอด   ค.ด. (วิธีวิทยาวิจัย) 
อาจารย์ ดร.กัตติกา  ธนะขว้าง   ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์  พย.ด. (นานาชาติ)  
อาจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง   Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.ปัทมา  วาจามั่น   ส.ด. (พยาบาลสาธารณสุข) 
อาจารย์ ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์  ค.ด. (อุดมศึกษา) 
อาจารย์ ดร.ศักดา  ข าคม   ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) 
เรืออากาศเอกหญิง ชุติมา  ทองวชิระ  พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 
อาจารย์กชกร  เพียซ้าย   พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
อาจารย์จินตนา  ตาปิน   พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) 
อาจารย์ทัดขวัญ  มธุรชน   วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
อาจารย์นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล  พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
อาจารย์บัณฑิตา  นฤมาณเดชะ   พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
อาจารย์เพลินพิศ  พรหมรักษ์   พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
อาจารย์ภรณี  พราหมณ์กระโทก  พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
อาจารย์รัชดาภรณ์  ใจอ้าย   พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
อาจารย์ลักขณา  สุวะจันทร์   พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
อาจารย์วาริธร  ประวัติวงศ์   พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
อาจารย์ศรัญญา  จุฬารี   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
อาจารย์สิริกร  ขาวบุญมาศิริ   พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
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คณะท างานจัดท าคู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ ประธานคณะท างาน 
 (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   

2. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
 (นางสาวลฎาภา  รัตนจารุ) 

3. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 (นางทิติยา  ศรีอินทร์) 

4. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 (นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์) 

5. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 (นางชดช้อย  รวยสูงเนิน) 

6. หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์  
 (นางพรทิพย์  สถิตพิทยายุทธ์) 
7. เจ้าหน้าท่ีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 (นางสาวปนัดดา  แซ่เล้า) 
8. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
 (นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์) 
9. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  

 (นางบุษบา  ชัยมงคล) 
10.  นางวาสนา  ภัสสรโยธิน  (เจ้าหน้าท่ีส่วนส่งเสริมวิชาการ)   คณะท างานและเลขานุการ 
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บันทึก  
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