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คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลการศึกษา
แก่นั กเรียน นักศึกษา และผู้ส นใจ ให้ ได้ท ราบข้อมูลการจัด การศึกษาของมหาวิท ยาลั ย และเพื่ อประโยชน์ ในการวางแผน
การศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตามหลักสูตรต่อไป
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นก้าวสาคัญของชีวิตที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีแผนการศึกษาที่ดี การมีข้อมูลจะช่วย
ส่งเสริมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาและในระหว่างศึกษา จะช่วยให้ดารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดเวลาที่ศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ผู้สนใจทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
กรกฎาคม 2558
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-223000 โทรสาร 044-224070
ฐานะและรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น "มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ" มีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดระบบบริหารบุคลากร การเงิน การบริหาร
วิชาการ และการจัดการทั่วไป ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยเน้นการเรียนการสอนและการ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาค
การศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประมาณ 191 หน่วยกิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ประมาณ 181 หน่วยกิต และฟิสิกส์ ประมาณ 190 หน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 177 หน่วยกิต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ ประมาณ 198 หน่ ว ยกิ ต กลุ่ ม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประมาณ 184 หน่ ว ยกิ ต กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 180-195 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ 191 หน่วยกิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประมาณ 298
หน่วยกิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประมาณ 187 หน่วยกิต และ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประมาณ 298 หน่วยกิต ใช้เวลาในการเรียนตาม
หลักสูตร 4 ปี ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 6 ปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบ
เต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งเรียกว่า “สานักวิชา” จานวน 7 สานักวิชา จัดการ
เรียนการสอนจานวน 38 หลักสูตร ดังนี้
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1. สานักวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) 4 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
2. สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
3. สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
4. สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 23 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือ)
8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
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11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี)
12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)
18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์)
20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน)
21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
23) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์)
5. สานักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
6. สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 ปี 1 หลักสูตร
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
การรับเข้าศึกษา
1. การให้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
2. การรับตรง มีการสอบข้อเขียน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions)
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1) เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2) ค่าบารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี
3) ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี
4) ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 800 บาท
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1) เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2) ค่าบารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี
3) ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี
4) ค่าลงทะเบียนเรียน
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท
3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1) เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บเมื่อแรกเข้าและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2) ค่าบารุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี
3) ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท/ปี
4) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 300,000 บาท/ปี
5) ค่าลงทะเบียนเรียน
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท
- กลุ่ ม วิช าเฉพาะทางด้ านวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กลุ่ ม วิชาเฉพาะทางด้ านวิช าชีพ แพทย์ และกลุ่ ม วิช าเฉพาะทางด้ านวิช าชี พ
ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบารุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบารุงห้องสมุด ค่าบารุงกีฬา ฯลฯ
2. ค่าหน่วยกิต จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีก
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บริการและสวัสดิการสาหรับนักศึกษา
1. บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทันสมัย
มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายทันสมัย บริหารจัดการภายใต้หลักการ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันของนักศึกษา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์
แก่นัก ศึกษา กระจายตามสถานที่เรียนและหอพักนั กศึกษาอย่างทั่วถึง รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่
นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 สตูดิโอขนาดมาตรฐานสาหรับออกอากาศ
 ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing
 ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน
 ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง
 ห้องผลิตสื่อกราฟิก
 ห้องปฐมทัศน์ (Preview)
 กล้องและอุปกรณ์การถ่ายทาวีดิทัศน์ขั้นสูง
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา เป็นคลังความรู้และปัญญาอันทันสมัย ให้บริการสื่อการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์ และทรัพยากร
สารสนเทศที่ไร้พรมแดน โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวัน
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5. บริการหอพัก
มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาเพียงพอสาหรับนักศึกษาทุกคน โดยเน้นมาตรฐานด้านความสะอาด สะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น
โดยมีแนวคิดในการจัดการหอพักให้เป็น “Living & Learning Center” ภายในห้องพักมีโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครัน มีบุคลากรประจา
หอพักคอยดูแล ให้คาปรึกษาแนะนา มีห้องติวอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หอพัก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
6. บริการด้านอนามัย
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ชานาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การอบรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ และได้จัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. บริการให้คาปรึกษา
มหาวิทยาลัยมีบริการให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา และด้านแนะแนวการเรียน นักศึกษา
ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง สามารถขอรับคาปรึกษาได้ทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท์ หรือทาง E-mail
8. งานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สามารถเรียนได้ แต่ขาดแคลนทุนทรั พย์
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นั กศึกษาทุกคน
ที่มีความสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากการให้ทุนการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา โดยมีปณิธานว่า “ถ้าเรียนได้
ต้องได้เรียน” ในแต่ละปีการศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแล นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษาเป็นจานวนมากกว่าแปดพันทุน
ประเภททุนการศึกษา ในความดูแลของงานทุนการศึกษา มี 9 ประเภทดังนี้
1) ทุ น กู้ยื มเงิน จากกองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ กษา (กยศ.) เป็ น ทุ น กู้ ยืม เงิน จากรัฐบาล โดยมีห น่ วยงาน กยศ. เป็น หน่ วยงาน
รับผิดชอบจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี เริ่มให้กู้ยืมตั้ งแต่ปีการศึกษา
2539 จนถึงปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 4 ล้านคน เป็นเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษา มทส. ได้รับการจัดสรรให้กู้ยืม
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,295 คน เป็นจานวนเงินค่าเล่าเรียนกว่า 134 ล้านบาท
ระบบ e-studentloan ของ กยศ. จะเริ่มให้นักศึกษาบันทึกคาขอกู้ตั้งแต่เ ดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยผู้ประสงค์ขอกู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศของ กยศ. รวม 10 ข้อ คุณสมบัติที่สาคัญคือเป็นผู้ที่มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจาระหว่าง
ศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องทาการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบ e-studentloan ของกองทุน ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ ใน
รายที่เป็นผู้กู้รายใหม่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ โดยนักศึกษาผู้กู้สามารถกู้ค่าเล่าเรียน
ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่ต้องชาระกับมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด รวมทั้งได้ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท
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2) ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นทุนกู้ยืมจากรัฐบาล โดยมีหน่วยงาน กยศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรร
เงินกู้ยืมให้กับนักศึกษา เช่นเดียวกับเงินกู้ กยศ. โดยแตกต่างกันที่คุณสมบัติผู้กู้จะไม่จากัดเพดานเงินรายได้ของผู้ปกครอง และต้องเป็นผู้ศึกษาใน
สาขาวิชาที่มีความต้องการหลักของประเทศ ตามประกาศของกองทุนฯ สาหรับในปีการศึกษา 2557 รัฐบาลได้กาหนดให้มีการกู้ยืม กรอ. ในรูปแบบ
คล้าย ๆ กยศ.โดยแยกกลุ่มผู้กู้ในกองทุน กรอ.ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ มที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท สามารถขอกู้เงินค่าครองชีพได้
เช่นเดียวกับผู้กู้ กองทุน กยศ. ส่วนผู้ที่ครอบครัวมีรายได้เกิน 200,000 บาท จะกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษา 2557 มีจานวนนักศึกษาผู้กู้
กรอ.ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ รวม 1,133 คน มียอดเงินค่าเล่าเรียนรวม 44 ล้านบาท
3) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา สาหรับนักศึกษา มทส. โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กาหนดเกณฑ์การพิจารณา การอนุมัติให้ยืม จานวนเงินที่อนุมัติให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายตามจ่าย จริงของนักศึกษา ประกอบด้วย
ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องทาสัญญาการขอกู้ยืม
เป็นรายภาคการศึกษา กาหนดการชาระคืนให้คืนภายหลังสาเร็จการศึกษาในเดือนที่ 4 ขั้นต่า 2,000 บาท/เดือน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้คิดอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมแต่อย่างใด
การยื่ นค าร้องนั กศึ ก ษาที่ ประสงค์ ขอกู้ ยื มเงิ นในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ดภาคการศึ กษา เพื่ อเสนอให้ ค ณะกรรมการทุ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษายืมเงินของมหาวิทยาลัย รวม 88 คน เป็นเงิน 1.05 ล้านบาท
4) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสาหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต
ค่าบารุงการศึกษา ค่าบารุงกิจกรรม 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.) 9) ทุนศักยบัณฑิต
งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการเรีย นให้กับนักศึก ษาตามระเบีย บของทุนยกเว้นแต่ละประเภท ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุนต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในปีการศึกษาที่ 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษา รวม 820 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 25.6 ล้านบาท
5) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษา เป็นเงินยืมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษายืมเพื่อรองรับความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน
ด้านการศึกษาของนักศึกษา ตามระเบีย บว่าด้วยเรื่องเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษายืมและชาระคืนภายในภาค
การศึกษาเดียวกัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ระดับปริญญาโท-เอก ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ต้องเขียนคาร้องขอยืมเงินเพื่อเสนอต่อรองอธิการบดี่าายกิจการนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติภายใน 3 วันทาการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบเรื่องการยืมเงินของนักศึกษาด้วย ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉินรวม 583 คน
เป็นเงิน 3 ล้านบาท
6) กองทุนช่วยค่าครองชีพ สาหรับนักศึกษา เป็นกองทุนที่ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ สาหรับนักศึกษา มทส.
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการครองชีพ นักศึกษาที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจะเขียนคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ยื่นที่งานทุนฯ หัวหน้างานสัมภาษณ์เหตุผลความจาเป็น ความขาดแคลน ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาทุน เสนอรองอธิการบดี่าายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้อนุมัติ ในจานวนเงินไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาได้รั บอนุมัติค่าครองชีพรวม147 คน
เป็นเงิน 441,000 บาท
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7) กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเงินดอกผลของกองทุนการศึกษาที่มีผู้บริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เพื่อเป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กอง ทุน
กาหนดสามารถสมัครรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา มทส. ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ได้จัดสรรทุนให้
นักศึกษา จานวน 428 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2.14 ล้านบาท กองทุนดังกล่าว อาทิเช่น 1) กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 2) กองทุนการศึกษา
กองทุนมูลนิธิทุนท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 3) กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช 4) กองทุนศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรีสอ้าน 5) กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ 6) กองทุนการศึกษานางหลั่ง อินทราพิเชฐ 7) กองทุนการศึกษาเงินของแม่ เป็นต้น
8) ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก เป็นทุนการศึกษาที่บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และบุคคล มากกว่า 30 คน/องค์กร ได้จัดสรรเงินเพื่อ
เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบให้ครั้งเดียว โดยทุนต่อเนื่องจะให้กับนักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนกาหนด รวมถึงต้องรายงานผลการเรียนให้ทราบทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อประกอบการให้ทุนต่อเนื่อง ผู้ให้ทุนประเภทนี้
อาทิเช่น 1) ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช 2) ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด 3) มูลนิธิหอการค้าญี่ปุาน กรุงเทพ 4) มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า เป็นต้น
ปีการศึกษา 2557 มีบริษัท ห้างร้าน บุคคลให้ทุนการศึกษาเป็นจานวนมาก มีนักศึกษารับทุนจานวน 410 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท
9) ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างกาลังศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรในรูปแบบของการจ้างงานให้นักศึกษาทาในระหว่าง
ทีก่ าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติงานจ้างงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ ๆ ละ ไม่
เกิน 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 950 คน เป็นเงินทั้งสิ้น
3 ล้านบาท
** ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
หรือสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึก ษา อาคารกิจการนักศึกษา 1
โทรศัพท์ : 0–4422–3114–5, 0–4422–3129 โทรสาร 0-4422-3115
e-mail : scholar@sut.ac.th

9. บริการด้านกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมีสถานกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมในนักศึกษาได้ออกกาลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี โดยมีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย ดังนี้
- อาคารกีฬาในร่ม ให้บริการห้องออกกาลังกายที่ทันสมัย บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิคและลีลาศ กิจกรรม
โยคะ สนามแข่งขันกีฬาในร่ม สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สระว่ายน้าในร่ม และสนามสควอช
- สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วยสนามฟุตบอลสาหรับแข่งขันพร้อมอัฒจันทร์ 2,000 ที่นั่ง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเซปัก
ตะกร้อ สนามฟุตบอลสาหรับ่ึกซ้อม สนามรักบี้ สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระเรือพาย และสนามเทนนิส
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10. การบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการรถไฟฟ้า SUT green shuttle bus ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. บริการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- สานักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สานักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ตูบ้ ริการ่ากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven และร้านสะดวกซื้อที่หอพักนักศึกษา
- ร้านจาหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านซักรีด
- ร้านฟาร์มมาร์ท จาหน่ายผลผลิตและพืชผักปลอดสารพิษของฟาร์มมหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส. จาหน่ายหนังสือ ตาราเรียน คู่มือความรู้และสาระบันเทิง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทั่วมุมโลก
- สุรสัมมนาคาร ให้บริการที่พัก อาหารและที่ประชุมสัมมนา พร้อมสระว่ายน้า อย่างครบวงจร
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185
Website : http://www.science.sut.ac.th/2013

สาขาวิชาชีววิทยา

โทรศัพท : 0-4422-4633
โทรสาร : 0-4422-4650
Website : http://www.science.sut.ac.th/2013/biology

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟสิกส

สาขาวิชาคณิตศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

โทรศัพท : 0-4422-4639
โทรสาร : 0-4422-4185
Website : http://www.sut.ac.th/scienec/chemistry

โทรศัพท : 0-4422-4626
โทรสาร : 0-4422-4649
Website : http://www.science.sut.ac.th/2013
/mathematics

โทรศัพท 0-4422-4319
โทรสาร 0-4422-4651
Website : http://www.science.sut.ac.th/2013
/physics
โทรศัพท – โทรสาร : 0-4422-4158
Website : http://www.sut.ac.th/science/SportsScience

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กลับสู่หน้าสารบัญ

สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชือ่ เต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry)

ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ
ของเคมี สามารถบูรณาการความรู้ใ นสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ ปัญ หาและพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ ย วข้อง เช่น ด้านปิโตรเคมี
การเกษตรอาหาร เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เคมีเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญแขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ สสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ รวมถึง
ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของสสาร และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ บนพื้นฐานของเหตุและผลเพื่อทาความเข้าใจ
สร้างองค์ความรู้ ในการอธิบายและทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีแบ่งออกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้
เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีฟิสิกส์ เคมีเชิงคานวณ และชีวเคมี ในแต่ละแขนงได้เน้นความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี
ปฏิ บั ติ ก าร และการน าไปประยุก ต์ นอกจากนี้ วิช าเคมี ยั งเป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของศาสตร์อื่ น เช่ น ฟิ สิ ก ส์ ชี ววิท ยา วิศ วกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งเป็นวิชาที่นาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ จนทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นผูใ้ ส่ใจศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
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โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาบังคับสาขา
- กลุ่มวิชาเลือกสาขา
- กลุ่มวิชาโครงงาน
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า
- เตรียมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
โครงการวิจัย
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์

178
38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

123
45
69
6
3
9
1
8
8
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกติ
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต หรือ
หน่วยกิต
หน่วยกิต

181
38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาบังคับสาขา
- กลุ่มวิชาเลือกสาขา*
- กลุ่มวิชาโครงงาน
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า
- เตรียมสหกิจศึกษา
- สหกิจศึกษา
โครงการวิจัย
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

126
45
69
9
3
9
1
8
8
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกติ
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต หรือ
หน่วยกิต
หน่วยกิต

* วิชาเลือกสาขา นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี
แนวทางประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณ ฑิตสาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือในหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและ
ต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร 0-4422-4185
http://www.sut.ac.th/science
สาขาวิชาเคมี โทรศัพท์ 0-4422-4639 โทรสาร 0-4422-4185
Website : www.sut.ac.th/scienec/chemistry

15
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หน่วย
กิต
ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
104101 หลักชีววิทยา 1
4
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
รวม
20
ปีที่ 2 102117 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร 1
102210 เคมีอนินทรีย์ 1
4
102220 เคมีอินทรีย์ 1
4
102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1
102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4
102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
รวม
18
ปีที่ 3 102310 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
4
102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
4
102350 การคานวณทางเคมี
3
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203305 ภาษาอังกฤษ 5
xxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือกฯ
รวม
ปีที่ 4 102491 สหกิจศึกษา
หรือ
102492 โครงการวิจัย
รวม

3
3
2
19
8
8
8

ภาคการศึกษาที่ 2
103102
104108
104109
104113
105101
105191
203102
102222
102223
102230
102231
102242
203204

แคลคูลัส 2
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ภาษาอังกฤษ 2
รวม
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
เคมีวิเคราะห์ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ภาษาอังกฤษ 4

รวม
102330 การวิเ คราะห์ ด้ว ยวิธีทาง
เครื่อ งมือ
102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางเครื่องมือ
109301 ชีวเคมีขั้นสูง
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
102490 สัมมนาทางเคมี
102xxx วิชาเลือกสาขา (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
1
3
20
4
1
4
1
4
3

ภาคการศึกษาที่ 3
102113
102114
103141
103113
105102
105113
105192
102211
102212
102232
102233
109207
109208

เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
วิธีเชิงสถิติ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ฟิสิกส์ 2
มนุษย์กับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
รวม
เคมีอนินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
หลักชีวเคมี
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี

17
รวม
4 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์
1
และเทคโนโลยี
102340 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
102390 โครงงาน
4 102391 เตรียมสหกิจศึกษา
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
15
รวม
1 102xxx วิชาเลือกสาขา (2)
3 วิชาเลือกเสรี (3)
2
6
รวม
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หน่วย
กิต
4
1
3
3
4
3
1
19
4
1
4
1
4
1
15
1
3
4
3
1
3
15
3
3
6

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หน่วย
กิต
ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
104101 หลักชีววิทยา 1
4
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
รวม
20
ปีที่ 2 102117 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร 1
102210 เคมีอนินทรีย์ 1
4
102220 เคมีอินทรีย์ 1
4
102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1
102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4
102241 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
รวม
18
ปีที่ 3 102310 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
4
102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
4
102350 การคานวณทางเคมี
3
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203305 ภาษาอังกฤษ 5
xxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือกฯ
รวม
ปีที่ 4 102491 สหกิจศึกษา
หรือ
102492 โครงการวิจัย
รวม

3
3
2
19
8
8
8

ภาคการศึกษาที่ 2
103102
104108
104109
104113
105101
105191
203102
102222
102223
102230
102231
102242
203204

แคลคูลัส 2
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ภาษาอังกฤษ 2
รวม
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
เคมีวิเคราะห์ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ภาษาอังกฤษ 4

รวม
102330 การวิเ คราะห์ ด้ว ยวิธีทาง
เครื่อ งมือ
102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางเครื่องมือ
109301 ชีวเคมีขั้นสูง
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
102490 สัมมนาทางเคมี
102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
1
3
20
4
1
4
1
4
3

ภาคการศึกษาที่ 3
102113
102114
103141
103113
105102
105113
105192
102211
102212
102232
102233
109207
109208

เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
วิธีเชิงสถิติ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ฟิสิกส์ 2
มนุษย์กับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
รวม
เคมีอนินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
เคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
หลักชีวเคมี
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี

17
รวม
4 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์
1
และเทคโนโลยี
102340 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
102390 โครงงาน
4 102391 เตรียมสหกิจศึกษา
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
15
รวม
1 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (2)
3 102xxx เลือกจากวิชาบัณฑิตศึกษา (3)
2 วิชาเลือกเสรี (3)
6
รวม
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หน่วย
กิต
4
1
3
3
4
3
1
19
4
1
4
1
4
1
15
1
3
4
3
1
3
15
3
3
9

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics)

ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็น
เลิศ สร้างสรรค์ผลงานที่ มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม” โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีสติปัญญาและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่ใช้เหตุผล ด้วยความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานสาคัญสาหรับการพัฒนา
เครื่องมือในการกาหนดและสร้างรูปแบบจาลองต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้กับ
นักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
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1. การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต โดยหมวดวิชาที่
ศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาที่เสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝัง
จิต ส านึ ก ด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม สร้างทั ก ษะด้ านภาษาอั งกฤษ และรายวิช าความรู้ทั่ วไปด้า นคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาที่สร้างความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) และรายวิชา
การเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึก ษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิ ต ศาสตร์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
คณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
 หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย (9 หน่วยกิต) เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ หรือเรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัย
ในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่
ละบุคคล
2. การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า เป็นหลักสูตร 4 ปี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต


โดยหมวดวิชาที่ศึกษามี 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
 หมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป (ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาที่ เสริมความรู้ความเข้าใจในการพั ฒนาตนเองและสังคม ปลูกฝั ง
จิต ส านึ ก ด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม สร้างทั ก ษะด้ านภาษาอั งกฤษ และรายวิช าความรู้ทั่ วไปด้า นคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาที่สร้างความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาเสวนาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาแนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) และรายวิชา
การเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์ และศึก ษารายวิชาเฉพาะทางด้านคณิ ต ศาสตร์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
คณิ ตศาสตร์อย่างลึก ซึ้ง ทั้งนี้ การจัดการศึก ษาแบบก้ าวหน้ า ได้รวมรายวิชาแกนในระดับบัณ ฑิ ตศึก ษาอยู่ 2 รายวิชา เน้นวิชา
ทางด้านการวิเคราะห์ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
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หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย (9 หน่วยกิต) เน้นการใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ หรือเรียนรู้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัย
ในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) ศึกษารายวิชาเสริมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของแต่
ละบุคคล

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือสามารถพัฒนาสู่
วิชาชีพเกี่ยวกับด้านประกันภัย ด้านการเงิน ด้านวิจัยการดาเนินการ หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จาเป็นต้อง
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรือการจาลองสถานการณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185
http:// www.science.sut.ac.th/2013
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-4626 โทรสาร : 0-4422-4649
Website : science.sut.ac.th/2013/mathematics
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แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน*
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง
วิทยาศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
xxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
3
3
20
หน่วยกิต
4
4
4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
103491 สหกิจศึกษา
หรือ
103492 โครงการวิจัย
รวม

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
8 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103222 การวิเคราะห์ 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
15
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4 103322 ทอพอโลยี
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3
2

8
8

*เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103141 วิธีเชิงสถิติ
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

หน่วยกิต
4
1
3
3
4
3
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
103213 พีชคณิตนามธรรม
103223 การวิเคราะห์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวัตน์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
103392 โครงงาน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
12
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
4
4
4
3
3
18
หน่วยกิต
1
3

20
หน่วยกิต
4
4
4
3
3
18
หน่วยกิต
4
4
4

4
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รวม

1
1
4
4
14
หน่วยกิต
4
4

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน*
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง
วิทยาศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
xxxxxx วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
3
3
20
หน่วยกิต
4
4
4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
103491 สหกิจศึกษา
หรือ
103492 โครงการวิจัย
รวม

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
8 103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
8
8
รวม

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103222 การวิเคราะห์ 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
15
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4 103322 ทอพอโลยี
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2

*เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103141 วิธีเชิงสถิติ
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

หน่วยกิต
4
1
3
3
4
3
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
103213 พีชคณิตนามธรรม
103223 การวิเคราะห์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวัตน์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
103392 โครงงาน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
4 103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

19
หน่วยกิต
4
4
4
3
3
18
หน่วยกิต
1
3

20
หน่วยกิต
4
4
4
3
3
18
หน่วยกิต
4
4
4
4

8
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รวม

1
1
4
4
14
หน่วยกิต
4
4
8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)

ลักษณะวิชาชีพ
เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยามีหลากหลายเนื่องจากชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่กว้าง และเกี่ยวข้อ ง
กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาอื่นๆ หลายสาขา ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา และทักษะที่ได้รับการฝึกฝนทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพในเส้นทางของนักวิจัย นักวิชาการ ทางานในวงการศึกษา งานบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน งานในภาคอุตสาหกรรม และงานอื่นๆ
ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีที่
จัดการสิ่งมีชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ชีววิท ยาเป็น วิชาที่ มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ ให้ เกิ ดความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สิ่งมีชีวิตตั้ งแต่ระดับ เซลล์ จ นถึงระดับ ชีวมณฑล รวมถึงการเกิ ด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นักศึ กษาสาขาวิชาชีววิทยาจะได้ศึกษาเซลล์วิทยาเพื่อเข้าใจการทางานของหน่วย
ของสิ่งมีชีวิตที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้ วิชาที่ว่าด้วยสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตจะนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของร่างกายสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ความอยู่รอด นักศึกษาจะขยายมุมมองเกี่ยวกับโลกของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาทางพันธุศาสตร์จะทาให้
นักศึกษาสามารถอธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การดารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ที่มาของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ชีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นศาสตร์ที่จะทาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล รวมถึง
การจัดการสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในทางใดทางหนึ่ง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยากับความรู้ในสาขาอื่นซึ่งจะทาให้ความรู้ในสาขาของตนเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาจะได้ฝึก แก้ปัญหาผ่านการทาวิจัยและการฝึกงาน
นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ดังนี้
1) งานวิชาการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม
กอง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ และศูนย์หรือองค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและยา
และอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
3) งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์
4) งานให้คาปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5) งานทางวรรณกรรม ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานเขียน แปล ตรวจแก้ไข หรือเรียบเรียงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6) งานสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้
นอกจากนี้ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีคุณภาพทางวิชาการที่เพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นในสถาบัน อุดมศึกษาชั้นนาทั้งใน
และต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผู้ศึกษาควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
นิติวิทยาศาสตร์ และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185
Website : http://science.sut.ac.th/2013
สาขาวิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0-4422-4633 โทรสาร 0-4422-4650
Website : http://science.sut.ac.th/2013/biology
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

102111
102112
103101
104101
104102
105001
202107
203101

102220
102221
108201
108202
202211
203203

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104108 หลักชีววิทยา 2
แคลคูลัส 1
4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
หลักชีววิทยา 1
4 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 105101 ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์พื้นฐาน *
- 105191 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษ 1
3
รวม
20
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีอินทรีย์ 1
4 109201 ชีวเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
จุลชีววิทยา
4 104203 พันธุศาสตร์
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 104204 ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์
การคิดเพื่อการพัฒนา
3 104211 ชีววิทยาของเซลล์
ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

รวม

15

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

หน่วยกิต
4
1
3
3
4
1
3

20
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
4
1
ศาสตร์ของพืช
4 104222 ปฏิบัตกิ ารสัณฐานวิทยาและกาย
1
1
วิภาคศาสตร์ของพืช
4 104241 การจัดระบบและความหลาก
4
3
หลายทางชีวภาพ
104242 ปฏิบัตกิ ารการจัดระบบและความ
1
หลากหลายทางทางชีวภาพ
202213 โลกาภิวัตน์
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
17
รวม
16
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103106
104323
104324
104331
104332
104312
203305

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชีวสถิติ
2
สรีรวิทยาของพืช
4
ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาของพืช
1
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4
ปฏิบัตกิ ารสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2
ภาษาอังกฤษ 5
3

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
104491 สหกิจศึกษา
หรือ
104492 โครงการวิจัย
รวม

104335
104336
104333
104334
104351
104352
xxxxxx

17
หน่วยกิต
8 104490
xxxxxx
8 xxxxxx
8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาการเจริญ
1 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
ของพืชและสัตว์
เทคโนโลยี
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 104361 วิวัฒนาการ
ปฏิบัตกิ ารสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
1 104390 โครงงาน
นิเวศวิทยา
4 104391 เตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยา
1
วิชาศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์ฯ
2
รวม
15
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
สัมมนา
1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
4
วิชาเลือกเสรี
4
รวม
9
รวม

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์

26
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

หน่วยกิต
1
3
4
3
1

12
หน่วยกิต
4

4

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

102111
102112
103101
104101
104102
105001
202107
203101

102220
102221
108201
108202
202211
203203

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104108 หลักชีววิทยา 2
แคลคูลัส 1
4 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
หลักชีววิทยา 1
4 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 105101 ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์พื้นฐาน *
- 105191 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษ 1
3
รวม
20
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีอินทรีย์ 1
4 109201 ชีวเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
จุลชีววิทยา
4 104203 พันธุศาสตร์
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 104204 ปฏิบตั กิ ารพันธุศาสตร์
การคิดเพื่อการพัฒนา
3 104211 ชีววิทยาของเซลล์
ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

รวม

16

รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
4
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

หน่วยกิต
4
1
3
3
4
1
3

20
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
4
1
ศาสตร์ของพืช
4 104222 ปฏิบัตกิ ารสัณฐานวิทยาและกาย
1
1
วิภาคศาสตร์ของพืช
4 104241 การจัดระบบและความหลาก
4
3
หลายทางชีวภาพ
104242 ปฏิบัตกิ ารการจัดระบบและความ
1
หลากหลายทางทางชีวภาพ
202213 โลกาภิวัตน์
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
17
รวม
16
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103106
104323
104324
104331
104332
104312
203305

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ชีวสถิติ
2
สรีรวิทยาของพืช
4
ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาของพืช
1
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4
ปฏิบัตกิ ารสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2
ภาษาอังกฤษ 5
3

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
104491 สหกิจศึกษา
หรือ
104492 โครงการวิจัย
รวม

104335
104336
104333
104334
104351
104352
xxxxxx

17
หน่วยกิต
8 104490
xxxxxx
8 xxxxxx
8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาการเจริญ
1 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
ของพืชและสัตว์
เทคโนโลยี
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 104361 วิวัฒนาการ
ปฏิบัตกิ ารสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
1 104390 โครงงาน
นิเวศวิทยา
4 104391 เตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยา
1 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์ฯ
2
รวม
15
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
สัมมนา
1 xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
4
รวม
9
รวม

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์
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หน่วยกิต
1
3
4
3
1
4
16
หน่วยกิต
4
4
8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics)

ลักษณะวิชาชีพ
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ทางกายภาพในธรรมชาติ โดยใช้ หลักทาง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาอธิบาย แล้วใช้วิธีการสังเกตและทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และความเข้าใจที่แม่นตรงสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ทางด้านการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
อะตอม นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน และดาราศาสตร์ โดยผ่านทางวิธีการทางคณิตศาสตร์และการจาลองทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัย การประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ในอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐาน การใช้อุปกรณ์ทดลองขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค สสารควบแน่น แสงซินโครตรอน และวัสดุนาโน

29
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นนักฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชี พ อิ ส ระ รวมทั้ ง เป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพทางวิ ช าการด้ า นฟิ สิ ก ส์ ที่ เพี ย งพอที่ จ ะท าการศึ ก ษาต่ อ ในขั้ น สู ง ขึ้ น ณ
สถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-4187-8 โทรสาร : 0-4422-4185
http:// www.science.sut.ac.th/2013
สาขาวิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ 0-4422-4319 โทรสาร 0-4422-4651
Website : science.sut.ac.th/2013 /physics
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3.1.4 แผนการศึกษา
แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน *
203101 ภาษาอังกฤษ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
รวม 20 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 อุณหพลศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
4
1
4
4
1
3
3

นก.
4
4
4
4
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

รวม 20 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1

รวม 18 หน่วยกิต

นก.
4
4
1
4
1
3
3

นก.
4
4
4
4
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105261 ทัศนศาสตร์
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
203204 ภาษาอังกฤษ 4
114100 กีฬาและนันทนาการ
หรือ
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
รวม 19 หน่วยกิต
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นก.
4
1
3
3
4
1
3

นก.
4
4
4
2
3
2
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1
203305 ภาษาอังกฤษ 5
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
105491 สหกิจศึกษา
หรือ
105492 โครงการวิจัย

นก.
4
4
4
3
3

นก.
8

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

รวม 17 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
105493 สัมมนาฟิสิกส์
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

นก.
4
4
2
4
3

นก.
1
4

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
เบื้องต้น
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
105395 โครงงาน
202213 โลกาภิวัตน์
รวม 15 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

8

รวม 8 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
รวม 4 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (20+20+19)+(19+18+19)+(18+17+15)+(8+5+4) = 59 + 56 + 50 + 17 = 182 หน่วยกิต

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสกิ ส์
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นก.
1
3
4
1
3
3
นก.
4

แนะนาให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า สาขาวิชาฟิสิกส์ มีแผนการศึกษา ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน *
203101 ภาษาอังกฤษ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
รวม 20 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105201 พื้นฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสิกส์
105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
105215 อุณหพลศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3

รวม 19 หน่วยกิต

นก.
4
1
4
4
1
3
3

นก.
4
4
4
4
3

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

รวม 20 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1

รวม 18 หน่วยกิต

นก.
4
4
1
4
1
3
3

นก.
4
4
4
4
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
105261 ทัศนศาสตร์
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
203204 ภาษาอังกฤษ 4
114100 กีฬาและนันทนาการ
หรือ
202xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
รวม 19 หน่วยกิต
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นก.
4
1
3
3
4
1
3

นก.
4
4
4
2
3
2
2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1
203305 ภาษาอังกฤษ 5
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
105491 สหกิจศึกษา
หรือ
105492 โครงการวิจัย

นก.
4
4
4
3
3

นก.
8
8

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

รวม 17 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
105493 สัมมนาฟิสิกส์
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

นก.
4
4
2
4
3

นก.
1
4
4

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
เบื้องต้น
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
105395 โครงงาน
202213 โลกาภิวัตน์
รวม 15 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
105xxx วิชาเลือกเฉพาะด้านฟิสิกส์
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

รวม 8 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หลักสูตร = (20+20+19)+(19+18+19)+(18+17+15)+(8+9+8) = 59 + 56 + 50 + 25 = 190 หน่วยกิต

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสกิ ส์
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นก.
1
3
4
1
3
3
นก.
4
4

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Bachelor of Science Program in Sports Science

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
Bachelor of Science (Sports Science)
B.Sc. (Sports Science)

ลักษณะวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกี ฬา เป็นวิชาชีพที่เกี่ย วกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาทางด้าน
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิชาที่ มีการบูรณาการเอาเนื้อหาสาระ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี แคลคูลัส และ
อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการทางานของมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์
การกีฬา โภชนศาสตร์การกีฬา และวิทยาการจัดการการกีฬา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการให้คาแนะนาทางด้านการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อสุ ขภาพและเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา
ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการวิจัยเบื้องต้น และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคม
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ ผู้นาการออก
กาลังกายในองค์กรและหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
4. โรงเรียนกีฬา การศึกษาพิเศษ
5. ศูนย์สุขภาพ โรงแรม รีสอร์ท
6. บริษัทที่ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์กีฬา
7. โรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ และตาบล
9. สมาคมกีฬา ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีใจรักทางด้านการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา กล้า
แสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
191
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์
2
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
136
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22
- กลุ่มวิชาแกน
47
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
29
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
38
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน 1
1
114101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
การกีฬาเบื้องต้น
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์
3
การกีฬาทางน้า
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1
102105 เคมีอินทรีย์
3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
ประเภททีม
114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
4
พื้นฐาน 2
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2-3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ทักษะและวิทยาศาสตร์
การกีฬาประเภทแร็กเก็ต
203102 ภาษาอังกฤษ 2
103101
104101
104102
104113
114103

109201
109204
114106
114202
114203
114204
203204

รวม

18-19

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
ทักษะและวิทยาศาสตร์การ
กีฬาประเภทประกอบจังหวะ
สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหว
ทางการกีฬา
ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และ
การเคลื่อนไหวทางการกีฬา
ภาษาอังกฤษ 4
รวม

หน่วยกิต
4
4
1
3
3
3
18
4
1
3
4
4
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 3
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรีฑาประเภทลู่และลาน
114107 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาพื้นฐาน 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 3
114205 โภชนศาสตร์การกีฬา
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
114207 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการ
กีฬา
114321 จิตวิทยาการกีฬา
114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และการประเมินผลเพื่อสุขภาพ
และการแข่งขัน
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา

3
20
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รวม

หน่วยกิต
4
1
3
4
3
2-3
17-18
3
1
3
3
4

3

17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 1
103104 สถิติเบื้องต้น
114322 การจัดโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อการแข่งขัน
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
และการป้องกัน
203305 ภาษาอังกฤษ 5

หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2
3
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา
4
114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
114328 การบริหารกายและจิตตาม
4
แนวตะวันออก
3
114335 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202213 โลกาภิวตั น์

รวม
17
ปีที่ 4 ภาคการศึกษา 1
หน่วยกิต
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิต
3
ประจาวัน
114421 กีฬากับการท่องเที่ยวและ
3
นันทนาการ
114422 การออกกาลังกายสาหรับ
4
บุคคลกลุ่มพิเศษ
114423 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพ
3
เพื่อการแข่งขันและการ
จัดการสปา
114481 สัมมนา
1
114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์
2
การกีฬาเพื่อสุขภาพและ
การแข่งขัน
114490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
รวม
17

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2
114491 สหกิจศึกษา

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษา 3
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการ
การตลาด
114331 การฝึกสอนกีฬา
114332 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษา 3
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์

หน่วยกิต
2
3

รวม

4

8
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4
4
2
3
18
หน่วยกิต
2
2

กลับสู่หน้าสารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
1(1-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การน าเสนอและอภิ ป รายร่ ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ จ ากทุ ก สาขาวิ ช า ผ่ า นประสบการณ์ ใ น
ลักษณะของสหวิทยาการ โดยนัก ศึก ษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของ
งานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลายสาขาทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากการบรรยายและสั ม มนาโดย
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง จากการนาเสนอบทความทางวิชาการโดย
นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะสาขาวิ ช าจากวารสารวิ ช าการเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
อภิ ป รายของนั ก ศึ ก ษา และการเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย และ
ศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งนี้ประสบการณ์เหล่านี้จ ะช่วยเพิ่มมุมมองด้านสห
วิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงทิศทางที่ตนเอง
จะทุ่มเทให้ในอนาคต นักศึกษาจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด และการ
สื่อสารผ่ านการเยี่ย มชม การอภิ ป รายร่วมกั น และการบั น ทึก ของ
นักศึกษาแต่ละคน
101301 Science Colloquium
1(1-0-6)
Prerequisite : none
Presentation and discussion by students from all
science undergraduate programs are in 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, seminars delivered by the

students on suitable subjects from academic journals
(which would encourage more discussions from the other
students) andvisits 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)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
วิทยาศาสตร์จากทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้
ทราบถึ ง ภาพรวมของงานวิ จั ย แนวหน้ า และได้ เข้ า ถึ ง ความรู้ ใ น
หลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
แนวหน้ า จากการบรรยายโดยอาจารย์ แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
ชื่อเสียง และจากการนาเสนอบทความทางวิชาการโดยนักศึกษาจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จากวารสารวิชาการ
เพื่อให้เกิดการอภิปรายของนักศึกษาตัวอย่างหัวข้อการบรรยายด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าที่กาลังได้รับความสนใจมากที่สุด
ในปัจจุบันเช่น นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน และ
เทคโนโลยี อ วกาศ เป็ น ต้ น หั วข้ อ บรรยายเหล่ านี้ เป็ น สหวิ ท ยาการ
สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้ กับนักศึกษา
และช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางที่ ต นเองจะทุ่ ม เทให้ ง านด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต
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101302 Frontiers of Science and Technology
3(3-0-6)
Prerequisite : none
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 scientists and
seminars delivered by the students on mathematics,
physics, chemistry, and biology subjects from academic
journals (which would encourage more discussions from
the other 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.
102105 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือ 102115 หลักเคมี
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ทั่ ว ไป ข อ ง เค มี อิ น ท รี ย์ ;
ไฮโดรคาร์ บ อน; สารปิ โ ตรเคมี ; สารอิ น ทรี ย์ แ ฮไลด์ ; แอลกอฮอล์
แอลดิไฮด์และคีโทน; กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน; สเตริโอไอโซเมอริซึม
Principles and general theory of organic
chemistry; hydrocarbons; petrochemical substances;
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organic halides; alcohols aldehydes and ketones;
carboxylic acids and amines; stereoisomerism
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์ หรือเรียนควบคู่กัน หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีอินทรีย์
Experiments ralated to contents of organic
chemistry
102111 เคมีพื้นฐาน 1

4(4-0-8)

(Fundamental Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุ ต ามตารางธาตุ ธาตุ เรพรีเซนเทที ฟ และโลหะแทรนซิ ชั น
พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ทั่วไปของกรดและเบส 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 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง เทคนิ ค
พื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว
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แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตร์
เคมี 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.

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.

102113 เคมีพื้นฐาน 2
4(4-0-8)
(Fundamental Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพื้นฐาน 1
สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิก ส์และการประยุก ต์
ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ โลหะแทรนซิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลีย ร์ เคมี
อินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
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.

102117 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1(1-0-2)
(Laboratory Safety)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
อุ ป กรณ์ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ความเป็ น พิ ษ ของ
สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การทิ้งของเสียเคมี
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.

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
(Fundamental Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน: 102113 เคมีพื้นฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษา การหาค่าคงที่
การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคในการทา
ภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต
และเคมีสิ่งแวดล้อม

102202 เคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Physical chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
สมบัติของของเหลวและสารละลาย ; สมดุลวัฎภาคและ
กฏวัฎภาค ; กระบวนการเร่งปฏิกิริยา ;
อุณหพลศาสตร์เคมี และจลนพลศาสตร์เคมี
Properties of liquids and solutions ; phase
equilibria and the phase rule ; catalysis processes;
chemical thermodynamics; chemical kineties.
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102203 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
Experiments related to contents of Physical
chemistry
102204 เคมีวิเคราะห์
4(4-0-8)
(Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2
หลัก การและทฤษฎีของเคมี วิเคราะห์ ; วิธีก ารวิเคราะห์
โดยการตกตะกอนและวิธีวิเคราะห์โดยปริมาตร ; 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.
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีวิเคราะห์
Esperiments related to contents of Analytical
Chemistry

102210 เคมีอนินทรีย์ 1
4(4-0-8)
(Inorganic Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2
แนวคิดเกี่ ย วกั บอะตอมและโมเลกุ ล ทฤษฎีพันธะ ได้แก่
ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์และทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่มและ
สมมาตรเชิงโมเลกุลเบื้องต้น โครงสร้างและสมบัติของของแข็งที่เป็น
โลหะและสารประกอบไอออนิ ก กรดและเบสในสารละลายน้ า
ปฏิกิ ริยารีดอกซ์ เคมีของสารประกอบอนินทรีย์ใน ตัวทาละลายที่ไม่ใช่
น้า
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 nonaqueous 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.
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102212 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-0)
(Inorganic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102210 เคมีอนินทรีย์ 1 และ 102211 เคมีอนินทรีย์ 2
หรือเรียนควบคู่กันกับ 102211 เคมีอนินทรีย์ 2
เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎีในวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และ
2 เช่น โครงสร้างของของแข็ง การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบอนินทรีย์ สารเชิงซ้อน สารประกอบ โลหะ
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 เคมีพื้นฐาน 2
ทฤษฎีพันธะ หมู่ฟังก์ชัน ไอโซเมอริซึม สเตอริโอเคมี การ
วิเคราะห์คอนฟอร์เมชัน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ เคมีของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ และ
เอมีน ปฏิกิ ริยาและกลไกการเกิดปฏิกิ ริยาการแทนที่ การเติม และ
การขจัดในเบื้องต้น
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.
102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 102220 เคมีอินทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน

เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การแยก
การทาสารให้บ ริสุท ธิ์ การระบุสารอิน ทรีย์โดยเทคนิคทางเคมีและ
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
วิ ช าต่ อ เนื่ อ งจากเคมี อิ น ทรี ย์ 1 (102220) เคมี ข องหมู่
คาร์บอนิล หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์แบบย้อนกลับสาหรับ
ออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เคมีของโมเลกุลที่มีความสาคัญ
ทางชีวภาพ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดไขมัน กรดนิวคลิอิก
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เคมีอินทรีย์ในทางการแพทย์
และอุตสาหกรรม
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
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติก ารเคมีอินทรีย์ 1 (102221) เน้น
เรื่องปฏิกิริยาและวิธีการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ และการใช้
เทคนิ ค ทางสเปกโทรสโกปี ในการหาโครงสร้ า งของสารประกอบ
อินทรีย์
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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 เคมีพื้นฐาน 2
การใช้ ส ถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ท างเคมี การวิ เคราะห์ โ ดย
น้าหนัก สมดุลเคมี การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไทเทรต การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิ ดสารเชิงซ้อน
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
การวิ เ คราะห์ โ ดยน้ าหนั ก การไทเทรตกรด-เบส การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิ ด สารเชิงซ้อน การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวิเคราะห์ด้วยการวัดศักย์ไฟฟ้า
Laboratory work includes gravimetric analysis,
acid-base titration, precipitation titration, complexation
titration, redox titration and potentiometry.

102232 เคมีวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
(Analytical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102230 เคมีวิเคราะห์ 1
หลั ก การพื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง
ปริมาณด้วยสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิงโมเลกุล สเปกโทรเมตรี
การเปล่งแสงเชิงโมเลกุล 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
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสเปกโทรเมตรีการดูดกลืนแสงเชิง
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.
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102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
(Physical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2
สมบัติของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง อุณ หพลศาสตร์เคมี
กฎของอุณ หพลศาสตร์ พลังงานเสรี สมดุลเคมี สมดุลเฟส ของผสม
สารละลายอุ ด มคติ แ ละไม่ ใ ช่ อุ ด มคติ อุ ณ หพลศาสตร์ พื้ น ผิ ว
สารล ะ ล าย อิ เล็ ก โท รไล ต์ แ ล ะ น อ น -อิ เล็ ก โท รไล ต์ ท ฤ ษ ฎี
จลนพลศาสตร์ของแก๊ส อัตราเร็วของปฏิกิริย าเคมี จลนพลศาสตร์
เคมีในเฟสแก๊ ส และสารละลาย ปฏิ กิ ริย าซับ ซ้อ นและกลไก ระบบ
ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ และเคมีไฟฟ้า
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 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติเชิงกายภาพและเคมี ที่เกี่ยวข้อง
กั บ สมดุ ล ของวั ฏ ภาค ความร้ อ นของสารละลาย สมดุ ล 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.
102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
(Physical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 102240 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
โครงสร้างและสเปกตราของอะตอม โครงสร้างโมเลกุ ล
สมมาตรของโมเลกุล สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล สเปกตราของการ
หมุ น และการสั่ น การเปลี่ ย นระดั บ พลั ง งานของอิ เล็ ก ตรอน เร
โซแนนซ์ เชิ ง แม่ เหล็ ก สมบั ติ เชิ ง ไฟฟ้ า และแม่ เหล็ ก ขอ งโมเลกุ ล
คอลลอยด์และแมโครโมเลกุล
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(3-3-6)
(Advanced Inorganic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102211 เคมีอนินทรีย์ 2
การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ลักษณะและการศึกษาสมบัติ
ของสารประกอบอนิ น ทรี ย์ ใหม่ ๆ การตกผลึ ก และการวิ เคราะห์
โครงสร้างของสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน การเร่งปฏิกิริยา
แบบเอกพันธุ์ของสารเชิงซ้อน และปฏิบัติการในหัวข้อที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎี
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Synthesis, characterization and studies of
properties of new inorganic compounds; crystallization
and structural determination of complexes; reactions of
complexes; homogeneous catalysis of complexes and
laboratory on topics conforming to theory.
102320 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2
วิชาต่อเนื่องจากเคมีอินทรีย์ 1 (102220) และ เคมีอินทรีย์
2 (102222) ทฤษฎี อ อร์ บิ ทั ล เชิ งโมเลกุ ล การศึ ก ษาเชิ ง กลไกของ
ปฏิ กิ ริ ย าอิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น ของพลั ง งานอิ ส ระ
ทฤษฎี สภาวะแทรนซิชัน ผลของตัวทาละลาย จลนพลศาสตร์และ
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า สารมั ธ ยั น ตร์ ที่ ว่ อ งไว การจั ด เรี ย งตั ว ใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
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
ห ลั ก ก ารก ารวิ เ คราะห์ ด้ วย วิ ธี ท างเครื่ อ งมื อ เช่ 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.
102331 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ 1 (0-3-0)
(Instrumental Methods of Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102330 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ หรือ
เรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติก ารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เทคนิ ค นิ วเคลีย ร์แ มกเนติ ก เร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี อินดักทีฟลิคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเม
ตรี เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์เชิงความ
ร้อน 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(3-3-6)
(Advanced Physical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102242 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
แนวคิ ด ของอุ ณ หพลศาสตร์ เชิ ง สถิ ติ อองซอมเบิ ล และ
ฟังก์ชันพาร์ทิชัน องศาอิสระระดับอะตอมและโมเลกุล สมดุลเคมีและ
สมบั ติ อุ ณ หพลศาสตร์ แบบจ าลองของแข็ งและของเหลว ทฤษฎี
จลนพลศาสตร์ทางเคมีการจาลองโดยคอมพิวเตอร์ในอุณหพลศาสตร์
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เชิงสถิติ แนวคิดของควอนตัมเคมี สมการชโรดิงเจอร์ การประมาณ
ของบอร์น-ออปเป็นไฮเมอร์ ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล วิธีของฮาร์ทรี ฟอค สหสัมพันธ์ของอิเล็กตรอน เคมีคานวณเบื้องต้น และปฏิบัติการ
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับทฤษฎี
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 and laboratory
on topics conforming to theory.
102350 การคานวณทางเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Calculations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนคณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทาง
เคมี การเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีก ารเชิงตัวเลข กราฟิกเชิง
โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงสถิติ หัวข้อที่เลือกสรรทางการคานวณทาง
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.

102390 โครงงาน
3(0-9-0)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทาวิจัย โดยคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึก ษา เพื่อพัฒ นา
ทักษะการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางเคมี ประกอบด้วย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การคิดตามกระบวนวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสมมติฐาน การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
และอภิ ป รายผล และการรายงานผลงานวิ จั ย ตามหลั ก การเขี ย น
บทความทางวิชาการ
102390 Project
3(0-9-0)
Prerequisite : Consent of the School
Conduct a research under a guidance of advisor
to develop scientific research skill to solve chemistry
problems. The skill includes litereature review, scientific
thinking to develop a hypothesis which can be confirmed
by experiments, data analysis and discussion, and report
the research outcome by academic writing.
102391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
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บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 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
หั ว ข้ อ ทางเคมี ที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง น าเสนอโดยนั ก ศึ ก ษา
Topics of interest in chemistry presented by the
students.
102491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชา 102391
เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ

ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา 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 postplacement 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 ทาการวิจัย นาเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี โดย
โครงงานนั้ นต้องเป็ นการพัฒ นาสิ่ งที่ มีอยู่แล้วให้ดี ขึ้น หรือเป็น การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมี
การสอบปากเปล่า

49
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

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.
102460 เคมีในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Introduction about industrial chemistry, chemical
processes in industry such as catalysis, reactors,
production processes of materials and applications,
production processes of polymers and metals.
102462 เคมีสิ่งแวดล้อม

(Chemistry in daily life)

3(3-0-6)

(Environmental Chemistry)

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

เคมี ของสารประกอบ วัสดุ หรือกระบวนการทางเคมี ใน
ชีวิตประจาวัน เช่ น เคมี ในการซัก ล้าง เคมี ในห้ องครัว เคมีในสวน
เคมีของโลหะ เคมีของเส้นใย เคมีในสีหรือกาวต่างๆ เคมีของยา เคมี
ในเครื่องสาอาง เคมีเกี่ยวกับพลังงานและพาหนะ
Chemistry of compounds, materials or chemical
process in daily life such as chemistry in laundry, kitchen,

สาเหตุข องมลพิ ษ ทางอากาศ น้ า และดิน ผลกระทบต่ อ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ และการป้องกั น และการ
บาบัด
Origins of pollutants in air, water and soil; impact
to living thing and environment; analysis; prevention and
treatment.

garden; chemistry of metals, fibers, paints or adhesives,
102463 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

medicine, cosmetics; chemistry about energy and vehicles.

3(3-0-6)

(Introduction to Polymer Chemistry)
102461 เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กลไกของปฏิกิ ริย าพอลิเมอไรเซชันของมอนอเมอร์ การ
กระจายของน้าหนักโมเลกุลของผลิตภัณ ฑ์ หลักการ ข้อจากัด และ
ข้ อ ดี ข องการหาน้ าหนั ก โมเลกุ ล ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างสมบั ติ ท าง
กายภาพ กั บ โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบ ความเชื่ อ มโยงของ
องค์ประกอบทางเคมีกับการนาไปใช้
Mechanisms of polymerization reactions of
monomers and molecular weight distributions of

3(3-0-6)

(Introduction to Industrial Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทน าเกี่ ย วกั บ เคมี อุ ต สาหกรรม กระบวนการเคมี ใ น
อุตสาหกรรม เช่น การเร่งปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์เคมี กระบวนการ
ผลิ ต วั ส ดุ แ ละการประยุ ก ต์ กระบวนการผลิ ต สารเคมี พื้ น ฐาน
กระบวนการผลิต

พอลิเมอร์ และกระบวนการผลิตโลหะ
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products; principles, limitations and advantages of most
important methods of molecular weight determination;
relationship of physicalproperties to structure and
composition; correlations of applications with chemical
constitution.
102464 ปิโตรเคมีเบื้องต้น

3(3-0-6)

(Introduction to Petrochemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเกิดของปิโตรเลียม การแยกน้ามันและผลิตภัณ ฑ์ ค่า
เลขออกเทนและค่ า เลขซี เ ทน การแยกแก๊ ส และผลิ ต ตภั ณ ฑ์

102711 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3(3-0-9)
(Coordination Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การพื้ น ฐานส าหรั บ สารเชิ ง ซ้ อ นโลหะแทรนซิ ชั น
โครงสร้ า งและไอโซเมอร์ ข องสารเชิ ง ซ้ อ น ทฤษ ฎี พั นธะใน
สารประกอบโคออร์ ดิ เนชั น สเปกตราอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสมบั ติ
แม่เหล็ก ตลอดจนกลไกปฏิกิริยาและวิธีการสังเคราะห์
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.

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ
Petroleum formation, oil refinery and products,
octane and cetane number, gas separation and products,
petrochemical industry, biofuel.
102710 เคมีอนินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก
3(3-0-9)
(Inorganic Chemistry of Main Group Elements)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาแนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุของธาตุห มู่
หลัก และเคมีของสารประกอบของไฮโดรเจนและธาตุหมู่หลัก
Periodic trend of main group elements and
chemistry of compounds of hydrogen and main group
elements.

102712 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสร้าง
3(3-0-9)
(Physical Methods for Structure Determinations)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ลัก ษณะสารประกอบอนินทรีย์ด้วยเทคนิ ค
อิ น ฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกปี อั ล ตราไวโอเล็ ต -วิ สิ
เบิ ลสเปกโทรสโกปี นิวเคลีย ร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี
อิเล็กตรอน พาราแมกเนติก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี วิธีรังสีเอกซ์
และเทคนิคอื่น ๆ
Techniques to characterize inorganic compounds
including infrared and Raman spectroscopy, ultravioletvisible spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy, electron paramagnetic resonance
spectroscopy, X-ray methods, and other techniques.
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102713 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์
3(3-0-9)
(Inorganic Reaction Mechanisms)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแยกประเภทปฏิกิริยาในสารละลาย กลไกปฏิกิริยาการ
แทนที่ 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.
102715 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน
3(3-0-9)
(Organometallic Chemistry of Transition Elements)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชันและกฎ 18 อิเล็กตรอน
ชนิดของลิแกนด์ โครงสร้างและพันธะระหว่างโลหะและลิแกนด์ การ
สังเคราะห์ ปฏิกิ ริย า การวิเคราะห์ลัก ษณะ และการประยุก ต์ของ
สารประกอบโลหอิ น ทรีย์ ตลอดจนลั ก ษณะเชิ งขนานกั บ เคมี โลห
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 ความสาคัญใน
เชิงสรีรวิทยาของเมทัลโลโปรตีนและเมทัลโลเอนไซม์ การประยุกต์
ของไอออนโลหะและคีเลตในทางเภสัช ตลอดจนเคมีอนิ นทรีย์เชิ ง
ชีวภาพสภาวะแวดล้อม
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
วิ ธี ก ารเตรี ย มและเทคนิ ค ทางกายภาพในการจ าแนก
ลักษณะของของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างของของแข็งอนินทรีย์ ปัจจัย
ที่มี ผลต่อโครงสร้างในสถานะของแข็ ง และสมบั ติที่ เกิ ด จากปั จจั ย
เหล่านี้
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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
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in inorganic
chemistry.
102719 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Inorganic Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in inorganic
chemistry.
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
ยุ ท ธ์ ก ารเลื อ กต าแหน่ งในการแยกส่ ว นกลยุ ท ธ์ ก ารแยกส่ ว นของ
สารประกอบคาร์บอนิล กลยุทธ์ก ารสังเคราะห์วง และกลยุทธ์การ
สังเคราะห์ขั้นสูงสาหรับสารประกอบที่มีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อน
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.
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102727 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-9)
(Selected Topics in Organic Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ที่ กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in organic
chemistry.
102728 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Organic Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in organic
chemistry.
102731 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์
3(3-0-9)
(Analytical Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรเคมี ส่วนประกอบของ
เครื่องมือ สัญญาณและสัญญาณรบกวน วิธีวิเคราะห์ และเทคนิคส
เปกโทรสโกปีเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล
Concepts of spectrochemical analysis,
instrumental components, signal and noise, methodology,
and atomic and molecular spectrometric techniques.
102736 การวิเคราะห์พอลิเมอร์
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(3-0-9)

การหาน้าหนักโมเลกุล 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
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in analytical
chemistry.
102738 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Analytical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in analytical
chemistry.
102741 เคมีควอนตัมแผนใหม่
3(3-0-9)
(Modern Quantum Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ฟั ง ก์ ชั น คลื่ น ส าหรั บ ระบบหลายอิ เ ล็ ก ตรอนและตั ว
ดาเนินการ การประมาณฮาร์ทรี-ฟอค อันตรกิริยาโครงแบบ ตลอดจน
ทฤษฎีคู่และทฤษฎีคู่ควบ
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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 สมบั ติเชิงจลน์ สมบัติเชิงแสง ผิวร่วม
ของของเหลว-แก๊สและของเหลว-ของเหลว ผิวร่วมของของแข็ง-แก๊ส
ผิ วร่ วมของของแข็ ง -ของเหลว ผิ ว ร่ วมที่ มี ป ระจุ ความเสถี ย รของ
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.

102744 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-9)
(Physical Chemistry of Polymers)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้างของโซ่พอลิเมอร สารละลายพอลิเมอรและพอลิ
เมอร์ผสม สถานะอสัณฐานและสถานะหลอมเหลว สถานะผลึก และ
หัวข้อใหม่ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ เช่น พอลิเมอร์ผลึก
เหลว พอลิเมอร์นาไฟฟ้า และการจาลองโมเลกุล 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
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in physical
chemistry.
102749 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Physical Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in physical
chemistry.
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102750 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับนักเคมี
3(3-0-9)
(Numerical Methods for Chemists)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชนิดอัลกอริทึมปิด รากสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์ ก ารถดถอย การอินทิ เกรตเชิงตั วเลข
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 เคมีเชิงคานวณขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Computational Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102650 เคมีเชิงคานวณระดับบัณ ฑิตศึกษา หรื อ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประวัติของการจาลองทางคอมพิวเตอร์ ระบบแบบจาลอง
และศักย์อันตรกิริยา กลศาสตร์เชิงสถิติ วิธีมอนติคาร์โล พลศาสตร์
เชิงโมเลกุล เทคนิคการจาลองขั้นสูง และการประยุกต์
History of computer simulation, model systems
and interaction potentials, statistical mechanics, Monte
Carlo method, molecular dynamics, advanced simulation
techniques, and applications.
102753 เทคโนโลยีนาโนเชิงคานวณ
(Computational Nanotechnology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(3-0-9)

บทนา การคานวณโครงสร้างอิเล็กตรอน การจาลองระดับ
อะตอม และการจาลองระดับเมโซสเกล
Introduction, electronic structure calculation,
atomistic simulation, and mesoscale simulation.
102754 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคานวณ 1
3(3-0-9)
(Selected Topics in Computational Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคานวณที่กาลังเป็นที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน
Selected topics of current interest in
computational chemistry.
102755 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคานวณ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Computational Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคานวณที่กาลังเป็นที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน
102761 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3(3-0-9)
(Petroleum and Petrochemicals)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ธรรมชาติของปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ กระบวนการ
ทางปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น
น้ามันและวัตถุดิบป้อนโรงงานปิโตรเคมี และการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีเพื่อการผลิตสารปิโตรเคมีที่สาคัญทางอุตสาหกรรม
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.
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102762 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
3(3-0-9)
(Heterogeneous Catalysis)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนาและหลักการเบื้องต้นเกี่ ยวกับการเร่งปฏิกิริย าวิวิธ
พันธุ์ การดูดซับและไอโซเทอม อัตราเร็วและจลนพลศาสตร์ของการ
เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า การเตรี ย ม สมบั ติ การวิ เคราะห์ ลั ก ษณะ และการ
เสื่ อ มสภาพของตั ว เร่งปฏิ กิ ริย า และตั วอย่ างของกระบวนการเร่ ง
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
บทนา ท่อคาร์บอนนาโน ผลึกนาโน ควอนตัมด็อต สมบัติ
ของวัสดุที่เป็นฟังก์ชันกับขนาด การเกิดโครงสร้างด้วยตัวเอง วัสดุที่มี
โครงสร้างนาโน คอมพอสิ ท และฟิ ล์ม ที่ มี อ งค์ ป ระกอบระดับ นาโน
เครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต์ จ ากเทคโนโลยี น าโน วิ ศ วกรรมระดั บ
โมเลกุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะดั บ โมเลกุ ล นาโนเฟบริ เ คชั น และ
เทคโนโลยีไบโอนาโน การเกิ ดภาพและการปรับแต่งในระดับอะตอม
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.
102765 ผลิกศาสตร์
3(3-0-9)
(Crystallography)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิธีการทดลองที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีและหลักการ
ของผลิกศาสตร์เชิงเคมียุคใหม่ และการประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ
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 น้าหนักโมเลกุล และการแจกแจง
โมเลกุ ล หลัก การของเคมีพอลิเมอร์โดยเน้นวิธีก ารสังเคราะห์และ
การเกิ ดพอลิเมอร์ กลไกและจลนพลศาสตร์ของการเกิ ดพอลิเมอร์
แบบควบแน่น แบบอนุมูลเสรีและแบบไอออน การเกิดพอลิเมอร์ร่วม
การเกิดพอลิเมอรแบบโคออร์ดิเนชัน และการเกิดพอลิเมอรแบบเปิด
วง ตลอดจนหั ว ข้ อ พิ เศษเกี่ ย วกั บ การสั ง เคราะห์ พ อลิ เมอร์ เช่ น
ปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่และโครงสร้างโซ่ชนิดใหม่ ความก้าวหน้าในการ
เร่งปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และสมบัติ
Polymer architecture as well as molecular weight
and distribution, principles of polymer chemistry with a
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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
บทนาเกี่ยวกับเคมีวัสดุ 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 การเปลี่ ย นและการกั ก เก็ บ พลั ง งานเคมี ไ ฟฟ้ า
อิเล็กโทรไลซิสเชิงอุตสาหกรรม อิเล็กโทร พอลิเมอร์ไรเซชันและการ
ทาสีแบบอิเล็กโทรโฟเรติก การทาเครื่องกลทางเคมีไฟฟ้าและการขัด
เงาทางเคมีไฟฟ้ า หลั ก การและการป้ อ งกั น การกั ดกร่ อน และการ
บาบัดน้าเสียทางเคมีไฟฟ้า

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.
102861 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3(3-0-9)
(Selected Topics in Applied Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in applied
chemistry.
102862 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3(3-0-9)
(Selected Topics in Applied Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน
Selected topics of current interest in applied
chemistry.
103101 แคลคูลัส 1
4(4-0-8)
(Calculus I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ข องอนุ พั น ธ์
ฟังก์ชันผกผัน ปริพันธ์จากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
Limits, continuity, the derivative, applications of
the derivative, inverse functions, the definite integral and
the fundamental theorem of calculus.
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103102 แคลคูลัส 2
4(4-0-8)
(Calculus II)
วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1
เทคนิ ค การหาปริ พั น ธ์ (ฟั ง ก์ ชั น ตั ว แปรเดี ย ว) การหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ลาดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ 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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การประยุก ต์คณิตศาสตร์พื้นฐานในปัญหาชีวิตประจาวัน
โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ พื้นที่ และปริมาตร ปัญหาการเงิน
เช่ น การค านวณ ดอกเบี้ ย เงิ น ปี และภาษี ปั ญ หาการจั ด สรร
ทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีก ราฟ
และวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
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
แนวคิ ดหลัก และวิธีเชิงสถิติ การวัด แนวโน้ม สู่ส่ วนกลาง
และการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง

การประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
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.
103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
4(4-0-8)
(Principles of Mathematics)
วิชาบั งคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ตรรกศาสตร์ และการพิสู จ น์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ ตัวระบุ
ปริมาณ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จานวนเชิง
การนับ จานวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
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 ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์
ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน
การฉายเชิงตั้งฉาก กระบวนการของกราม–ชมิดต์
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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 หรื อโดยความ
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)
วิชาบั งคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ใน
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์
ตามเส้ น และปริ พั น ธ์ ต ามผิ ว ทฤษฎี บ ทของกรี น และสโตกส์
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 านวนจริ ง ล าดั บ ลิ มิ ต ทอพอโลยี บ นเส้ น จ านวนจริ ง
ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์
The real numbers, sequences, limits, topology of
the real line, continuity, the derivative, the Riemann
integral, infinite series.
103223 การวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
(Analysis II)
วิชาบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสขั้นสูง และ 103222 การ
วิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ลาดับและอนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทของ
เทย์เลอร์ในหลายตัวแปร ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด ภาวะต่อเนื่องบน
ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์รวม ตัวคูณ ลากรานจ์ 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.
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103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8)
(Differential Equations I)
วิชาบั งคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
สมการเชิงอนุ พั น ธ์ส ามัญ อัน ดับ หนึ่ ง สมการเชิงอนุ พั น ธ์
สามั ญ อั น ดั บ สอง ปั ญ หาค่ าขอบ วิ ธีก ารอนุ ก รมก าลั ง สมการเชิ ง
อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ สู งประเภทเชิ งเส้ น และการประยุ ก ต์ ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์ 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 การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
(Scientific Computer Programming)
4(3-3-6)
วิชาบังคับก่อน : 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ทฤษฎี พื้ นฐานทางคอมพิ วเตอร์ ตัวแปร การดาเนิ นการ
พีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การดาเนินการตรรกศาสตร์ การวนซ้า แถว
ลาดับ 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)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103231 สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ 1 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีก ารประมาณค่ า
การประมาณค่ า ในช่ ว งและการประมาณค่ า ด้ ว ยพหุ น าม การหา
อนุ พั น ธ์ แ ละการหาปริ พั น ธ์ เชิ ง ตั ว เลข การหาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การหาผล
เฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ 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.
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
(Linear Algebra II)
วิชาบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ เมทริกซ์ยูนิแทรี เมทริกซ์เชิง
ตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน วิธีการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์
เลย์ –แฮมิล ตั น รู ป แบบปกติ ช อร์ด อง รูป แบบเชิ งเส้ น และรูป แบบ
กาลังสอง ผลคูณเทนเซอร์ การประยุกต์
Eigenvalues and eigenvectors, unitary, orthogonal
and Hermitian matrices, diagonalization, Cayley-Hamilton
theorem, Jordan normal form, linear and quadratic forms,
tensor products, applications.
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103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญา 4(4-0-8)
ของคณิตศาสตร์
(Topics in the History and Philosophy of Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ร า ย วิ ช า นี้ ค ร อ บ ค ลุ ม หั ว ข้ อ ที่ น่ า ส น ใจ เกี่ ย ว กั บ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาต่าง ๆ การมอง
ธรรมชาติของคณิ ตศาสตร์ในลัก ษณะวิชา ศึก ษาเกี่ ย วกั บกฎเกณฑ์
และทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์
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 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8)
(Number Theory)
วิชาบังคับก่อน : 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนเต็ม การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวน
สมภาค ทฤษฎี จ านวนของจ านวนจริ ง สมการดิ โ อฟั น ไทน์ การ
ทดสอบการหารลงตัว 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 การเรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู่ 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 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
จ านวนเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ ชั น ของตั ว แปรเชิ ง ซ้ อ น การหา
อนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎี
บทของโคชี อนุกรมเทย์ เลอร์และอนุก รมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล
การส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน 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.
103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8)
(Topology)
วิชาบังคับก่อ น : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเชิง
ผลคูณ ความเชื่อมโยง ทอพอโลยี-ไอเดนทิฟิเคชัน สัจพจน์ก ารแยก
ลาดับและข่ายลาดับ ความกระชับ
Review of metric spaces, topological spaces,
product spaces, connectedness, identification topology,
separation axioms, sequences and nets, compactness.
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103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4(4-0-8)
(Differential Equations II)
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ การวิเคราะห์
ฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัวแปร
การหาผลเฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ 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 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
4(4-0-8)
(Probability Theory and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม การ
แจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สาคัญ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณ
ค่ า ช่ ว งความเชื่ อ มั่ น การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เคราะห์ ก าร
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วย
ไคกาลังสอง 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 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
4(4-0-8)
(Mathematics for Finance)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แบบจ าลองตลาดอย่ า งง่า ย สิ น ทรัพ ย์ ป ลอดความเสี่ ย ง
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แบบจาลองตลาดแบบวิยุต การบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าใน
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 : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามแผนการศึกษา หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งนาเสนอโดยนักศึกษา
Topics of interest in mathematics presented by
students.
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้องกับสห
กิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขีย นจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่ อ สาร และการสั ม ภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก ร ระบบ
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บริห ารงานคุ ณ ภาพ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิ ค
การเขียนรายงานและการนาเสนอ 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 selfconfidence, 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
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ ยวกับเรขาคณิต โดยเนื้อหา
จะแตกต่ างกั น ไปตามความสนใจ ความต้ อ งการของผู้ เรีย น และ
แนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
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
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต โดยเนื้อหาจะ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้ม
ปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้

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
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ โดย
เนื้ อหาจะแตกต่างกั นไปตามความสนใจ ความต้อ งการของผู้เรีย น
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
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
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ เชิ ง
ประยุกต์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการ
ของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in applied analysis.
Course contents varies according to students’ interests,
requirements and the current trends in this field.
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
4(4-0-8)
(Topics in Probability)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ ครอบคลุม หั วข้ อ เกี่ ย วกั บความน่าจะเป็ น โดย
เนื้ อหาจะแตกต่างกั นไปตามความสนใจ ความต้อ งการของผู้เรีย น
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in probability. Course
contents varies according to students’ interests,
requirements and the current trends in this field.
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103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
เบื้องต้น
(Introduction to Numerical Computational Fluid
Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัช ญาของพลศาสตร์ข องไหลเชิ งตัว เลข ความคิ ด รวบ
ยอดพื้นฐานของการไหลของของไหล วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับ
ปัญ หาพลศาสตร์ของไหล ผลเฉลยของสมการนาเวีย ร์ -โสตกซ์ การ
จาลองเชิงตัวเลขของของไหลประเภทราบเรียบ การจาลองเชิงตัวเลข
ของของไหลประเภทปั่นป่วน การเพิ่มความแม่นยาและประสิทธิภาพ
ของการจาลองเชิงตัวเลข
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
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
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
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ ยวกั บคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน
และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in applied
mathematics. Course contents varies according to
students’ interests, requirements and the current trends
in this field.
103462 หั ว ข้ อเกี่ ย วกั บ การสร้ า งตั ว แบบทางคณิ ตศาสตร์
(Topics in Mathematical Modeling) 4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ ยวกับ การสร้างตัวแบบทาง
คณิ ต ศาสตร์ โดยเนื้ อ หาจะแตกต่ า งกั น ไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชานี้
This course covers topics in mathematical
modeling. Course contents varies according to students’
interests, requirements and the current trends in this field.
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
4(4-0-8)
(Topics in Mathematical Finance)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ ค รอบคลุ ม หั วข้ อ เกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ก ารเงิน
โดยเนื้อหาจะแตกต่างกั นไปตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
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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 : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 103391
เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างด้ านคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ไป
ปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
นักศึกษาต้องทารายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
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 : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
รายวิชาโครงการวิจัยนี้จะแนะนาวิธีวิทยาการวิจัยทางด้าน
คณิ ต ศาสตร์ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาจะศึ ก ษาค้ น คว้ า หั ว ข้ อ
เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ในระดั บ แนวหน้ า ของคณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยการ
ดาเนินการสืบค้นวรรณกรรม การทาวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษา

รายบุคคล การอภิปราย การนาเสนอปากเปล่า และการเขียนรายงาน
การวิจัย
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 ตัวดาเนินการเชิงเส้นมี
ขอบเขต ปริภู มิ คู่ กั น ปริภู มิ ผ ลคู ณ ภายใน ฐานของปริ ภู มิฮิ ลเบิ ร์ ต
ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวดาเนินการผูกพันในตัว ตัวดาเนินการ
ปกติแ ละตั วดาเนิ นการยูนิ แทรี ทฤษฎี บทฮาห์ น -บานาค หลั กการ
ภาวะมี ข อบเขตเอกรู ป ทฤษฎี บ ทการส่ ง เปิ ด ทฤษฎี บ ทกราฟปิ ด
ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน*
Normed linear spaces, Banach spaces, bounded
linear operators, dual spaces, inner product spaces,
Hilbert space bases, Riesz-representation theorem, selfadjoint, normal and unitary operators, Hahn-Banach
theorems, uniform boundedness principle, open mapping
theorem, closed graph theorem, reflexive spaces, weakand weak*-convergence.
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103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-8)
(Measure Theory)
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ เมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ทฤษฎีการ
ลู่เข้า ปริภูมิ LP ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม ทฤษฎีบทของฟุบินิ
เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
Measurable spaces, measures, the Lebesgue
integral, convergence theorems, the LP-spaces, RadonNikodym theorem, Fubini’s theorem, Borel measures on
the real line.
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมี
จริง ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเนื่องของผลเฉลย หลักการ
การหดตั ว ทฤษฎี บ ทการมี จ ริงและความเป็ น ได้ อ ย่ างเดี ย ว ความ
ต่อเนื่องของผลเฉลยเทียบกับพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชัน ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการ
เชิ งอนุพั น ธ์ส ามั ญ เป็ น คาบ สมการเชิงเส้ น อัน ดับ m ทฤษฎี เสถีย ร
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
บทนิ ย ามพื้ น ฐานและตั ว อย่ า ง สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย
อันดับหนึ่ง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
อันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น ปัญหา
โคชี ระบบไฮเพอร์โบลิกของสมการอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด สมการ
อิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรี
เคลในบอล ฟังก์ชันฮาร์มอนิกย่อย ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎี
การมีจริงของปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหา
ของดีรีเคลและนอยมันน์
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 secondorder 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.
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103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
(Numerical Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
แง่มุม เชิ งวิเคราะห์ แ ละค านวณของพี ช คณิ ตเชิ งเส้น เมท
ริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น
และวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อยสุด 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 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิง 4(4-0-8)
อนุพันธ์ย่อย
(Numerical Methods for Solving Partial Differential
Equations)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิธีการผลต่างอันตะสาหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การลู่เข้า ความต้อ งกันและความเสถียร การวิเคราะห์ฟู
เรียร์และฟอนนอยมันน์ของวิธีผลต่างอันตะ วิธีการแยกส่วนสาหรับ
สมการพาราโบลิก อิลิปติก และไฮเพอร์โบลิก ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ปัญหาค่าเริ่มต้นสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
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
การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรูปที่จุด และการ
ได้มาของสมการหลักมูลโดยการประยุกต์กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์
มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทาง
อุณ หพลศาสตร์ ความสัมพั นธ์ระหว่างความเค้น ความเครีย ด และ
อัตราความเครียด สมการพื้นฐานที่กากับพฤติกรรมของภาวะต่อเนื่อง
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
หลั ก เกณฑ์ ท างชี ว วิ ท ยา การจั ด ระบบโครงสร้ า งของ
สิ่งมีชีวิต พลังงานกับเซลล์ หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ
โครงสร้ า งระบบนิ เวศ พฤติ ก รรม และการปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
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 ทางชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบความรู้
ในวิชาหลักชีววิทยา 1
Biological experiments related to Principles of
Biology I course.
104103 ชีววิทยาพืช
4(4-0-8)
(Plant Biology)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลัก ชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัติก าร
หลักชีววิทยา 1
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต โมเนรา ไวรัส โพรทิสตา เห็ดรา และ
พืช การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การ
ล าเลี ย ง ก าร สั งเค ร าะ ห์ แ ส ง ก ารสื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ก าร เจ ริ ญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
104104 ปฏิบัติการชีววิทยาพืช
1(0-3-0)
(Plant Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาพืชหรือเรียนควบคู่
การทดลองต่ า ง ๆ ทางชี ว วิ ท ยาพื ช เพื่ อ เสริ ม ประกอบ
ความรู้ในวิชาชีววิทยาพืช
Plant biology experiments which related to plant
biology course.

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
อาณาจัก รพืช อาณาจักรสัตว์ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่
ของเนื้อ เยื่อพื ช และสัตว์ ระบบอวัย วะ ระบบภู มิคุ้ ม กั น การรัก ษา
สมดุล 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.

104107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม
4(4-0-8)
(Man and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการของประชากรมนุ ษ ย์ หลั ก การถ่ า ยทอด
กรรมพั นธุ์ กลไกวิวัฒ นาการ สภาวะแวดล้อมของประชากรมนุษ ย์
พลังงาน บรรยากาศ น้า ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ
พลวัตประชากร สภาพแวดล้อมและแบบอย่างประชากร การสืบพันธุ์
ของประชากรมนุ ษ ย์ การจั ด ระบบนิ เวศและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สภาวะแวดล้อม
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104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Cell Biology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เน้นโครงสร้าง
และหน้ า ที่ ข องส่ ว นประกอบของเซลล์ สั ต ว์ เซลล์ ช นิ ด ต่ างๆ ของ
เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ การขนส่งของเซลล์ และการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Fundamental Cell Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วทิ ยาพื้นฐานหรือ เรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองต่ าง ๆ ทางชี ว วิท ยา เพื่ อ เสริม และ
ประกอบความรู้ในวิชาเซลล์วิทยาพื้นฐาน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ประชากรมนุ ษ ย์ แ ละพลวั ต
ประชากร สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพและทางชี ว ภาพของมนุ ษ ย์
ปั จ จุ บั น และการอยู่ ร อดของมนุ ษ ย์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการ
อนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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

โลกของจุ ลิ น ทรี ย์ สรี รวิ ท ยาและพั น ธุ ศ าสตร์ การจั ด
จาแนกและการวิเคราะห์ ชนิ ด ของจุลิ น ทรีย์ การควบคุ ม จุลิ น ทรี ย์
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี บ ทบาทต่ อ พยาธิ ส ภาพ เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
อาหารและสิ่งแวดล้อม
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
การทดลองต่ าง ๆ ทางจุล ชี ววิ ท ยาเพื่ อ เสริม ประกอบ
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
บทนาสู่วิชาพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรมตามกฎ
ของเมนเดล หลักการถ่ายทอดโครโมโซมและการสืบพันธุ์ การขยาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของเมนเดล การถายทอดพันธุกรรมนอกเหนือ
กฏของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การกลายระดับโครโมโซมและระดับยีน รีคอมบิเน
ชั น และทรานสโพซอน พั น ธุ วิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น พั น ธุ ศ าสตร์ เชิ ง
ปริม าณ พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร และการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างพั น ธุ
ศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์
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Introduction to Genetics, Mendel’s law of
inheritance, chromosome transmission and reproduction,
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
ก ารศึ ก ษ าพั น ธุ ศ าส ต ร์ ใ น แ ม ลงห วี่ (Drosophila
melanogaster) การผสมโดยพิ จ ารณาลัก ษณะเดี ย ว การผสมโดย
พิจารณาสองลักษณะ ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ใน
วิชาพันธุศาสตร์ ไมโทซิสและไมโอซิส การวิเคราะห์คารีโอไทป์ การ
วิเคราะห์เพดิกรีและการถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ
Genetic studies in Drosophila melanogaster,
monohybrid cross, dihybrid cross, probability and chisquare 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 าสู่ ชี ว วิ ท ยาของเซลล์ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
เซลล์ การได้มาและใช้ พลังงานของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ โพรแครีโอทและยูแครีโอท เน้น การจัดโครงสร้างภายในของ
เซลล์ พลวั ต และหน้ า ที่ ข องออร์ แ กเนลล์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ เยื่ อ หุ้ ม เซลล์
นิ วเคลีย ส ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ เพอร็อ กซิ โ ซม เอนโดพ

ลาสมิกเรติคิวลัม 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 เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อของพื ช
การเติบโตและการเจริญ ของอวัยวะพืช โครงสร้างสื บพันธุ์และการ
สืบพันธุ์ของพืชที่ไม่มีระบบท่อลาเลียงและมีระบบท่อลาเลีย ง และ
การประยุกต์ใช้พืชในด้านต่าง 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 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
(Plant Morphology and Anatomy Laboratory) 1(0-3-0)
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 และ 104109ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 2
การทดลองปฏิบั ติก ารเทคนิ คทางชี ววิทยา ได้ แก่ การ
เก็ บ รวบรวม การเก็ บ รัก ษา การเตรีย มสไลด์เนื้ อ เยื่ อพื ช เพื่ อใช้กั บ
กล้องจุลทรรศน์ และการศึกษานอกนอกสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิชาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
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.

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.

104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ 4(4-0-8)
(Systematics and Biodiversity)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 104108 ห ลั ก ชี ววิ ท ย า 2 แ ล ะ 10410 9
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
กาเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 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.

104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2(2-0-4)
(Molecular Cell Biology)
วิชาบังคับก่อน : 104211 ชีววิทยาของเซลล์
โครงสร้างยีนและจีโนมของไวรัส แบคที เรีย และยูแครี
โอต การจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอและรีคอม
บิเนชั่น การถอดรหัส การแปลรหัส กระบวนการหลังการแปลรหัส
การควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแครีโอตและในยูแครีโอต การ
จั ด การเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ โ ปรตี น ดี เอ็ น เอ และอาร์ เอ็ น เอ ระบบ
ควบคุมวัฏจักรเซลล์ 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.

104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลาย 1(0-3-0)
ทางชีวภาพ
(Systematics and Biodiversity Laboratory)
วิชาบังคับก่อ น : 104241 การจัดระบบและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือเรียนควบคู่กัน

104323 สรีรวิทยาของพืช
4(4-0-8)
(Plant Physiology)
วิ ช าบั ง คั บ มาก่ อ น : 104108 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 2 และ 104109
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
หลั ก การของกระบวนการทางสรีรวิท ยาของพื ช การ
ลาเลีย งน้ าและธาตุอาหาร ธาตุ อาหารพื ช การสังเคราะห์ ด้วยแสง
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การหายใจ การลาเลียงสารในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การ
สร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโต
และการเจริญของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แสงและ
อุณหภูมิกับการเจริญเติบโตของพืช สรีรวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อม
รุนแรง 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
การทดลองปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ช า 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
สัณ ฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์
นิ เวศวิ ท ยาและการจ าแนกประเภทของสั ต ว์ ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง
รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

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
การทดลองปฏิ บั ติ ก าร การศึ ก ษานอกสถานที่ และ
เทคนิ คทางชีววิท ยา ได้แก่ การเก็ บรวบรวม และการเก็ บ รักษาให้
สอดคล้องกับวิชา 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
ประวัติของสัตว์มีกระดูก สันหลัง คอร์เดตชั้นต่า สัณ ฐาน
วิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและการจาแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กาย
วิภาคศาสตร์เปรียบเทีย บในความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มี
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
ศึก ษาเปรีย บเที ย บโครงสร้างภายนอกและภายในของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นตัวแทนของ
แต่ละชั้น เทคนิคทางชีววิทยา ได้แก่ การเก็บ รวบรวมและการเก็ บ
รักษา และการศึกษานอกสถานที่
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 สัณ ฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
พืช 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 การแพร่กระจายและพัลวัตร
ของประชากร ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของชนิด
ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารอาหาร การ
แทนที่ และนิเวศวิทยาเชิงพื้นที่
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
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พื้ นฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ
เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนาเสนอโครงการหรือผลงานและการ
เขีย นรายงานวิชาการ การพัฒ นาบุคลิก ภาพเพื่ อสังคมทางาน การ
เตรียมพร้อมสู่ความสาเร็จ
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
การนาเสนอด้วยปากเปล่า และรายงานเกี่ยวกับหัวข้อคัด
สรรในสาขาวิช าชี ววิท ยาโดยนั ก ศึก ษาชั้น ปีที่ 4 ต่อคณะกรรมการ
สอบ 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)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น : รายวิ ชาที่ สาขาก าหนดและ 104391 เตรียมสหกิ จ
ศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนังงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการการเรียนสหกิ จศึก ษาตามที่สาขากาหนด เมื่อเสร็จ สิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิ จ
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ศึก ษา พนัก งานที่ควบคุมการปฏิ บัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ
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
ทางชี ว วิ ท ยา ภายใต้ ค วามดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การเขี ย น
รายงานและเสนอผลงาน
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
รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมพื้นฐานและสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เนื้อหาประกอบด้วย การวัดและ
หน่วย การวิเคราะห์มิติ สมบัติของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้พีชคณิต

เรขาคณิตและแคลคูลัสเบื้องต้นในฟิสิกส์ การอ่านข้อมูลจากกราฟ
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่ 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)
การเคลื่อ นที่แ บบเชิง เส้น และแบบหมุน การอนุรัก ษ์
โมเมนตัม โมเมนตัม เชิง มุม พลัง งาน ความยืด หยุ ่น การ
เคลื่อ นที่แ บบซิม เปิล ฮาร์ม อนิก การแกว่ง กวัด แบบหน่ว งและเร
โซแนนซ์ การแผ่ข องคลื ่น คลื ่น เสีย ง การไหลของของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 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
สนามไฟฟ้าและศั ก ย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน
สนามแม่เหล็ก และการเหนี่ยวนา สภาพนายิ่งยวด คลื่นแสง ท่อ
นาคลื่น ไมโครเวฟ เส้น ใยนาแสงและการใช้ก ารสื่อ สาร 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

life, chemistry and advancement of science, impacts of
science and technology on environment, economics,
society and future of mankind.

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Man and Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ประวัติ แนวคิดและหลัก การทางวิทยาศาสตร์สสารและ
พลัง งานความสาคัญ ของแหล่ง พลังงานและวิก ฤตการณ์พ ลัง งาน
อะตอม นิวเคลีย ร์ และนาโนเทคโนโลยี การจัดการแหล่งน้า การ
ขุด เจาะหาแก๊ส และน้ ามัน มลภาวะในอากาศ การสื ่อ สารผ่า น
ดาวเทีย ม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจาวัน เคมี
กับ ความก้า วหน้า ทางวิท ยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ท าง
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, geoinformatics and development, chemistry in everyday

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-0)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน: 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ105102 ฟิสิกส์
2 หรือผ่านการเรียน105191 ปฏิบัติการฟิสิก ส์ 1 มาแล้วและกาลัง
เรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่
เช่นเดีย วกับวิชาปฏิบัติก ารฟิสิก ส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อ ง
แสง อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ปราก ฏการณ ์โ ฟโตอิเ ล็ก ตริก 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.

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จ ะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิก ส์ 1 และเพื่ อ ประสบการณ์ด้า นการทดลอง จะต้อ งทาการ
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.
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รายวิชานี้จ ะครอบคลุมเนื้อ หาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน
และกฎการอนุรัก ษ์ การแกว่ง กวัด ความโน้ม ถ่ว ง การเคลื่อ นที่
ภายใต้แ รงสู่ศูน ย์ก ลาง พลศาสตร์ข องระบบหลายอนุภ าค การ
เคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิ งที่ไม่เฉื่อย
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.

105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ 4(4-0-8)
นักฟิสิกส์
(Basic Computer Programming for Physicists)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105102 ฟิสิก ส์ 2 หรือ โดยความเห็น ชอบของ
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงสร้า งของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การวิเ คราะห์
ข้อมูล เมทริกซ์ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข
สมการอนุพ ัน ธ์แ บบปกติ สมการอนุพ ัน ธ์ย ่อ ย ตัว อย่า งการ
ประยุก ต์ใ ช้ง านทางฟิส ิก ส์ใ นการหาค 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.

105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
4(4-0-8)
(Classical Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน: 105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
รายวิช านี ้เ ป็น ภาคขยายของวิช ากลศาสตร์ 1 ซึ ่ง จะ
ครอบคลุมเนื้อหา พลศาสตร์ของวัต ถุแข็งเกร็ง การสั่นแบบควบคู่
กลศาสตร์ของระบบต่อเนื่อง สมการคลื่น การกระเจิง พลศาสตร์
แบบลากรองจ์ พลศาสตร์แ บบแฮมิล ตัน การสั่น แบบไม่เ ชิง เส้น
ความอลวน สัมพัทธภาพ
The course is an extension of Classical
Mechanics I. Topics to be covered are dynamics of
rigid bodies, coupled oscillations, mechanics of
continuous media, wave equation scattering Lagrangian
and Hamiltonian dynamics, non-linear oscillation,
chaos, relativity.

105202 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Mathematics for Physicists)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์ขนาดและวีธีการประมาณค่า แคลคูลัสของ
เวกเตอร์ ฟัง ก์ชัน พิเ ศษ การแปลงฟูริเยร์ การวิเ คราะห์เ ชิง ซ้อ น
ทฤษฎีกลุ่ม และหัวข้ออื่ นๆ
Dimension analysis and approximation
methods, vector calculus, special functions, Fourier
transform, complex analysis, group theory and other
topics.

105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4(4-0-8)
(Electromagnetism I)
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2
รายวิชานี้จ ะครอบคลุมเนื้อ หาที่เป็นความรู้พื้นฐานของ
วิช าแม่เ หล็ก ไฟฟ้า ซึ ่ง ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ต่อ ไปนี ้ ไฟฟ้า สถิต ย์

105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
4(4-0-8)
(Classical Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 103102 แคลคูลัส 2
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Kinetic theory of gas, thermodynamics laws,
thermodynamics processes, applications, aspects in
thermo-mechanical energy conversion, connection to
statistical mechanics.

สนามไฟฟ้าในตัว กลาง แม่เหล็ก สถิต ย์ สนามแม่เหล็ก ในตัวกลาง
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
รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาแม่เหล็ก ไฟฟ้า 1 ซึ่งจะ
ครอบคลุม เนื้อ หา ศัก ย์และสนาม คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า ท่อนาคลื่น
โพรงเรโซแนนซ์ พลศาสตร์ไ ฟฟ้า เบื ้อ งต้น และ การแผ่ร ัง สี
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
เนื ้อ หาประกอบด้ว ย ความร้อ นและอุณ หภูม ิ สมดุล
ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน สถานะต่างๆของสสาร ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทาง
อุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ข้อพิจารณาในการเปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนเป็นพลังงานกล ความเชื่อมโยงถึงกลศาสตร์สถิติ
Topics include states of matter, heat and
temperature, thermal equilibrium and heat transfer,

105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Astronomy)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105211 กลศาสตร์ค ลาสสิค 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี ้เ ป็น ขั ้น แนะน าของแขนงวิช าดาราศาสตร์
หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย การนาทางโดยใช้ด วงดาว กล้อ ง
โทรทรรศน์ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ วิว ัฒ นาการของดาวฤกษ์
ซูเปอร์โ นวา กระจุก ดาว สสารระหว่างดวงดาว ทางช้างเผือ ก กา
แลกซีและควอซาร์ จักรวาลแรกเริ่ม หลุ มดา 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.
105261 ทัศนศาสตร์
4(4-0-8)
(Optics)
วิชาบังคับก่อ น: 105102 ฟิสิก ส์ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
รายวิช านี ้ค รอบคลุม เนื ้อ หาที ่เ ป็น ความรู้พื ้น ฐานของ
ทัศนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแผ่ก ระจายของแสง ทัศนศาสตร์
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เชิง เรขาคณิต ทัศ นอุป กรณ์ สมบัติข องคลื่น แสง การแทรกสอด
การเลี้ย วเบน โพลาไรเซซัน ทัศ นศาสตร์แบบฟูรีเยร์ และ ทฤษฎี
โคฮีเรนซ์เบื้องต้น 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)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105192 ปฏิบ ัต ิก ารฟิส ิก ส์ 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม การปฏิบัติก ารทดลองขั้น กลาง
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์
This course covers the intermediate-level
experiments in mechanics and thermodynamics.
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
2(0-6-1)
(Intermediate Physics Laboratory II)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105291 ปฏิบัต ิก ารฟิสิก ส์ร ะดับ กลาง 1 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม การปฏิบัติก ารทดลองขั้น กลาง
ในหัวข้อที่เกี่ย วกับวิชาแม่เหล็ก ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ กลศาสตร์
ควอนตัม
This course covers the intermediate-level
experiments in electricity, magnetism, optics and
quantum mechanics.

105303 ฟิสิกส์เชิงคานวณเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Computational Physics)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105202 พื ้น ฐานการโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาหรับนักฟิสิกส์ และ 105211 กลศาสตร์ 1
รายวิช านี้แ นะนาเทคนิค และการประยุก ต์ใ ช้ฟิสิก ส์เชิง
คานวณ หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย พื้นฐานของเครือข่ายการ
คานวณ การคานวณและโปรแกรมเชิงสัญ ลัก ษณ์และตัว เลข การ
โปรแกรมทางวิท ยาศาสตร์ การวิเคราะห์เชิง ตัว เลขเบื้อ งต้น การ
คานวณแบบขนาน การจาลองแบบของแลททิซ 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.
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Physics)
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ และ 105321
กลศาสตร์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้อ หาประกอบด้ว ย การทบทวนเรื่อ งอุณ หพลศาสตร์
และเอนโทรปี ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีจลน์ศาสตร์ ฟิสิกส์เชิง
สถิติแ บบฉบับ ระบบที่มีอัน ตรกิริย าภายใน ฟิสิก ส์เ ชิง สถิติแ บบ
ควอนตัม อนุภาคเหมือนกัน
Topics include review of thermodynamics laws
and entropy, probability theory, kinetic theory, classical
statistical mechanics, interacting systems, quantum
statistical mechanics, identical particles.
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105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4(2-6-4)
(Basic Electronics)
วิชาบังคับก่อน: 105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
รายวิช านี ้ค รอบคลุม เนื ้อ หาที ่เ ป็น ความรู ้พื ้น ฐานทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ซึ ่ง ประกอบด้ว ยแบบจ าลองทางกายภาพของ
อุป กรณ์ส ารกึ ่ง ตัว น า เช่น ไดโอด มอสทรานซิส เตอร์ และ
ทรานซิส เตอร์ร อยต่อ สองขั ้ว เป็น ต้น รวมทั้ ง การวิเ คราะห์แ ละ
ออกแบบวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์เพื่อ ประยุก ต์ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
ครอบคลุมทั้งวงจรอนาลอกและดิจิตอล
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.

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 threedimensional harmonic oscillator.
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2
4(4-0-8)
(Quantum Mechanics II)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105321 กลศาสตร์ค วอนตัม 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะเป็นส่วนขยายของวิชากลศาสตร์ควอนตัม 1
ครอบคลุม หัว ข้อ ดัง นี ้ สปิน คู่ค วบของสปิน กับ ออร์บ ิท อล และ
ผลรวมของโมเมนตัม เชิง มุม การศึก ษาต่อ ของอะตอมไฮโดรเจน
สถานะของอนุภาคที่เหมือนกัน วิธีก ารกระจาย ทฤษฎีการรบกวน
ยุค ใหม่ ทฤษฎีก ระจายโดยศัก ย์ และกลศาสตร์ค วอนตัม เชิง
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.

105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Mechanics I)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105212 กลศาสตร์ค ลาสสิค 1 และ 105213
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม ความรู้เ บื้อ งต้น ของกลศาสตร์
ควอนตัม รากฐานการทดลองของกลศาสตร์ควอนตัม จะถูกสรวจ
ในเชิง ลึก ซึ ่ง ครอบคลุม เนื ้อ หาดัง นี ้ สมการชโรดิ ง เจอร์ ตัว
ดาเนินการพีชคณิต ปริภูมิฮิลเบิร์ต สถานะลักษณะเฉพาะ และ ค่า
ลัก ษณะเฉพาะ โจทย์ปัญ หาอย่า งง่า ยเช่น บ่อ ศัก ย์ ก าแพงศัก ย์
การส่ง ผ่า นและการสะท้อ น การทะลุท ะลวง ตัว สั่น ฮาร์ม อนิก ใน
หนึ่งมิติ และในสามมิติ
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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.

105343 แหล่งกาเนิดแสงซินโครตรอน
4(4-0-8)
และการใช้ประโยชน์
(Synchrotron Light Source and Applications)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105214 แม่เ หล็ก ไฟฟ้า 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้เ กี ่ย วข้อ งกับ ฟิส ิก ส์แ ละเทคโนโลยีข องแสง
ซินโครตรอน ทฤษฎีก ารปลดปล่อยแสงซินโครตรอนโดยอนุภาคมี
ประจุที่เคลื่อ นที่ด้วยความเร็วใกล้ค วามเร็วแสง หลัก การของการ
ออกแบบแหล่ ง กาเนิด แสงซิน โครตรอน เทคโนโลยีข องอุป กรณ์
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
รายวิช านี ้แ นะน าฟิส ิก ส์ข องของแข็ง และของเหลว
ครอบคลุมทฤษฎีควอนตัมของระบบหลายอิเล็ก ตรอน สหลัมพัน ธ์
และปฏิสัม พัน ธ์ระหว่างอะตอม โครงสร้างผลึก สมมาตร ความจุ
ความร้อ นจาเพาะ ความหนาแน่น ของสถานะอิเล็ก ตรอน สมบัติ
ของโลหะ สารกึ่งตัวนา ฉนวน สารแม่เหล็ก สภาพนาไฟฟ้ายวดยิ่ง
ผลึก เหลว รวมทั ้ง สมบัต ิข องเฟสอื ่น ๆของสสารที ่อ ธิบ ายได้ใ น
ระดับจุลภาค
An introduction to the physics of solids and
liquids, including the quantum mechanics of many

105353 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนาเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Semiconductor Physics)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105221 กลศาสตร์ค วอนตัม 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ฟิสิก ส์สถานะของแข็งเบื้องต้น โครงสร้างแถบพลังงาน
มวลยัง ผล ความเข้ม ข้น ของสิ่ง เจือ ปนและพาหะ ปรากฏการณ์
ฮอลล์ สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงแสง รอยต่อ p-n ทรานซิสเตอร์
โครงสร้างจากัดมิติ
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 สภาพนายวดยิ่งเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Superconductivity)
วิช าบังคับ ก่อน: 105341 กลศาสตร์ค วอนตัม 1, 105352 ฟิสิก ส์
สารควบแน่นเบื้องต้น
เนื้อหาในวิชานี้ เน้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ
สภาพน ายิ ่ง ยวด และบทน าของทฤษฎีบ ีซ ีเ อส หัว เรื ่อ งที ่เ รีย น
รวมถึงทฤษฎีกินส์เบิร์ก แลนเดา ตัวนายิ่งยวดแบบ 1 และ แบบ 2
ปรากฏการณ์โ จเซฟสัน พื้น ฐานทฤษฎีบีซีเอส และบทนาสู่ส ภาพ
นายิ่งยวดไม่ตามแบบแผน
This course emphasizes a phenomenological
treatment of superconductivity and an introduction to
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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.

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
กลศาสตร์ค วอนตัม และโครงสร้า งอะตอม พัน ธะและ
โครงสร้า งแถบพลัง งาน พื้น ผิว วิท ยาสาหรับ วัส ดุน าโนการศึก ษา
ลัก ษณะเฉพาะของวัส ดุน าโน การเตรีย มฟิล ์ม บาง นาโนลิโ ท
กราฟฟี การสังเคราะห์อนุภาคนาโนและการจัดเรีย งตัวเอง วัสดุ
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 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.

105391 เตรียมสหกิจศึ กษา
1 หน่วยกิต
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลัก การและแนวคิดเกี่ย วกับ สหกิจ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงานและการ
สัม ภาษณ์ง านอาชีพ ความรู ้พื ้น ฐานที ่จ าเป็น ส าหรับ การไป
ปฏิบ ัติง านในสถานประกอบการ ระบบบริห ารงาน คุณ ภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิค การนาเสนอโครงงานหรือ ผลงานและ
การเขีย นรายงานวิช าการ การพัฒ นาบุค ลิก ภาพเพื ่อ สัง คมการ
ทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
2(0-6-1)
(Advanced Physics Laboratory I)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105292 ปฏิบัต ิก ารฟิสิก ส์ร ะดับ กลาง 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม การปฏิบัติก ารทดลองขั้น กลาง
เกี ่ย วกับ หัว ข้อ ในเรื่อ ง วงจรและอุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ฟิสิก ส์
สสารควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
This course covers the advanced-level
experiments in electronics and circuits, condensed
matter physics and nuclear and particle physics.

105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Nuclear and Particle Physics)
วิชาบังคับ ก่อ น: 105341 กลศาสตร์ค วอนตัม 2 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม ความรู้เบื้อ งต้น ในการค้น พบที่
ส าคัญ ในสาขาฟิส ิก ส์น ิว เคลีย ร์แ ละอนุภ าคโดยการติด ตาม
ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาในสาขานี้ หัวข้อจะครอบคลุม เนื้อหา
ซึ่งเริ่ม จากแบบจาลองของทอมสัน จนถึง แบบจาลองควาร์ก การ
พัฒนาของแบบจาลองทางนิวเคลีย ร์ เมซอน และ บารีออนเอ็ก โซ
ติก ฮาดรอน แรงชนิด ต่า งๆ และการรวมกัน ของอัน ตรกิริย า
ต่างๆ
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105393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2
2(0-6-1)
(Advanced Physics Laboratory II)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105392 ปฏิบัติก ารฟิสิก ส์ระดับสูง 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม การปฏิบัติก ารทดลองขั้น กลาง
เกี ่ย วกับ บางหัว ข้อ ในเรื ่อ ง คลื ่น และทัศ นศาสตร์ ฟิส ิก ส์ส สาร
ควบแน่น และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น
This course covers the advanced-level
experiments in waves and optics, condensed matter
physics, nuclear and particle physics.

ห ัว ข ้อ ที ่ค ร อ บ ค ลุม ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย พื ้น ฐ า น ข อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ หน่วยวั ดทางฟิสิกส์ ทฤษฎี
จลนศาสตร์ของแก๊ส การไหลของแก๊สและการคานวณการกระจาย
ความดัน กระบวนการปลดปล่อยแก๊ส ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การ
เกาะตัว แบบกายภาพและแบบเคมี การแพร่ข องแก๊ส ในของแข็ง
วัส ดุแ ละอุป กรณ์ข องระบบสุญ ญากาศ การตรวจสอบและ
กระบวนก ารท าความสะอ าดขอ งพื ้น ผิว และก้อ นวัส ดุ สูบ
สุญ ญากาศ มาตรวัด เครื่อ งวิเ คราะห์แ ก๊ส เครื่อ งตรวจรอยรั ่ว
อุปกรณ์สุญญากาศขนาดใหญ่และอุปกรณ์สุญญากาศสมัยใหม่
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.

105394 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 2(0-6-1)
(Advanced Analytical Instruments Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
สแกนนิง โพรบไมโครสโกปี อิเ ล็ก ตรอนไมโครสโกปี
ระบบวัด ขนาดอนุภ าคนาโน สมบัติท างไฟฟ้าที่อุณ หภูมิต่า อิม พิ
แดนซ์ส เปโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีสาหรับ สารเฟร์โ รอิเ ล็ก ตริก
และเพีย โซอิ เล็กตริก การวัดสมบัติทางแม่เหล็กและแมกนีติกไมโค
รสโกปี
Scanning probe microscopy, Electron
microscopy, Nanoparticle sizer, Low temperature
electrical properties, Impedance spectroscopy,
Ferroelectric and piezoelectric spectroscopy, Magnetic
measurement and magnetic microscopy.

105453 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก
4(4-0-8)
(Crystal Growth Processes and Methods)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิช านี ้จ ะแนะน าพื ้น ฐานจ าเป็น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ
ปลูก ผลึก เป็น การศึก ษาทฤษฎีแ ละเทคนิค ต่า งๆ ในการปลูก ผลึก
ศึก ษาตัว แปรที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปลูก ผลึก ให้มีคุณ ภาพเพื่อ ที่ใช้ใ น
เทคโนโลยีด้านต่างๆรวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ใน
การปลูกผลึก

105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ 4(4-0-8)
(Vacuum Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
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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.

หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย เทคนิคการเคลือบฟิล์ม
บาง กระบวนการปลูก ฟิล์ม บางและอีพิแ ทกซี กระบวนการผลิต
ฟิล์มบาง การตรวจวิเคราะห์ วิศวกรรมแลททิซ และ โครงสร้างนา
โนประดิษ ฐ์ คุณ สมบัติเชิง กล ไฟฟ้า แม่เหล็ก และเชิง ทัศ น์ ของ
ฟิล์ม บาง การประยุก ต์ใช้ในอุปกรณ์ เก็บข้อ มู ล 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.

105455 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Surface Physics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี ้จ ะครอบคลุม เนื ้อ หาเกี ่ ย วกับ โครงสร้า งทาง
อะตอมของพื ้น ผิว และเครื่อ งมือ ในการวัด อุณ หพลศาสตร์ข อง
พื ้น ผิว การยึด ติด ทางกายภาพ การยึด ติด ทางเคมี สมบัต ิท าง
กายภาพของพื้นผิวหน้าของวัสดุ โครงสร้างผลึก และการเกิดผลึก
อัน ตรกิร ิย าระหว่า งอิเ ล็ก ตรอนและพื ้น ผิว โครงสร้า งทางทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของพื้น ผิวและเครื่องมือในการวัด
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.

105465 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Biophysics)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 104101 หลัก ชีว วิท ยา 1 และ 102113 เคมี
พื้น ฐาน 2 และ 105221 กลศาสตร์ค ลาสสิค 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการ
ทางกายภาพที่เกี่ย วข้องในระบบชีวภาพของระดับจุลทรรศน์ และ
ระดับ โมเลกุลโดยเน้น หลัก การที่เน้น ถึง ปรากฏการณ์ท างชีว ภาพ
หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหาการแพร่พลศาสตร์ของไหลของระบบที่มี
เลขเรโนลด์ต่า มุมมองของนัก ฟิสิก ส์บนโครงสร้างโมเลกุล ชีวภาพ
แบบจาลองการเคลื่อนไหวของโมเลกุล และเยื่อหุ้ม
This course is designed to introduce the
student the physical principles involved in biological

105457 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง
4(4-0-8)
(Thin Film Science and Technology)
วิชาบังคับก่อ น: 105445 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญ ญากาศ
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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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.

เป็น รายวิช าที ่แ นะน าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่
เกี ่ย วข้อ งกับ พลัง งานทดแทน หัว ข้อ ครอบคลุม วิธ ีก ารอัน
หลากหลายที่ใ ช้ใ นการใช้ง านแสงอาทิต ย์ ลม ความร้อ นใต้พิภ พ
พลัง งานชีว มวล การผลิต พลัง งานในอนาคตและผลกระทบต่อ
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.

105467 สารสนเทศควอนตัม
4(4-0-8)
(Quantum Information)
วิชาบังคับก่อน: 105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1
รายวิช านี้จ ะครอบคลุม ความรู้พื ้น ฐานของสารสนเทศ
ควอนตัม และการค านวณเชิง ควอนตัม โดยครอบคลุม หัว ข้อ ดัง นี้
ภาพรวมของการวางรากฐานของกลศาสตร์ค วอนตัม ทฤษฎี
สารสนเทศแบบเดิม ความซับ ซ้อ นควอนตัม เกทควอนตัม
อัลกอริทึม ควอนตัม การแก้ไขข้อผิดพลาดของรหัส ควอนตัม และ
การคานวณควอนตัม
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.

105474 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Astrophysics)
วิช าบัง คับ ก่อ น: 105341 กลศาสตร์ค วอนตัม 2 และ 105212
กลศาสตร์ 2
รายวิช านี ้จ ะครอบคลุม ความรู ้พื ้น ฐานและและการ
พัฒ นาล่า สุด ของฟิส ิก ส์ด าราศาสตร์ โดยครอบคลุม หัว ข้อ ดัง นี้
ภาพรวมของสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไป ระบบสุริย ะ
ดาราจัก ร มหานวดารา รัง สีพื ้น หลัง บิก แบง การขยายตัว ของ
จักรวาล หลุมดา 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.

105472 พลังงานทดแทน
4(4-0-8)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน: 105215 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
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รายวิช านี้มีจุด มุ่งหมายเพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้ทาการศึกษา
อิสระในหัวข้อที่นัก ศึก ษาสนใจ เค้าโครงและเกณฑ์ก ารให้คะแนน
ของรายวิช าจะถูก จัด ขึ้น โดยการปรึก ษากับ อาจารย์ ในสาขาวิช า
ฟิสิก ส์ที่นัก ศึก ษาเลือก เค้า โครงและเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนจะต้อ ง
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสาขาวิชา ในตอนท้ายของรายวิชา
นี้ นัก ศึก ษาต้อ งเสนอผลงานด้ว ยวาจาต่อ หน้า คณะกรรมการที่
ตั้งขึ้นโดยสาขาวิชา ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชานี้จะขึ้นอยู่กับ
การเสนอผลงานในตอนท้า ยนี้ด้วย นัก ศึก ษาที่จ ะลงในรายวิช านี้
ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

105481 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็น รายวิช าที ่ค รอบคลุม เนื้อ หาการพัฒ นาทางฟิสิก ส์
และสาขาที่เ กี่ย วข้อ งที่สาคัญ และจาเป็น ต่อ การทาโครงวิจัย ของ
นักศึกษา
Topics cover important physics-related
contents and new developments which are necessary
for student's research project.

105493 สัมมนาฟิสิกส์
1(1-0-6)
(Physics Seminar)
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้จ ะให้พื้น ฐานในการสื่อ สารในแง่ก ารนาเสนอ
ผลงานวิช าการทางฟิส ิก ส์ นัก ศึก ษาจะมีโ อกาสได้ ฝ ึก หัด การ
เตรียมการและการนาเสนอบทความทางฟิสิกส์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
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.

105491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน: 105391 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็ม
เวลาใน สถาบัน วิจัย หน่วยงานวิจัย ห้อ งวิจัย สถานประกอบการ
หรือ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งานทางฟิส ิก ส์ ทั ้ง ในและนอก
ประเทศ โดยเข้า ร่ว มปฏิบัติง านในโครงการวิจ ัย และพัฒ นาหรือ
ร่ว มทางานเสมือ นหนึ่ง เป็น พนัก งานชั่ว คราว ณ หน่ว ยงาน หรือ
สถานประกอบการนั้นๆ จนครบเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ ตามที่
กาหนด โดยในขณะทางานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการ
ประเมิน ผลของนายจ้า งและคณาจารย์ในสาขาวิช า เมื่อ เสร็จ สิ้น
การปฏิบ ัต ิง านแล้ว นัก ศึก ษาจะต้อ งส่ง รายงานวิช าการ และ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
105492 โครงการวิจัย
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน: ความเห็นชอบของสาขาวิชา

108201 จุลชีววิทยา
4(4-0-8)
(Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการ
หลักชีววิทยา 1
โลกของจุ ลิ น ทรี ย์ สรี ร วิ ท ยาและพั น ธุ ศ าสตร์ การจั ด
จ าแนกและการวิ เคราะห์ ช นิ ด ของจุ ลิ น ทรี ย์ การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์

8 หน่วยกิต
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จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพยาธิสภาพ 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.
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
(Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 104201 จุลชีววิทยา หรือ 108201 จุลชีววิทยา
หรือเรียนควบคู่
การทดลองต่ าง ๆ ทางจุล ชี ววิ ท ยาเพื่ อ เสริม ประกอบ
ความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา
Laboratory experiments in microbiology to
accompany microbiology course.
108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
4(4-0-8)
(Microbiology for Public Health)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 104101 หลัก ชีว วิท ยา 1 และ 1041 02
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การศึก ษาเกี ่ย วกับ จุล ิน ทรีย ์ (แบคทีเ รีย ไวรัส เชื ้อ รา
และปรสิต ) ในการจัด จาแนกการวิเคราะห์ช นิด และการควบคุม
จุลินทรีย์ ศึก ษาจุลิน ทรีย์ก่อ โรคที่เป็น ปัญ หาด้านสาธารณสุข ของ
ประเทศไทยและของโลก ในด้านการก่อพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา
การควบคุมป้องกัน และการสร้างภูมิคุ้มกัน

108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข 1(0-3-0)
(Microbiology for Public Health Laboratory)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 108205 จุล ชีว วิท ยาสาหรับ สาธารณสุข หรือ
เรียนควบคู่กับ 108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
ปฏิบัติก ารทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ ในวิชาจุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4(4-0-8)
(Medical Microbiology)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 104110 เซลล์ว ิท ยาพื ้น ฐาน และ 104111
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
เชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส ฟัง ไจ และ prion ที่มีค วามสาคัญ
ทางการแพทย์ โดยครอบคลุมถึงรูปร่างลัก ษณะ และคุณ สมบัติที่
สาคัญ วิธีการก่อโรค การติดต่อพาหะ แหล่งเพาะเชื้อนิ เวศวิทยา
หลัก เกณฑ์ก ารวินิจ ฉัย โรคติด เชื้อ หลัก การของวิธีท ดสอบทาง
ห้อ งปฏิบัติก ารจุล ชีว วิท ยา หลัก การของวิธีท ดสอบความไวของ
เชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา การปฏิบัติปลอดเชื้อ บทบาทของ
จุลินทรีย์ประจาถิ่นของมนุษย์ หลัก การพัฒนาวัคซีน และชีวภัณ ฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
108302 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์
1(0-3-1)
(Medical Microbiology Laboratory)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 108301 จุล ชีว วิท ยาทางการแพทย์ หรือ เรีย น
ควบคู่กัน
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง ลัก ษณะของแบคทีเรีย คลา
มีเดีย ริคเคทเซีย ไวรัส และฟังไจที่มีความสาคัญทางการแพทย์วิธี
ทดสอบทางห้อ งปฏิบัติก ารจุล ชีว วิท ยา และวิธีท ดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ
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108303 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
(3-3-7)
(Medical Immunology)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 104110 เซลล์ว ิท ยาพื ้น ฐาน และ 104111
ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไก
ที่ป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อ สิ่ง แปลกปลอม และการทดสอบปฏิก ิริย าระหว่า งแอนติเจน
และแอนติบ อดี ศึก ษากลไกการทาลายเนื้อ เยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะ
ภูมิไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิด ปกติทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งโรคออ
โตอิมมูน และโรคติดเชื้อสาคัญในปัจ จุบันเช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส
โรคไข้ห วัด นก โรคไวรัส ตับ อัก เสบ เป็น ต้น การสร้า งเสริม ภูมิ
ต้า นทานของร่า งกาย และเทคนิค ใหม่ที ่ใ ช้ค วามรู ้ท างวิท ยา
ภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค

109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กัน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเตรีย มสารประกอบชีวโมเลกุล การศึก ษาโครงสร้าง
และคุณสมบัติของสารเหล่านั้น การศึกษาความเป็นพิษของสารบาง
ชนิ ด ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และการใช้ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ในปั จ จุ บั น ในการ
วินิจฉัยโรคบางชนิด
109206 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
1(0-3-0)
(Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิกหรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิ บั ติ ก ารชี ว เคมี แ ละชี ว เคมี ค ลิ นิ ก เพื่ อ เสริ ม และ
ประกอบความรู้ในวิชาชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก

109201 ชีวเคมี
4(4-0-8)
(Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ102105 เคมีอินทรีย์
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้าง
คุณ สมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
โปรตี น เอนไซม์ กรดนิ วเคลอิ ก วิต ามิน และฮอร์โมน รวมทั้ งการ
เปลี่ ย นแปลงของสารดั ง กล่ า วในสิ่ ง มี ชี วิ ต และปั จ จั ย ควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลง

109207 หลักชีวเคมี
4(4-0-8)
(Principles of Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102222 เคมีอินทรีย์ 2
สมบั ติ ก รด-เบส ของสารชี ว โมเลกุ ล สมบั ติ ข องน้ า
โครงสร้างของกรดอะมิโน โปรตีนและปฏิกิริยาย่อยสลายกรดอะมิโน
วั ฏ จั ก รยู เรี ย สมบั ติ ข องเอนไซม์ ในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว ภาพ
จลนพลศาตร์ข องเอนไซม์ ต่อ ตั วถูก ย่อ ยตั วเดี ย วและตัวยั บ ยั้งชนิ ด
ต่างๆ การเร่งปฏิกิริยาโดยอัลโลสเตียริกเอนไซม์ หน้าที่ของโคเอนไซม์
และโคแฟคเตอร์ โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของไขมัน ชนิดและ
หน้าที่ของไขมัน การสลายไขมันจากสารอาหารและการควบคุมการ
สลายไขมั น สะสมในร่ า งกาย กระบวนการบี ต าออกซิ เดชั น การ
สั งเคราะห์ ไ ขมั น สะสม การสั ง เคราะห์ โ คเลสเตอรอล น้ าดี และ
ฮอร์โมนต่าง ๆ ที่สร้างจากโคเลสเตอรอล โครงสร้าง หน้าที่และสมบัติ
ทางเคมี ข องคาร์ โ บไฮเดรตอย่ า งง่ า ยและคาร์ โ บไฮเดรตเชิ ง ซ้ อ น

109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
3(3-0-6)
(Biochemistry and Clinical Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1, 102112 ปฏิบัติก ารเคมี
พื้ น ฐาน 1, 104101 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 1 และ
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ศึกษาการทางานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิค และการควบคุมเมตาบอลิ
ซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่
และโรคทางพันธุกรรม
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เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตจากสารอาหาร วิถีไกลโคไลซิส วิถี
กลูโคนีโอเจเนซิส การควบคุมภาวะสมดุลของระดับน้าตาลในเลือด
วิถีเพนโตสฟอตเฟต ไกลโคจีโนไลซิสและไกลโคเจเนซิส การสร้าง
พลังงานในสภาวะมี ออกซิเจนผ่านวัฏ จัก รเครปส์และกระบวนการ
หายใจของเซลล์ การสร้างพลังงานในสภาวะที่เซลล์ขาดออกซิเจน
การควบคุมเมแทบอลิซึมของร่ างกายในสภาวะขาดอาหาร การออก
กาลังกายและโรคที่ผิดปกติจากการทางานของเมแทบอลิซึมที่ระดับ
ต่าง ๆ สารอาหารและภาวะโภชนาการของร่างกาย
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 cofactors, 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)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 109207 หลั ก ชี ว เคมี หรื อ เรี ย นควบคู่ กั น
ปฏิบัติการหลักชีวเคมีเป็นรายวิชาที่เรียนควบคู่กับรายวิชา
หลักชีวเคมี รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ย วกั บวิธีการที่ใช้ศึก ษาชีวโมเลกุล
เพื่อให้นัก ศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึก ษาทางชีวเคมี ได้
เรีย นรู้ทั ก ษะพื้ นฐานในห้ องปฏิ บัติก าร การรวบรวมข้อมูลเพื่ อการ
วิเคราะห์ และแปลผลการทดลองที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทางชีว เคมี
สามารถน าไปเชื่ อ มโยงกั บ ทฤษฎี ที่ ได้ เรี ย นมา ตลอดจนเป็ น การ
นาเสนอเทคนิควิธีการที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์
แขนงนี้ ซึ่ งสามารถน าไปประยุก ต์ในการศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ขั้น สู ง
ต่อไป 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
โครงสร้างของสารชีวโมเลกุลในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการควบคุมปริมาณ
การทาหน้าที่ของสารต่างๆ ในร่างกาย สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมความสมดุลของเมทาบอลิซึมของร่างกาย การควบคุมการ
แสดงออกของยินส์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม หลักการและ
วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางด้านการแพทย์
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109301 ชีวเคมีขั้นสูง
4(3-3-6)
(Advanced Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน : 109207 หลักชีวเคมี
ทบทวนพื้นฐานเกี่ ย วกับโครงสร้าง สมบัติและหน้าที่ทาง
ชีวภาพของชีวโมเลกุล กรดอะมิโน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนิวคลี
โอไทด์ กระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ของชี ว โมเลกุ ล เหล่ า นี้ เ ช่ น
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม์ รวมทั้ งจลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ ทั้ ง ในกรณี ที่ มี สั บ เสรตมากกว่ า หนึ่ ง ตั ว และอั ล โลสเตริ ก
เอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต วัฏจักรกรด
ซิตริก การหายใจระดับเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริย า
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ วิถีเพนโตสฟอสเฟต และการควบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิซึม กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
และนิวคลีโอไทด์ รวมทั้งโครงสร้างและชนิดของกรดนิวคลีอิกในดีเอ็น
เอและอาร์ เ อ็ น เอ กระบวนการถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม
ประกอบด้วย การจาลองตัวเอง การถอดรหัสทางพันธุกรรม การตัด
แต่งอาร์เอ็นเอ การแปลรหัสทางพันธุกรรม การปรับแต่งโปรตีน การ
ขดพับของโปรตีน และการส่งโปรตีนไปยังจุดเป้าหมาย การควบคุม
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยโครงสร้างของโครมาติน การ
ควบคุ ม กระบวนการถอดรหั ส ทางพั น ธุ ก รรม การควบคุ ม หลั ง
กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม กระบวนการสลายของอาร์เอ็น
เอและโปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมประกอบด้วย การโคลนนิ่ง
โมเลกุล การขยายจานวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การหาลาดับดี
เอ็นเอ การผลิตเรคคอมบิเนนโปรตี น และกระบวนการหาโครงสร้าง
โปรตี น ชนิ ด และหน้ า ที่ โ ปรตี น บนเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ รวมทั้ ง กลไกการ
ลาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และปฏิบัติการในหัวข้อที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎี
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 and laboratory on topscs
conforming to theory.
109302 โภชนาการและเมตาบอลิซึม
1(1-0-2)
(Nutrition and Metabolism)
วิชาบังคับเลือก 109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักโภชนาการ สารอาหารและสารพิษในอาหาร เมตาบอ
ลิสมของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโนและกรดนิวคลิอิก
วิตามิน น้าและเกลือแร่การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อย

91
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

110202 มหกายวิภาคศาสตร์ 2
5(2-9-7)
(Gross Anatomy II)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการ เซลล์วิทยาพื้นฐาน
รูปร่าง ลัก ษณะโครงสร้าง ตาแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์
กับอวัย วะใกล้เคีย ง และหน้าที่สาคัญของส่ วนประกอบและอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัย วะของช่องท้อง ผนัง และ
อวัย วะของเชิง กราน ผนัง และอวัย วะของคอและศีร ษะ รวมทั ้ง
แนวทางในการประยุก ต์ความรู้ของมหกายวิภาคศาสตร์ เพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรค

110101 กายวิภาคศาสตร์
3(3-0-6)
(Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : 104104 หลักชีววิทยา 1 และ
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ลัก ษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ และ
อวัย วะของระบบกระดูก ระบบกล้า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
หลอดเลือ ดและหัว ใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัย วะรับ
สัม ผัส พิเ ศษ และความสัม พัน ธ์ข องโครงสร้า งทุก ระบบต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

110203 จุลกายวิภาคศาสตร์
5(4-3-9)
(Microscopic Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
รูปร่าง ลัก ษณะโครงสร้าง และส่วนประกอบของอวัยวะ
ของร่างกายในภาวะปกติ โดยศึกษาในระดับกล้องจุลทรรศน์ ตั้งแต่
เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ตามลาดับ

110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
1(0-3-0)
(Anatomy Laboratory)
วิช าบังคับ ก่อ น : 110101 กายวิภ าคศาสตร์ หรือ ศึก ษาควบคู่
กับ 110101 กายวิภาคศาสตร์
ปฏิบ ัต ิก ารกายวิ ภ าคศาสตร์ เพื ่อ เสริม และประกอบ
ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์

110204 พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-5)
(Developmental Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
การกาเนิด การเจริญ เติบ โต และการเปลี่ย นแปลงของ
อวัย วะทุก ระบบและร่า งกายมนุษ ย์ใ นภาวะปกติ นับ ตั ้ง แต่เ ริ ่ม
ปฏิส นธิไปจนถึงระยะครรภ์ค รบกาหนด ความสัม พันธ์ร ะหว่างแม่
และเด็ก ในครรภ์ การกาเนิด การเจริญ เปลี่ย นแปลง และหน้า ที่
สาคัญ ของรก สายสะดือ และเยื่อ หุ้ม ตัว เด็ก การเกิด รูป วิป ริต แต่
กาเนิดและการเกิดแฝด

110201 มหกายวิภาคศาสตร์ 1
5(2-9-7)
(Gross Anatomy I )
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
รูป ร่าง ลัก ษณะโครงสร้าง ตาแหน่ง ที่อ ยู่ ความสัม พัน ธ์
กับอวัย วะใกล้เคีย ง และหน้าที่สาคัญของส่วนประกอบและอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายบริเวณรักแร้และผนังด้านหลังของร่างกาย ไหล่
และแขน และทรวงอก สะโพกและขา รวมทั ้ง แนวทางในการ
ประยุกต์ความรู้ มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค
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110205 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
5(3-6-8)
(Neuroanatomy)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
รูป ร่า ง ลัก ษณะโครงสร้า ง ส่ว นประกอบของระบบ
ประสาท ทั้งในระดับ ตาเปล่า และระดับ กล้องจุลทรรศน์ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของระบบประสาท

หน้า ที ่ก ารท างานของเซลล์ เยื ่อ หุ ้ม เซลล์ การรัก ษา
สภาวะแวดล้อ มภายในเซลล์ใ ห้ค งที ่ การควบคุม อุณ หภูม ิก าย
หน้า ที ่ก ารท างานของเนื ้อ เยื ่อ ประสาท กล้า มเนื ้อ รีเ ฟล็ก ซ์
ประสาทออโตโนมิค ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และเม
ตาบอลิซึม วิธีก ารใช้เ ครื่อ งมือ เพื่อ ได้ม าซึ่ง ความรู้ การแปลผล
ข้อ มูล ทาง สรีร วิท ยาเกี ่ย วกับ การท างานของอวัย วะต่า งๆ
โดยสังเขป

111101 สรีรวิทยา
3(3-0-6)
(Physiology)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 104104 หลัก ชีว วิท ยา 1 และ 104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ความรู ้พื ้น ฐานทางด้า นสรีร วิท ยาโดยเน้น หน้า ที ่ก าร
ทางานทุก ระบบในร่า งกาย เช่น ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบไหลเวีย นโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้ม กัน ระบบย่อ ย
อาหาร ระบบขับ ถ่า ย ระบบต่อ มไร้ท่อ ระบบสืบ พัน ธุ์ และระบบ
สมดุลอุณหภูมิกาย รวมทั้งสรีรวิทยาการออกกาลังกาย

111202 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
1(0-3-1)
(Medical Physiology Laboratory I)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 111201 สรีร วิท ยาทางการแพทย์ 1 หรือ
เรียนควบคู่กัน
ภาคปฏิบัติเกี่ย วกับหน้าที่ก ารทางานของเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ การรัก ษาสภาวะแวดล้อ มภายในเซลล์ใ ห้ค งที่ การควบคุม
อุณ หภูมิก าย หน้า ที่ก ารทางานของเนื้อ เยื่ อ ประสาท กล้า มเนื ้อ
รีเฟล็ก ซ์ ประสาทออโตโนมิค ระบบไหลเวียน โลหิต ระบบหายใจ
และเมตาบอลิซึม วิธีก ารใช้เครื่องมือเพื่อได้มาซึ่งความรู้ การแปล
ผลข้อมูลทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการทางานของอวัยวะต่าง ๆ

111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
1(0-3-0)
(Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 111101 สรีรวิทยาหรือศึกษาควบคู่กับ 11102
สรีรวิทยาปฏิบัติการสรีรวิทยา เพื่อเสริมและ
ประกอบความรู้ในวิชาสรีรวิทยา

111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2
3(3-0-6)
(Medical Physiology II)
วิชาบังคับก่อน : 111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
: 111202 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
หน้าที่การทางานของระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบ
ขับ ถ่า ย ระบบต่อ มไร้ท ่อ ระบบสืบ พัน ธุ ์ ระบบประสาทรับ รู้
ได้แ ก่ ประสาทสัม ผัส พิเศษ ระบบประสาทยนต์ที่เกี่ย วข้อ งกับ
การเคลื่อ นไหว ระบบประสาทที่เ กี ่ย วข้อ งกับ การทางานชั้น สูง
ได้แ ก่ ความจา พฤติก รรม การนอนหลับ ศึก ษาวิธีก ารหาความรู้
และการแปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ

111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
4(4-0-8)
(Medical Physiology I)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
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113201 เภสัชวิทยา
4(4-0-8)
(Pharmacology )
วิชาบังคับก่อน : 110101 กายวิภาคศาสตร์ 110102 ปฏิบัติการ
กายวิภ าคศาสตร์ 111101 สรีร วิท ยา 111102 ปฏิบ ัต ิก าร
สรีรวิทยา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก 109206 ปฏิบัติการ
ชีวเคมีและชีวเคมีคลีนิก
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัช
วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาต่อกันของยา สารน้า สารอาหาร
ยาที่มีผ ลต่อ ระบบภูมิคุ้ม กัน ร่า งกาย พิษ และยาต้า นพิษ หลัก การ
เลือกใช้ย าในโรคต่าง ๆ ตามกลุ่มพยาธิสภาพของร่างกาย ปัญ หา
ซึ่งเกิดจากการใช้ยา แนวทางแก้ไขและการป้องกัน

111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 2
1(0-3-1)
(Medical Physiology Laboratory II)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 111203 สรีร วิท ยาทางการแพทย์ 2 หรือ
เรียนควบคู่กัน
ภาคปฏิบัติเกี่ย วกับหน้าที่ก ารทางานของระบบทางเดิน
อาหาร ไต และระบบขับ ถ่า ย ระบบต่อ มไร้ท ่อ ระบบสืบ พัน ธุ์
ระบบประสาทรับ รู้ ได้แก่ ประสาทสัม ผัสพิเศษ ระบบประสาท
ยนต์ที่เกี่ย วข้อ งกับ การเคลื่อนไหว ระบบประสาทที่เกี่ย วข้อ งกับ
การทางานชั้นสูง ได้แก่ ความจา พฤติก รรม การนอนหลับ ศึก ษา
วิธีการหาความรู้และการแปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของระบบ
ต่าง ๆ ข้างต้น

113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1
2(2-0-4)
(Medical Pharmacology I)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 109202 ชีว เคมีท างการแพทย์ 109205
ป ฏิบ ัต ิก ารชีว เค มีท างก ารแ พ ท ย์ 111203 สรีร วิท ย าท าง
การแพทย์ 2 และ 111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์
หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรค
ระบบต่า งๆของร่า งกายทั้ง ทางด้า นเภสัช จลนศาสตร์แ ละเภสัช
พลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์ การตอบสนองของร่างกาย
ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของ
ยาต่อ ร่างกาย กลุ่มยาสาคัญ ที่ศึก ษาได้แ ก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่ อระบบ
ประสาทออโตโนมิค และออตาคอยด์ส

112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4(4-0-8)
(Medical Parasitology)
วิชาบังคับก่อน : 104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
: 104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
ปรสิตที่มีความสาคัญ ในทางการแพทย์และที่พ บบ่อ ยใน
ประเทศไทย จาพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ รวมทั้ง
ศึก ษาสัต ว์อื่น ที่ก ่อ ให้เ กิด โรคในคนเกี ่ย วกับ ท้อ งถิ่น ที่พ บ รูป ร่า ง
ลัก ษณะ วงจรชีว ิต ระบาดวิท ยา พยาธิก าเนิด พยาธิส ภาพ
ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุม
และการรักษา
112302 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์
1(0-3-1)
(Medical Parasitology Laboratory)
วิชาบังคับก่อ น : 112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือเรีย น
ควบคู่กัน ปรสิต ที่มีค วามสาคัญ ในทางการแพทย์แ ละที่พ บบ่อยใน
ประเทศไทย จาพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัต ว์ข าข้อ ใน
ด้านรูปร่างลักษณะ และการตรวจวินิจฉัยทางองปฏิบัติการ

113302 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1
1(0-3-1)
(Medical Pharmacology Laboratory I)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 113301 เภสัช วิท ยาทางการแพทย์ 1 หรือ
เรียน ควบคู่กัน
ภาคปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ แหล่ง ของยาและสมุน ไพร การ
ปลดปล่อ ยยา การดูด ซึม เภสัช พลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์
การตอบสนองของร่างกาย การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซงของยา
ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิคและออตาคอยด์ส
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114100 กีฬาและนันทนาการ
2(1-2-4)
(Sport and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ
กฎ กติ ก า วั ฒ นธรรม สั ง คมทางกี ฬ า หลั ก การออกก าลั ง กายที่
ถูก ต้ อ ง การเป็ น ผู้น าทางกี ฬ าและนั น ทนาการ การฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ า
พื้นฐานในทักษะกีฬา เช่น กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้า
กีฬาลีลาศ ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย

113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2
4(4-0-8)
(Medical Pharmacology II)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 113301 เภสัช วิท ยาทางการแพทย์ 1 และ
113302 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1
หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรค
ระบบต่า งๆของร่า งกาย ทั้ง ทางด้า นเภสัช จลนศาสตร์แ ละเภสัช
พลศาสตร์ โดยเน้น กลไกการออกฤทธิ ์ การตอบสนองของ
ร่า งกาย ประโยชน์ การเกิด พิษ หรือฤทธิ์ แ ทรกแซง การออกฤทธิ์
ร่ว มกัน ของยาต่อ ร่า งกาย กลุ ่ม ยาส าคัญ ที ่ศ ึก ษา ได้แ ก่ ยา
ปฏิช ีว นะ ยาต้า นจุล ชีพ ยาที ่อ อกฤทธิ์ต ่อ ระบบทางเดิน อาหาร
ทางเดิน ห ายใจ หลอดเลือ ดและหัว ใจ และระบบประสาท
ส่วนกลาง ยาระงับความเจ็บปวด ยาต้านมะเร็ง และฮอร์โมน

114101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Sports Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
พั ฒ นาการของการกี ฬ าจากอดี ต ถึง ปั จ จุ บั น องค์ ค วามรู้ที่ เป็ น พหุ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนศาสตร์ จิตวิทยา และเทคโนโลยีการ
กี ฬา ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ก ารกี ฬ าต่อ การเล่นกี ฬาเพื่อ การ
แข่งขันและการออกกาลังกาย

113304 เภสัชวิทยาคลินิก
2(2-0-4)
(Clinical Pharmacology)
วิชาบังคับก่อน : 113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2
ห ลัก ทั ่ว ไป ใน ก าร ใช้ย า ก าร เขีย น ใบ สั ่ง ย า ก าร
ประยุก ต์ใ ช้ย าทางจิต เวช สูต ิศ าสตร์แ ละนรีเ วชวิท ยา ระบบ
ทางเดิน อาหาร และระบบประสาทกลาง การใช้ย าในผู้ป่วยโรค
เอดส์ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประเด็นจริยธรรมในการใช้ยา

114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม 3(1-6-2)
(Skills and Sports Science of Team Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัก ษะเบื้องต้น ของการเล่น กี ฬาประเภทที ม เช่น รัก บี้
ฟุ ต บอล บาสเกตบอล วอลเลย์ บ อล ตะกร้ อ ฮ็ อ คกี้ แฮนด์ บ อล
เบสบอล ซอฟท์บอล ฟุตซอล การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภททีม การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา การดูแลรักษา กติกา มารยาท
ในการแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น

113305 พิษวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
(Medical Toxicology)
วิช าบัง คับ ก่อ น : 109202 ชีว เคมีท างการแพทย์ และ 109205
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์
ภัย อัน ตรายที่เ กิด จากการได้รับ สารพิ ษ ตามธรรมชาติ
สารกาจัด ศัต รูพืช โลหะหนัก สารไฮโดรคาร์บ อน สารพิษ ที่เป็น
อันตรายต่อระบบต่างๆ ยาและสารเคมีที่ทาให้เกิดพิษ พิษจากพืช
สัตว์และแมลง เน้นศึก ษากลไกการเกิดพิษ อาการทางคลินิก การ
บาบัดรักษา
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114103 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแร็กเก็ต 3(1-6-2)
(Skills and Sports Science of Racket Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัก ษะเบื้องต้นของการเล่นกี ฬาประเภทตีกระทบ เช่น
เทนนิ ส แบดมิ น ตั น ปิ งปอง กอล์ฟ สควอช เป็ น ต้ น การประยุ ก ต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการเล่นกีฬา
ประเภทแร็กเก็ต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา สนามและอุปกรณ์กีฬา
การดูแลรักษา กติก า มารยาทในการแข่งขัน วิธีก ารจัดการแข่งขัน
และการตัดสินเบื้องต้น
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑา
3(1-6-2)
ประเภทลู่และลาน
(Skills and Sports Science of Track and Field)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัก ษะเบื้องต้น ของการเล่นกรีฑ าลู่ป ระเภทต่างๆ เช่ น
การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล และการวิ่งข้ามรั้ว เป็ นต้ น
ส่วนกรีฑาประเภทลาน เช่น ทุ่มน้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดด
สูง เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภทลู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย ในการเล่ น กี ฬ า
อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้า
3(1-6-2)
(Skills and Sports Science of Aquatic sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะเบื้องต้นของกีฬาทางน้า เช่น ว่ายน้าท่าสากล ดาน้า
การช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองขณะประสบอุ บั ติ เหตุ ท างน้ า เป็ น ต้ น การ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เล่นกีฬาทางน้า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการ

บาดเจ็บและความปลอดภัยในการว่ายน้า อุปกรณ์กีฬาและการดูแล
รัก ษา กติ ก า และมารยาทในการแข่งขั น รวมทั้ งการช่ว ยชี วิต คน
ตกน้า
114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภท
3(1-6-2)
กิจกรรมประกอบจังหวะ
(Skill and Sports Science of Rhythmic Activities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการเล่ น กี ฬ าประเภทกิ จ กรรม
ประกอบจังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค ลีลาศ เป็นต้น หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับกี ฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการเป็นผู้นา
หรือผู้ฝึกสอน การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่น
กี ฬ า อุ ป กรณ์ กี ฬ าและการดู แ ลรั ก ษา กติ ก า และมารยาทในการ
แข่งขัน
114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
4(3-3-6)
(Basic Anatomy and Physiology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
โดยเน้ น ศึ ก ษาโครงสร้ า งและการท าหน้ า ที่ ข องระบบประสาท
โครงสร้างและกล้ามเนื้อ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
4(3-3-6)
(Basic Anatomy and Physiology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้ น ฐานทางด้ านกายวิ ภ าคศาสตร์แ ละสรี รวิท ยา
โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและการทาหน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบไต ระบบต่อม
ไร้ท่อ และ ระบบสืบพันธุ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
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114202 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
4(4-0-8)
(Physiology of Exercise)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย พลังงาน
ที่ใช้ในการออกกาลังกาย และผลของการออกกาลังกายในขณะออก
ก าลังกายต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสรีรวิ ท ยาของระบบต่ างๆ ของ
ร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบไหลเวีย นโลหิต ระบบหายใจ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์ การ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ (ความร้อน ความเย็น) การขึ้น
ไปที่สูง การดาน้า เป็นต้น ปัจ จัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการ
ทางานของระบบต่างๆ และสมรรถภาพของร่างกาย

ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม ประกอบความรู้ ในวิ ช าการเรี ย นรู้
ชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ทางการกีฬา ซึ่งเกี่ยวข้องกั บกลไกใน
การเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกายมนุษย์ การวัดและประเมิน
ก าลั ง ของกล้ า มเนื้ อ และช่ ว งของการเคลื่ อ นไหวของข้ อ ต่ อ การ
วิเคราะห์ท่าทางการกี ฬาเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการออก
กาลังกายหรือการเล่นกีฬาและการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่างๆ

114203 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา 4(4-0-8)
(Biomechanics and Movement in Sports)
วิชาบังคับก่อน : 114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
หลักการทางชีวกลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวและ
เคลื่ อ นที่ ข องร่ า งกายมนุ ษ ย์ การท างานของกระดู ก ข้ อ ต่ อ และ
กล้ ามเนื้ อ ในการทรงท่ าและการเคลื่ อนไหวของร่างกายขณะออก
กาลังกายและเล่นกี ฬา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มทัก ษะในการ
เคลื่อนไหวสาหรับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา การใช้หลักการ
ทางการยศาสตร์ในการออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ กีฬาและ
อุ ป กรณ์ ก ารออกก าลั ง กายให้ เหมาะสมกั บ เพศ วั ย สั ด ส่ ว น และ
ข้อจากัดของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่
114204 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหว 1(0-3-0)
ทางการกีฬา
(Biomechanics and Movement in Sports Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 114203 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการ
กีฬาหรือเรียนควบคู่กัน

114205 โภชนศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้ น ฐานทางด้ านอาหาร เช่ น พวกคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน เกลื อแร่ วิตามินและน้าที่มีผ ลกระทบต่อร่างกายใน
ภาวะปกติ ขณะออกกาลังกาย และเพื่อการแข่งขันของบุคคลในแต่
ละวั ย การประเมิ น ภาวะทางโภชนาการและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
โภชนาการ
114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1(0-3-0)
(Sports Nutrition Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม ความรู้ ในวิ ช า
โภชนศาสตร์การกีฬา
114207 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Equipments and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาหลักการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทาง
วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า รวมถึ งการซ่ อ มบ ารุ งเบื้ อ งต้ น และการน า
ความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าประดิ ษ ฐ์ ห รื อ พั ฒ นานวั ต กรรม
เครื่องมือ อุปกรณ์การออกกาลังกายและการกีฬา
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114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
4(3-3-6)
การประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
(Physical Fitness Testing and Assessment for
Health and Competition)
วิชาบังคับก่อน : 114202 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกายทางด้านความแข็งแรงและ
ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิตและ
การหายใจ การวัดไขมันในร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว และการ
ยืดหยุ่น เป็นต้น หลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักกีฬา รวมทั้ง
การประเมินผล

เสริมสร้างสมรรถภาพ ความแข็งแรง ความอดทน ความเร็วและกาลัง
ของกล้ามเนื้อ

114321 จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของจิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า
หลักการจิตวิทยาการกีฬา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพของการ
เล่ นกี ฬ าทั้ งในระหว่างการฝึ ก ซ้อ มและการแข่ งขั น เช่น ความวิต ก
กั ง วล แรงจู งใจ สมาธิ ความเชื่ อ มั่ น ความประหม่ า ความตื่ น เต้ น
ความโกรธ และความหดหู่ เป็ น ต้ น เทคนิ ค ในการควบคุ ม จิ ต ใจ
อารมณ์ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬา
114322 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อ
4(2-6-4)
การแข่งขัน
(Exercise Prescription for Competition)
วิชาบังคับก่อน : 114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการ
ประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
การใช้ ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าในการจั ด โปรแกรม
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพร่ า งกายเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลทดสอบ
สมรรถภาพและศักยภาพทางกายของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สุ ข ภาพหรื อ เพื่ อ การแข่ ง ขั น รวมทั้ ง หลั ก การฝึ ก แบบต่ า งๆ เพื่ อ

114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา
4(3-3-6)
(Sports Injuries)
วิชาบังคับก่อน : 114202 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
ความหมาย ขอบข่าย และชนิดของการบาดเจ็บ ที่เกิดจาก
การเล่นกีฬา การป้องกั นการบาดเจ็บจากการเล่นกี ฬา หลักในการ
ประเมินการบาดเจ็บหรือวินิจฉัยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลั ก ในการใช้ เครื่ อ งป้ อ งกั น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางร่ า งกาย
ภายหลังการบาดเจ็บและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา
3(3-0-6)
(Social Psychology in Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและปรัชญาทางการกีฬา จิตวิทยาสังคมกับการกีฬา
การใช้กีฬาขับเคลื่อนสังคม พฤติกรรมบุคคลและสังคมที่สัมพันธ์กับ
กีฬาทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ความรักความสามัคคีในหมู่ คณะ
ความฮึกเหิม ความก้าวร้าวของผู้เล่นและผู้ชม การเสพติดกีฬาผ่าน
สื่อสารมวลชน กี ฬากั บปัญ หายาเสพติด กี ฬากั บการพนัน กีฬากับ
พฤติก รรมกลุ่มของวัย รุ่น กีฬาบาบัด การพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค์ ด้ ว ยกี ฬ า เช่ น การเป็ น ผู้ น า การเสี ย สละ การรู้แ พ้ รู้ ช นะ
รู้อภัย การมีวินัย การรู้จักแบ่งเวลา
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114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
3(3-0-6)
(Drugs and Doping in Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การใช้ ย ากั บ การกี ฬ า เภสั ช จลนศาสตร์แ ละเภสั ช
พลศาสตร์ของยาที่เกี่ยวกับการกีฬา ชนิดและรูปแบบของยา กระเป๋า
ยาสาหรับการกีฬา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิ ทธิภ าพของยา ผลข้างเคีย งของการใช้ ย า ยาทาภายนอก
ยาสูดดม ยารับประทานที่นักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง ยาที่ต้อง
ได้ รั บ ค าแนะน าจากแพทย์ หน่ ว ยงานทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้องกับยาและสารกระตุ้นทางการกี ฬา ความรู้เกี่ ยวกั บปัญหา
สารเสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดที่ มีผลต่อสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจของนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการกีฬา
การตรวจยาและสารกระตุ้นในการกีฬา สมุนไพรที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจของนักกีฬา
114327 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
3(3-0-6)
(Nutrition for Health and Prevention)
วิชาบังคับก่อน : 114205 โภชนศาสตร์การกีฬา
โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกันเกี่ยวข้องกับความ
รู้ความเข้าใจด้านอาหารและโภชนาการในการเสริมสร้างสุขภาพในแต่
ละช่วงชีวิต การเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่ อสุขภาพและป้องกั น
โรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด รวมทั้ ง โรคมะเร็ ง
นักศึกษาได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน

114328 การบริหารกายและจิตตามแนวตะวันออก 3(1-6-2)
(Administration of Body and Mind in Eastern Style)
วิชาบังคับก่อน : 114222 หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิตในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น โยคะ พิลาทิส ไทเก๊ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมทั้งรูปแบบการ
ออกกาลังกายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การราไม้พลอง การเต้นรา
พื้นเมือง การช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
2(1-3-2)
(Massage for Health and Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ความหมาย หลัก การ และขอบข่ายของการนวด
เพื่ อสุขภาพและการกี ฬ า ความรู้และทัก ษะในแนวคิด พื้น ฐานและ
เทคนิคต่างๆ ของการนวดเพื่อการกีฬาและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
นวด รวมถึงการประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อใช้ใน
นักกีฬา และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
3(3-0-6)
(Sports Management and Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการบริหารจัดการทางด้านการกี ฬาและ
การตลาด การบริหารจัดการทางด้านบุคลากร การเงิน สิทธิประโยชน์
กฎหมายกีฬาอาชีพ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งโปรแกรมการตลาด
ด้านกีฬา
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114331 การฝึกสอนกีฬา
4(4-0-8)
(Sports Coaching)
วิชาบังคับก่อน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา
หลักการเบื้องต้นในการฝึกสอนทักษะกีฬาให้แก่บุคคลใน
เพศและวัยต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลการฝึกสอนสูงสุด กระบวนการ
เรีย นรู้ข องมนุ ษ ย์ การรับ รู้กั บ การฝึก ทั ก ษะกี ฬ า การวางแผนการ
ฝึก สอน หลัก การสื่อสาร การใช้สื่อ และเทคโนโลยี ก ารสอนในการ
ฝึกสอน การเก็บสถิติและการประเมินผล การบริหารจัดการนักกีฬา
และที ม กี ฬ า หลัก การและวิธีก ารทางจิ ตวิ ท ยาในการฝึก สอนกี ฬ า
บุคคลและกีฬาทีม การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม การ
เก็บตัวขณะฝึกซ้อมและการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน
114332 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 4(4-0-8)
(Exercise Prescription for Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและการจัดโปรแกรม
การออกกาลังกายให้เหมาะสมตามลักษณะของเพศ วัย และ น้าหนัก
ตัว ข้อจากัดในการออกกาลังกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความ
ปลอดภั ย ในการออกก าลั ง กาย การบู ร ณ าการโปรแกรมการ
ออกกาลังกายกับพฤติกรรมการดารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Health Behavior in Lifestyle)
วิชาบังคับก่อน : 114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา
พฤติก รรมสุขภาพเกี่ ย วข้องกั บพฤติก รรมและปัจ จัย ทาง
สั งคมที่ เป็ น ปั จ จั ย เหตุ แ ละมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การ
พั ฒ นาและผสมผสานของสั งคมและวั ฒ นธรรม จิ ต วิ ท ยาสั งคมที่
สะท้อนพฤติ ก รรมของมนุษย์ที่สัมพันธ์กั บสุขภาพและการเจ็บป่วย

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนี้จะเป็นความเข้าใจความสัมพันธ์ของกาย
และจิต การปรับพฤติก รรมในการดารงชีวิต และนามาใช้ในบริบ ท
ของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้ง ความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-3-2)
(Research Methodology in Sports Science)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
ศึก ษาหลัก การ ทฤษฎี ระเบีย บวิธีวิจัย ทางวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า ล าดั บ ขั้ น ตอนของการท าวิ จั ย การเลื อ กหั ว ข้ อ การสุ่ ม
ตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
การตั้ ง สมมติ ฐ าน การรวบรวมข้ อ มู ล การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ การ
วิเคราะห์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
114335 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Motor Skill Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว การปฏิบัติทักษะ
การเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บการเรีย นรู้ การได้ มาซึ่งทั ก ษะการเคลื่อนไหว การประเมิน การ
เรียนรู้และความสามารถทางการเคลื่อนไหว
114421 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3(3-0-6)
(Sports Tourism and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา
การน าเอาความรู้ ท างด้ า นกี ฬ าและนั น ทนาการมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น
กอล์ ฟ เรื อ แคนู เทนนิ ส วอลเล่ ย์ บ อลชายหาด เดิ น ป่ า เป็ น ต้ น
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หลักการและวิธีการให้ความรู้ทางด้านแหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ระบบนิ เวศวิ ท ยาและสิ่ งแวดล้ อ ม การเขี ย นโครงการกี ฬ ากั บ การ
ท่องเที่ย ว การเสี่ย งต่อการบาดเจ็บในการกี ฬา อุปกรณ์ และการใช้
รวมทั้ ง วิ ธี ก ารในการป้ อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หลัก การนันทนาการเพื่อสุขภาพอนามัย เทคนิค
การจัดนั นทนาการให้ ก ลุ่มคนในวัย ต่างๆ หลัก และวิธีก ารเป็ นผู้น า
กลุ่มที่ดีและมีประสิทธิผล
114422 การออกกาลังกายสาหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ 4(4-0-8)
(Exercise for Special Populations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการในการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย
ให้กั บบุคคลกลุ่มพิเศษ 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
การศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารศู น ย์ กี ฬ าต่ า งๆ
หลักการจัดสถานที่อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกาลังกายให้เหมาะ
กั บการใช้งานไม่ว่าจะเป็ น กี ฬ าเพื่ อสุขภาพหรือการแข่งขั น แสง สี
เสี ย ง ในสนามกี ฬ า การบริ ห ารจั ด การสปา หลั ก การออกแบบ
สนามแข่ ง ขั น ส าหรั บ กี ฬ าประเภทต่ า งๆ รวมทั้ งอุ ป กรณ์ แ ละการ
ต ก แ ต่ งส ถ า น ที่ สิ่ งอ าน วย ค วาม ส ะ ด วก ใน ส น าม กี ฬ า
การบารุงรักษา การป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในสถานกีฬ า
มีการศึกษานอกสถานที่

114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อกีฬาอาชีพ
3(1-6-2)
(Sports Science for Professional Sports)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุก ต์ใช้ประโยชน์จ ากวิทยาศาสตร์ก ารกี ฬา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการเล่นกี ฬาประเภทที่ มีก ารจัดแข่งขันในระดับ
อาชีพ โดยเฉพาะชนิดกีฬาที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของนักกีฬา
ไทยที่มีขนาดเล็ก กว่าชาวตะวันตก การฝึกทัก ษะการเล่นกี ฬา แผน
และวิธีการเล่นกีฬาในลักษณะทั่วไป แผนและวิธีการเล่นที่สอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของคู่แข่งขัน การแก้ปัญหาและการปรับแผนและ
วิธีก ารเล่น ในระหว่ างการแข่ งขัน กติก าและการใช้ ป ระโยชน์ จาก
กติกา การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายในกรณีที่มีอุปกรณ์ช่วยและ
ไม่มีอุปกรณ์ช่วย
114481 สัมมนา
1(0-3-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
นั ก ศึ ก ษาน าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ หรื อ งานวิ จั ย ที่
น่ า สนใจทั้ งในและต่ า งประเทศทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ใน
งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองและไม่ ท ดลองรวมถึ ง การสร้ างนวั ต กรรมทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย การแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์ วิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการประชุมสัมมนา
114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(0-6-4)
(Sports Science Project)
วิชาบังคับก่อน : 114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สาหรับ
งานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน ภายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ผู้ส อนมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงาน
จะต้ องสาเร็จ ในหนึ่ งภาคการศึก ษา และนั ก ศึ ก ษาจะต้อ งนาเสนอ
ผลงานพร้อมกับส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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114490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre – cooperative education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สหกิจ
ศึก ษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลื อ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบ ริ ห ารงาน คุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
114491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
(Cooperative education)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่าน
รายวิชา 14481 สัมมนา และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็ม
เวลาในสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกีฬา
แห่งประเทศไทย ศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และทางานเสมือนหนึ่งเป็ น
พนัก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการนั้ น ๆ จนครบ 1 ภาคการ
เรีย นสหกิ จ ศึก ษา โดยในขณะทางานจะอยู่ภายใต้ก ารควบคุมดูแล
และการประเมิ น ผลของนายจ้ า งและคณาจารย์ ในสาขาวิ ช า เมื่ อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึก ษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Institute of Social Technology
โทรศัพท : 0-4422-4207-9 โทรสาร : 0-4422-4205
Website : http://www.soctech.sut.ac.th/
Facebook : http://www.facebook.com/istsut

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โทรศัพท : 0-4422-4258, 0-4422-4209 โทรสาร : 0-4422-4212
Website : http://www.soctech.sut.ac.th/ge/
Facebook : http://www.facebook.com/sutge

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

โทรศัพท : 0-4422-4213-5 โทรสาร : 0-4422-4214
Website : http://www.soctech.sut.ac.th/fl

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท : 0-4422-4273 โทรสาร : 0-4422-4548
Website : http://www.soctech.sut.ac.th/it/web2015/
Facebook : http://www.facebook.com/istsut

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

โทรศัพท : 0-4422-4307, 0-4422-4267 โทรสาร : 0-4422-4521
Website : http://www.soctech.sut.ac.th/mt/
Facebook : http://www.facebook.com/mt.sut

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Information Science Program in Information Technology

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
วส.บ.
Bachelor of Information Science
B.I.S.

ลักษณะของวิชาชีพ
หลัก สูตรวิท ยาการสารสนเทศบั ณ ฑิต มุ่งผลิตบัณ ฑิ ตที่มีความรู้ความเชี่ย วชาญเฉพาะทางในการพั ฒ นาและประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณ ธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิ บัติ งานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร โดยเน้ น การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น เครื่อ งมือ การปฏิ บัติ งาน
สารสนเทศในบริบทต่าง ๆ ได้แก่
 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานสารสนเทศ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ การจัดการ และการให้บริการสารสนเทศ
 งานนิเทศศาสตร์ เน้นการผลิต ถ่ายทอด และเผยแพร่สารสนเทศและความรู้แก่มวลชน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 งานสารสนเทศเพื่อการจัดการ เน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจ เพื่อความสาเร็จขององค์การ
 งานสารสนเทศและห้องสมุด (สารสนเทศศึกษา) เน้นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานความรู้ก่อนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ
ในงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นความรู้เรื่องปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์การ และปัจจัยข่าวสารแล้ว ยังต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานอันประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่คล่องตัวเข้ากับความต้องการของสภาพการจ้างงานที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

กระบวนการในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการในการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์

การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และการประเมินโครงการซอฟต์แวร์

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับองค์กรวิสาหกิจ และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การศึกษา ปรับใช้ หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กรวิสาหกิจ
2. นิเทศศาสตร์ (Communication) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่ง พิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

การผลิตสื่อ ตั้งแต่การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ การวางแผนการผลิต และดาเนินกระบวนการผลิตครบวงจร

การใช้เครื่องมือและคอมพิวเตอร์รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในการผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ อันประกอบด้วย สื่อ
สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศสู่ผู้รับสารในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระดับ
มวลชน
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

หลักการจัดการ การจัดการการเงิน การจัดการบุคคล การจัดการโครงการ การจัดการด้านการผลิต และการจัดการตลาด

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดระบบ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสานักงาน การปรับกระบวนการทางธุรกิจ และการตัดสินใจ
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4. สารสนเทศศึกษา (Information Studies) เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ เน้น

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การสร้าง การเลือก การจัดหา การจัดเก็บ การบริการและนาส่งสารสนเทศ โดยคานึงถึง
ความต้องการและลักษณะของผู้ใช้เป็นสาคัญ

การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การจัดทาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การพัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศในสานักงาน และการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ

การออกแบบและการผลิตสื่อต่าง ๆ และการจัดการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จบสายวิทยาศาสตร์ หรือสายอื่นที่ผ่านกลุ่มสาระวิชาตามจานวนหน่วยกิต โดยต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
จานวนหน่วยกิต ที่ เรีย นตลอดหลั กสูตรไม่น้อ ยกว่ า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
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
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177 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
(จานวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
และสารสนเทศศึกษา)
- วิชาบังคับ
33
- วิชาเลือกในกลุ่ม
24
- วิชาเลือกนอกกลุ่ม
18
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี


75 หน่วยกิต
นิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program)
จานวนหน่วยกิต ที่ เรีย นตลอดหลั กสูตรไม่น้อ ยกว่ า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
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
- โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
57 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
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179 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การปฏิบัติงานทั้งในองค์การภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมี
ลักษณะของงานในแต่ละกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้
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/คา/ความ (Copy Writer) ผู้ประสานงานลูกค้า (Account Executive/AE) นักประชาสัมพันธ์
ผู้เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ นักจัดรายการวิทยุฯ ผู้ประกาศข่าววิทยุฯ และ
โทรทัศน์ พิธีกร ผู้กากับรายการ ผู้กากับภาพยนตร์และละคร ช่างภาพ (ภาพนิ่ง/วีดิทัศน์) ผู้ตัดต่อ (Editor) นักออกแบบกราฟิก
และแอนิเมชัน ผู้ออกแบบเว็บ (Web Designer) ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) และผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ (Web Content) เป็นต้น
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ทุกแขนงทั้งด้านการขาย การตลาด การผลิต การเงิน บัญชี
การบริหารบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ นักโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ออกแบบเว็บ (Web Designer)
ผู้ดูแลเว็บ (Web Master) และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นต้น
4. สารสนเทศศึกษา เช่น นักวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ ผู้จัดทาดรรชนีและสาระสังเขป นักวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ นักสารสนเทศ นักเอกสาร ผู้จัดการเอกสารสานักงาน ผู้จัดการ
สารสนเทศ ผู้จัดการความรู้ วิศวกรความรู้ ผู้จัดการระบบสารสนเทศ นักจดหมายเหตุและบรรณารักษ์ ผู้ประกอบการ
สารสนเทศ ตัวแทนจาหน่ายข้อมูล เลขานุการ นักวิจัย บรรณารักษ์ไซเบอร์ (Cybrarian (Cyber + Librarian)) นักวิเคราะห์เว็บ
(Web Cataloger) ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ (Web Content) และผู้ดูแลเว็บ (Web Master)
เป็นต้น
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ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สตูดิโอขนาดมาตรฐานสาหรับออกอากาศ

ชุดอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่องานแอนิเมชัน (Motion Capture)

ห้องตัดต่อแบบ Linear Editing และห้องตัดต่อแบบ Non-linear Editing

ชุดลาดับภาพและเสียงเคลื่อนที่

ห้องบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน

ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง

ห้องผลิตสื่อกราฟิก

ชุดกล้องดิจิทัล Eagle-4 จานวน 8 กล้อง

กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่ง

กล้องและอุปกรณ์การถ่ายทาวีดิทัศน์ขั้นสูง

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
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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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1) กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113
202107
203101
204102
204104
204110

หน่วย
กิต

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่
การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
3
3
3
1

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
204103 สถิตเิ พือ่ การวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
204114 การสือ่ สารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะ
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

กิต

202211
203204
204225
204235

การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 4
การจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
204329 เทคโนโลยีเว็บ
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
202262 พุทธธรรม
202291 การจัดการสมัยใหม่
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน
รวม

3
3
3
4

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
204204 การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล
204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
204238 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี

3
3
3
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

รวม

105113
203203
204111
204112

มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 3
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

หน่วย
กิต

3
3
3
3
3

3
16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4
3
3

3
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
204243 การเขียนบทความและสารคดี
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
3
3
3

19

202213 โลกาภิวัตน์
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
204239 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ขั้นสูง
204240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204217 การตลาด
204220 การสือ่ สารธุรกิจ
204228 ความมัน่ คงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป
รวม
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15
หน่วย
กิต

3
4
3
3

3
3
3

3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

204301 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ
204336 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
204359 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3
3
3

203305 ภาษาอังกฤษ 5
204335 การทดสอบซอฟต์แวร์
204360 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
วิสาหกิจ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204210 การจัดการสานักงาน
204221 การบัญชี
204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
204325 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
204358 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
204374 ระบบห้องสมุด
วิชาเลือกเสรี

3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204218 กฎหมายธุรกิจ
204219 แรงงานสัมพันธ์
204303 เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบเครือข่าย
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึด
เหตุการณ์
204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
204341 การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
204372 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
204373 เมตะดาต้า
204403 การสือ่ สารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม
204420 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่
วิชาเลือกเสรี

รวม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

21

รวม

21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
204331 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
204490 เตรียมสหกิจศึกษา

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204222 พฤติกรรมภาษากับการสือ่ สาร
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
204323 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางการเมือง
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบ
กระจาย
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
204356 การจัดการการดาเนินงาน
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
204405 การจัดการการเงิน
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารใน
องค์การ
204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204424 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชนขั้นสูง
วิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่วย
กิต

3
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วย
กิต

8

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
204426 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
204427 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204411 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและ
การ
เผยแพร่
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

2
4

3
3

6

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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รวม

หน่วย
กิต

2) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113
202107
203101
204102
204104
204110

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่
การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
3
3
3
1

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
204103 สถิตเิ พือ่ การวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
204114 การสือ่ สารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะ
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203204 ภาษาอังกฤษ 4

3
3

204225 การจัดการความรู้
204235 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
204329 เทคโนโลยีเว็บ
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
202262 พุทธธรรม
202291 การจัดการสมัยใหม่
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ
ทางาน
รวม

3
4

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
204204 การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล
204206 หลักการออกแบบและการสร้างสาร
204224 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
3
3
4

105113
203203
204111
204112

มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 3
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

หน่วย
กิต

3
3
3
3
3

3
16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4
3
3

202213 โลกาภิวัตน์
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
204208 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชน 1
204241 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

15
หน่วย
กิต

3
4
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
204243 การเขียนบทความและสารคดี
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์

รวม

3
3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204217 การตลาด
204220 การสือ่ สารธุรกิจ
204228 ความมัน่ คงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป

19
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รวม

3
3
3

3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

204301 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ
204237 การสือ่ ข่าวและการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์
204302 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชน 2
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204218 กฎหมายธุรกิจ
204219 แรงงานสัมพันธ์
204303 เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบเครือข่าย
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึด
เหตุการณ์
204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
204341 การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
204372 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
204373 เมตะดาต้า
204403 การสือ่ สารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม
204420 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่
วิชาเลือกเสรี

3
3

203305 ภาษาอังกฤษ 5
204306 การบริหารองค์การสื่อมวลชน
204401 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204210 การจัดการสานักงาน
204221 การบัญชี
204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
204325 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
204358 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
204374 ระบบห้องสมุด
วิชาเลือกเสรี

3
3
3

รวม

21

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
รวม

21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
204349 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
204490 เตรียมสหกิจศึกษา

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204222 พฤติกรรมภาษากับการสือ่ สาร
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
204323 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางการเมือง
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบ
กระจาย
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
204356 การจัดการการดาเนินงาน
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
204405 การจัดการการเงิน
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204424 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชนขั้นสูง
วิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่วย
กิต

3
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วย
กิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

8

204428 โครงงานนิเทศศาสตร์
204431 สัมมนานิเทศศาสตร์
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204411 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและ
การเผยแพร่

4
2

รวม

6

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

3
3

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด

116
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

รวม

หน่วย
กิต

3) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113
202107
203101
204102
204104
204110

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่
การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3
3
3
3
3
1

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
204103 สถิตเิ พือ่ การวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
204114 การสือ่ สารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะ
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

กิต

202211
203204
204225
204235

การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 4
การจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
204329 เทคโนโลยีเว็บ
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
202262 พุทธธรรม
202291 การจัดการสมัยใหม่
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน
รวม

3
3
3
4

202212
204204
204209
204238

มนุษย์กับวัฒนธรรม
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
หลักการจัดการ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
3
3
4

105113
203203
204111
204112

มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 3
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

หน่วย
กิต

3
3
3
3
3

3
16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4
3
3

202213 โลกาภิวัตน์
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
204240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
204308 การจัดการระบบสารสนเทศ

15
หน่วย
กิต

3
4
3
3

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
204243 การเขียนบทความและสารคดี
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์

รวม

3
3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204217 การตลาด
204220 การสือ่ สารธุรกิจ
204228 ความมัน่ คงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป

19
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รวม

3
3
3

3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

204301 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ
204309 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
204359 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3
3
3

203305 ภาษาอังกฤษ 5
204351 ธุรกิจอัจฉริยะ
204361 การค้นหาความรู้สาหรับ
ฐานข้อมูลธุรกิจ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204210 การจัดการสานักงาน
204221 การบัญชี
204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
204325 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
204358 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
204374 ระบบห้องสมุด
วิชาเลือกเสรี

3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204218 กฎหมายธุรกิจ
204219 แรงงานสัมพันธ์
204303 เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบเครือข่าย
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึด
เหตุการณ์
204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
204341 การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
204372 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
204373 เมตะดาต้า
204403 การสือ่ สารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม
204420 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่
วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
21

รวม

21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
204355 การจัดการโครงการสาหรับระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
204490 เตรียมสหกิจศึกษา
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204222 พฤติกรรมภาษากับการสือ่ สาร
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
204323 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางการเมือง
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบ
กระจาย
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
204356 การจัดการการดาเนินงาน
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
204405 การจัดการการเงิน
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204424 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชนขั้นสูง
วิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่วย
กิต

3
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

หน่วย
กิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

8

204429 โครงงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
204432 สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204411 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและ
การเผยแพร่

4

รวม

6

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

2

3
3

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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รวม

หน่วย
กิต

4) กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113
202107
203101
204102
204104
204110

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่
การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
3
3
3
1

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
204103 สถิตเิ พือ่ การวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ
204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
204114 การสือ่ สารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะ
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203204 ภาษาอังกฤษ 4

3
3

204225 การจัดการความรู้
3
204235 การออกแบบและพัฒนาระบบ
4
สารสนเทศ
204329 เทคโนโลยีเว็บ
3
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
2
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
2
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
2
202262 พุทธธรรม
2
202291 การจัดการสมัยใหม่
2
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน 2
รวม
18

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
204204 การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล
204212 สารสนเทศในบริบทสังคม
204318 แหล่งสารสนเทศ

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
204243 การเขียนบทความและสารคดี
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์

รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
3
3
4

105113
203203
204111
204112

มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 3
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

หน่วย
กิต

3
3
3
3
3

3
16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4
3
3

3
3
3
3

202213 โลกาภิวัตน์
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
204234 การจัดระบบสารสนเทศ
204242 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204217 การตลาด
204220 การสือ่ สารธุรกิจ
204228 ความมัน่ คงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป

19
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รวม

15
หน่วย
กิต

3
4
3
3

3
3
3
3
3

19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

204301 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ
204362 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
204363 การค้นคืนสารสนเทศ

3
3
3

203305 ภาษาอังกฤษ 5
204215 การจัดการบริการสารสนเทศ
204364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204210 การจัดการสานักงาน
204221 การบัญชี
204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
204325 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
204358 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
204374 ระบบห้องสมุด
วิชาเลือกเสรี

3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204218 กฎหมายธุรกิจ
204219 แรงงานสัมพันธ์
204303 เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบเครือข่าย
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึด
เหตุการณ์
204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
204341 การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
204372 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล
204373 เมตะดาต้า
204403 การสือ่ สารต่างและระหว่าง
วัฒนธรรม
204420 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่
วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
21

รวม

21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
204352 ห้องสมุดดิจิทัล
204490 เตรียมสหกิจศึกษา

เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอกกลุ่ม
จากรายวิชาดังนี้
204222 พฤติกรรมภาษากับการสือ่ สาร
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
204323 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางการเมือง
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบ
กระจาย
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
204356 การจัดการการดาเนินงาน
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
204405 การจัดการการเงิน
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204424 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชนขั้นสูง
วิชาเลือกเสรี
รวม

121
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หน่วย
กิต

3
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

204491 สหกิจศึกษา 1

รวม

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

204430 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด
204433 สัมมนางานสารสนเทศและ
ห้องสมุด
เลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม และเลือกนอก
กลุ่มจากรายวิชาดังนี้
204411 การวิจัยและประเมินผลงาน
สารสนเทศ
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและ
การเผยแพร่

4
2

รวม

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3*

3
3

*หมายเหตุ : รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรกาหนด
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รวม

หน่วย
กิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113
202107
203101
204102
204104
204110

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
การสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่
การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย
กิต

3
3
3
3
3
1

104113
203102
204103
204108

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ 2
สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
204114 การสือ่ สารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะ
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กิต

202211
203204
204225
204235

การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 4
การจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
204329 เทคโนโลยีเว็บ

3
3
3
4
3

เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

2
2

202241
202261
202262
202291
202292
202324
202354

2
2
2
2
2
2
2

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ศาสนากับการดาเนินชีวิต
พุทธธรรม
การจัดการสมัยใหม่
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ
ทางาน
รวม

18

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
204206 หลักการออกแบบและการสร้างสาร
204209 หลักการจัดการ
204212 สารสนเทศในบริบทสังคม
204224 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
204238 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
204243 การเขียนบทความและสารคดี
204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
204318 แหล่งสารสนเทศ
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์
วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎี
บัณฑิต
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
3
3
4
3

105113
203203
204111
204112

มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 3
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

19

202213 โลกาภิวัตน์
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
204208 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชน 1
204217 การตลาด
204220 การสือ่ สารธุรกิจ
204228 ความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์
204234 การจัดระบบสารสนเทศ
204239 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขัน้ สูง
204240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
204241 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
204242 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป
204308 การจัดการระบบสารสนเทศ
วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต
และวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
รวม
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หน่วย
กิต

3
3
3
3
3
15
หน่วย
กิต

3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
204301 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณ
204366 การเขียนเพื่อการวิจัย
เลือกเรียนวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
204218 กฎหมายธุรกิจ
204219 แรงงานสัมพันธ์
204237 การสือ่ ข่าวและการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์
204302 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชน 2
204303 เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
204309
204315
204317
204332
204333
204336
204341
204353
204359
204362
204363
204368

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การจัดการศูนย์สารสนเทศ
การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบเครือข่าย
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึด
เหตุการณ์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
การวิเคราะห์ผู้รับสาร

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
การค้นคืนสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
204372 หลักการเบือ้ งต้นของสือ่ ดิจทิ ัล

หน่วย
กิต

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
203305 ภาษาอังกฤษ 5
204367 การวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
เลือกเรียนวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
204210 การจัดการสานักงาน
204215 การจัดการบริการสารสนเทศ
204221 การบัญชี
204306 การบริหารองค์การสื่อมวลชน
204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
204325 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
204335 การทดสอบซอฟต์แวร์
204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
204351 ธุรกิจอัจฉริยะ
204358 การออกแบบสารสนเทศและการ
พิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
204360 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
วิสาหกิจ
204361 การค้นหาความรู้สาหรับ
ฐานข้อมูลธุรกิจ
204364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและ
ห้องสมุด
204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
204374 ระบบห้องสมุด
204401 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

หน่วย
กิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

3
3

204490 เตรียมสหกิจศึกษา
204435 โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

1
3

3
3
3
3
3
3

เลือกเรียนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
204222 พฤติกรรมภาษากับการสือ่ สาร
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
204323 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางการเมือง
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

204331 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบ
กระจาย
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สอื่ ประสม
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
204349 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
204352 ห้องสมุดดิจิทัล
204355 การจัดการโครงการสาหรับระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
204356 การจัดการการดาเนินงาน
204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
204405 การจัดการการเงิน
204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ
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หน่วย
กิต

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

204373 เมตะดาต้า
3
204403 การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม 3
204420 คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
3
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สอื่
3
วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
3
มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎี
บัณฑิต
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
21
หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎี
บัณฑิต
วิชาเลือกเสรี

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

กิต

204491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

204434 สัมมนา
204435 โครงงานวิจัยปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

หน่วย
กิต

204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204424 เทคโนโลยีการผลิตสือ่ มวลชนขั้นสูง

3
3
3

วิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิตและวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต

3

วิชาเลือกเสรี

3
16

3

21

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย
กิต

2
3

204435 โครงงานวิจัยปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า

5
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รวม

หน่วย
กิต

6

6

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การจัดการบัณฑิต
Bachelor of Management
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การจัดการบัณฑิต
กจ.บ.
Bachelor of Management
B.M.

ลักษณะของวิชาชีพ
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพ คือ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการตลาด และการประกอบการ โดยลักษณะ
วิชาชีพ การจัด การโลจิส ติก ส์ จ ะเกี่ ย วกั บการวางแผนและบริห ารจัด การตลอดห่ว งโซ่ อุป ทาน (Supply Chain) ของสิ นค้ าและบริก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง
การนาเข้า-ส่งออกจนถึงมือลูกค้า
การจัดการการตลาด จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย การวางแผนและการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดการแข่งขันและลูกค้าเป้าหมาย การ
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ การจัดการช่องการกระจายสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการขาย
การประกอบการ ลักษณะวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว การสืบทอดกิจการของครอบครัว ตลอดจนการทาหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบนิเวศของการสร้างผู้ประกอบการ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดศึกษาทั่วไปเน้นรายวิชาที่
พัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสารและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน สาหรับหมวดวิชาเฉพาะจะศึกษาวิชาการจัดการพื้นฐานด้านต่าง ๆ
และกลุ่มรายวิชาในวิชาเฉพาะตามความสนใจและความถนัด ทักษะภาษาที่สาม (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น) ทักษะการคิด ภาวะผู้นา
การทางานเป็นทีม จิตสานึกและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ
จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริง และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน

126
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

ในการเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถเลือกศึกษากลุ่ม วิชาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
จานวน 38 หน่วยกิต และเลือกเรียนนอกกลุ่มวิชาเฉพาะอีก 9 หน่วยกิต เพื่อให้มีความรอบรู้ ดังนี้
1. การจัดการการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณ ฑ์และราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
การตลาดดิจิทัล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การวิจัยการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดและประเด็น
สมัยใหม่เกี่ยวกับการตลาด นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่ ทันสมัย เช่น การจัดการการขาย การตลาดบริการ การจัดการการค้าปลีก การจัดการ
ตราสินค้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น
2. การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาเกี่ ยวกั บการจัดการโลจิสติก ส์ และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์ การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังและ
อุปสงค์ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ และประเด็นสมัยใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ สาหรับวิชาเลือกที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชี พ เช่ น ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิส ติก ส์ การพยากรณ์ ท างธุรกิ จ การดาเนิน งานด้ านบริก าร การจัด การคุณ ภาพ
แบบจาลองสาหรับห่วงโซ่อุปทาน การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
โลจิสติกส์ เป็นต้น
3. การประกอบการ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดผู้ประกอบการ การเงินผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจครอบครัว
การออกแบบและการจัดการการบริการ การร่วมทุนและการระดมทุน การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต และประเด็นสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจและทันต่อสถานการณ์ เช่น การตลาดดิจิทัล การออกแบบและการจัดการบริการ การวิเคราะห์
การลงทุน การประกอบการทางสังคม การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การจัดการภาษี เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มีทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นในเกณฑ์ดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
1.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
(ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์)

198 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ (การจัดการการตลาด/การจัดการโลจิสติกส์/การประกอบการ) 143 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน
86
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
42
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
(เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะในวิชาชีพที่เลือกไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
15
หน่วยกิต
(อังกฤษธุรกิจ/จีน/ญี่ปุ่น)
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยมีลักษณะของงานในแต่ละกลุ่มวิชา
เฉพาะ ดังนี้
การจัดการการตลาด ได้แก่ นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารลูกค้า นักวิเคราะห์ตลาด นักวิจัยตลาด นักสื่อสารการตลาด นักพัฒนา
ธุรกิจ นักการขาย นักออกแบบการบริการ เป็นต้น
การจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ นักวางแผนจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์วางแผนระบบงานโลจิสติกส์ นักจัดการนาเข้าส่งออกสินค้า นักวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดหาจัดซื้อ นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม นักจัดการคลังสินค้า
นักจัดการระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักจัดการด้านการบริการลูกค้าและการจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น
การประกอบการ ได้แก่ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ นักวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ นัก วิเคราะห์โครงการและการให้ สินเชื่อ
นักวิจัยตลาดและธุรกิจ นักให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
โทรศัพท์ : 0-4422-4307,0-4422-4267
http://www.soctech.sut.ac.th/mt
Facebook : www.facebook.com/mt.sut
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แผนการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด (Marketing Management)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
235102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
235201 การบัญชีการเงิน
235202 การจัดการการดาเนินงาน
235203 ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม่
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
สาหรับธุรกิจ

รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
235301 จริยธรรมทางธุรกิจ
235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ
235321 การตลาดดิจทิ ัล
235323 การวิจัยการตลาด
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 3
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
203403 ภาษาจีน 3
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3
รวม

หน่วยกิต

3
3
3
3
3
2
17
หน่วยกิต

3
4
4
3
3

17
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

18

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
235101 หลักการจัดการ
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
235205 การบัญชีบริหาร
235206 การจัดการการเงิน
235221 การจัดการการตลาด
235222 พฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
235302 กฎหมายธุรกิจ
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
235324 การตลาดระหว่างประเทศ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
รวม

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
3
235104 สถิติธุรกิจ
4
4
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
3
3
องค์การเบื้องต้น
3
235109 หลักการตลาด
4
2
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
3
ธุรกิจ
18
รวม
17
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
4
235208 การวิจัยทางธุรกิจ
3
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
3
235223 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3
3
235224 ช่องทางการตลาดและการ
3
กระจายสินค้า
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 2
3
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
203402 ภาษาจีน 2
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
17
รวม
18
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
3
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
3
235391 เตรียมสหกิจศึกษา
1
2
235322 การสือ่ สารทางการตลาดแบบ
3
3
บูรณาการ
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
6
3
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
3
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
20
รวม
19
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
235491 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

8

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
235401 การจัดการนวัตกรรม
235404 โครงการการจัดการ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
เฉพาะ 1
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

8

รวม

หน่วยกิต

3
3
3
3
3
15

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
202212 มนุษย์และวัฒนธรรม
235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
235405 สัมมนาการจัดการ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม

หน่วยกิต

3
3
2
3
3
14

2. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
235102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
235201 การบัญชีการเงิน
235202 การจัดการการดาเนินงาน
235203 ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม่
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
สาหรับธุรกิจ

รวม

หน่วยกิต

3
3
3
3
3
2
17
หน่วยกิต

3
4
4
3
3

17

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
235101 หลักการจัดการ
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
235205 การบัญชีการบริหาร
235206 การจัดการการเงิน
235251 การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน
235252 การบริหารการจัดซือ้ จัดหา
และความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
235104 สถิติธุรกิจ
4
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
3
องค์การเบื้องต้น
3
235109 หลักการตลาด
2
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4
235208 การวิจัยทางธุรกิจ
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
235253 การจัดการคลังสินค้าและการ
3
กระจายสินค้า
235254 การวางแผนและควบคุม
โลจิสติกส์
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 2
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
203402 ภาษาจีน 2
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
หน่วยกิต

17
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รวม

หน่วยกิต

3
4
3
4
3
17
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
235301 จริยธรรมทางธุรกิจ
235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ
235351 การจัดการการขนส่ง
235352 การจัดการสินค้าคงคลังและ
อุปสงค์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 3
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
203403 ภาษาจีน 3
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
235491 สหกิจศึกษา

รวม

ชัน้ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
3
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3
235302 กฎหมายธุรกิจ
3
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
235353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
3
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
8 235401 การจัดการนวัตกรรม
235404 โครงการการจัดการ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

3
3
3
2
3
3
3

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
235391 เตรียมสหกิจศึกษา
235354 การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

20

รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202212 มนุษย์และวัฒนธรรม
3 235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 235405 สัมมนาการจัดการ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก
เฉพาะ 1
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม
15
รวม

หน่วยกิต

3
3
1
3
6
3

19
หน่วยกิต

3
3
2
3
3
14

3. กลุ่มวิชาเฉพาะการประกอบการ (Entrepreneurship)
103113
202107
203101
235102
235105
xxxxxx

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่วยกิต

3
3
3
3
3
2
17

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
235101 หลักการจัดการ
235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
235107 การสือ่ สารทางธุรกิจ
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม

หน่วยกิต

3
3
4
3
3
2
18

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
235104 สถิติธุรกิจ
235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น
235109 หลักการตลาด
235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ
รวม

131
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

หน่วยกิต

3
4
3
4
3
17

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
235201 การบัญชีการเงิน
235202 การจัดการการดาเนินงาน
235203 ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม่
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
สาหรับธุรกิจ

รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
235301 จริยธรรมทางธุรกิจ
235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ
235371 การออกแบบและการจัดการการ
บริการ
235321 การตลาดดิจทิ ัล
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 3
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
203403 ภาษาจีน 3
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
235491 สหกิจศึกษา

รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
235205 การบัญชีการบริหาร
4
235206 การจัดการการเงิน
4
235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3
235272 การตลาดผู้ประกอบการ
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 1
3
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ
จดหมายธุรกิจ
203401 ภาษาจีน 1
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3
202213 โลกาภิวฒ
ั น์
3
104113 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3
235302 กฎหมายธุรกิจ
235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
3
235372 การร่วมทุนและการระดมทุน
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 4
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
18
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
8 235401 การจัดการนวัตกรรม
235404 โครงการการจัดการ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
หน่วยกิต

8

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4
235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4
235208 การวิจัยทางธุรกิจ
3
235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
235273 การเงินผู้ประกอบการ
3
235274 การจัดการธุรกิจครอบครัว
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 2
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
203402 ภาษาจีน 2
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
17
รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
235391 เตรียมสหกิจศึกษา
2
235373 การจัดการทีเ่ จริญเติบโต
3
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 และ 4
3
วิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 5
3
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
หน่วยกิต

20

รวม
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202212 มนุษย์และวัฒนธรรม
3 235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 235405 สัมมนาการจัดการ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 5 หรือ นอกกลุ่มวิชา
3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หรือ นอก
เฉพาะ 1
กลุ่มวิชาเฉพาะ 2
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
3 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม
15
รวม
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หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

18
หน่วยกิต

3
3
1
3
6
3

19
หน่วยกิต

3
3
2
3
3
14

กลับสู่หน้าสารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Man and Culture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารย
ธรรมและวิทยาการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบ พหุ
วัฒนธรรม ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่

3(2-2-5)

(Use of Computer and Information)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และองค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้ งานโปรแกรม
ประยุกต์พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการ
จัดเก็ บ การใช้ บริ การสารสนเทศเพื่ อการค้ นคว้า การเขี ยนรายงาน
การอ้างและการเขียนรายการอ้างอิง

202213 โลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Globalization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ กษาเชิ งเปรี ยบเที ยบว่ าด้ วยความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
ประเทศก่ อนและหลังปรากฏการณ์ โลกาภิ วัตน์ ทั้ งด้านความเป็ นรัฐ/
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลก
และระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศ
มหาอานาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ การ
พัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Thai for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไวยากรณ์ไทย ทัก ษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขี ย น การเรีย บเรีย งภาษาไทยเพื่ อการ
ติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Thinking for Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิร
นัย และอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล ความสมบูรณ์ของ
การอ้ างเหตุ ผล แนวคิด เพื่ อ การพั ฒ นาอย่างยั่ งยื น ในหนทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการ
อยู่ร่วมกันของมนุษย์

202323 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
(Pluri-Cultural Thai Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ด การองค์ ค วามรู้แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
สังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
การเมืองไทย ความสาคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสโลก
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202353 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน
2(2-0-4)
(Philosophy of Education and
Working)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มุ ม มองแบบปรั ช ญาที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาและการท างาน
ความหมายของงานและการทางาน การทางานในฐานะเป้าหมาย
ของการศึก ษา ลัก ษณะของการเรีย นในสถาบั นการศึก ษากั บ การ
เรี ย นรู้ง านแบบปฏิ บั ติ จ ริ ง การศึ ก ษากั บ การสร้ า งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การทางานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการทางาน

พั ฒนาความรู้ ค วามสามารถของนั กศึ ก ษาในการใช้
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสั งคมและในชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณา
การทักษะภาษาอั งกฤษ โดยให้ การฟั ง การพูดเป็ นความสาคัญล าดั บ
แรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ ที่
สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรียนรู้ภาษา บูรณา
การทั ก ษะทางภาษาแ ละส่ ง เสริ ม ให้ ท ากิ จ กรรมแบบเผชิ ญ
ประสบการณ์ เน้ นเนื้ อหาในหัวข้ อเรื่อง และประเด็ นร่วมสมั ย กึ่ ง
วิ ช าการจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆโดยไม่ มี ก ารดั ด แปลงภาษา เช่ น
หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
(Religion for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก ค าสอนของศาสนาต่ า ง ๆ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
มนุ ษ ย์ ทั้ งในชี วิ ต ส่ วนตั ว การท างาน และการอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ใน
สังคม
202262 พุทธธรรม
2(2-0-4)
(Buddhadhamma)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก ธรรมต่าง ๆ ที่สาคัญ ของพุทธศาสนาทั้งจากนิก าย
เถรวาทและมหายานเพื่อความเข้าใจโลก ชีวิต และแนวทางที่ถูกต้อง
เช่น มงคล 83 ประการ อริย สั จ จ์ ปฏิจ จสมุ ปบาท กฎแห่ งกรรม
ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง และความหลุดพ้น
203101 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

203203 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
(English III)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการทักษะทางด้านภาษา โดย
เน้ น การอ่ านให้ มี ป ระสบการณ์ ต รงในการใช้ภ าษา โดยอาศั ย สื่ อ
นานาชนิ ด เช่ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ และสื่ อ จากแหล่ งข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)
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203204 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
(English IV)
วิชาบังคับก่อน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3
พั ฒ นาต่ อ ยอดทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาจากรายวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ 3 ใช้ เนื้ อ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท า
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการ
เขีย นโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเนื้อหาที่อ่า น จัดประสบการณ์ ตรงใน
การใช้ภาษาโดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่นๆ รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

203305 ภาษาอังกฤษ 5
3(3-0-6)
(English V)
วิชาบังคับก่อน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4
ฝึกใช้ ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่ อสมั ครงานและการ
แสวงหางาน การเขียนประวัติ ส่วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียน
จดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการ สื่อสารใน
สถานประกอบการ การพูดสนทนาเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ การโต้ตอบ
เอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่ าวสุนทรพจน์
อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส

203205 ภาษาอังกฤษสาหรับการบิน 1
3(3-0-6)
(English for Aviation I)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พั ฒ นาการใช้ ภ าษาเชิ ง วิ ช าการเน้ น เนื้ อ หาที่ เ รี ย นที่
เกี่ย วข้องกั บด้านเทคโนโลยีทางด้านการบินเน้นการอ่าน และการ
เข้ า ใจค าศั พ ท์ เทคนิ ค ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ด้ านการบิ น และ
วิศวกรรมอากาศยาน การศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องประวัติและการ
พัฒ นาการด้านการบิน นามาบู รณาการเพื่อ ให้ เข้ ากั บหลัก การใช้
ภาษาอังกฤษ การฝึกหัดใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูล

203306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิชาบังคับก่อน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการ
แสวงหางาน การเขีย นประวัติ ส่วนตั วโดยย่อ การสัม ภาษณ์ การ
เขี ย นจดหมายสมั ค รงาน และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ฝึ ก ทั ก ษะการ
สื่อสารในสถานที่ทางาน การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การ
โต้ต อบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิ ป ราย การกล่ าว
สุนทรพจน์อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส

203206 ภาษาอังกฤษสาหรับการบิน 2
3(3-0-6)
(English for Aviation II)
วิชาบังคับก่อน : 203205 ภาษาอังกฤษสาหรับการบิน 1
พั ฒ นาการใช้ ภ าษาเชิ ง วิ ช าการเน้ น เนื้ อ หาที่ เ รี ย นที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบินโดยเน้นการเขียนรายงาน และ
การพูดเพื่อติดต่อสื่อสารการใช้คาศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสายการ
บิน และอุตสาหกรรมการบิน การฝึกทักษะการเขียน และการพูดที่
จาเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมการบินการเขียนรายงานทางเทคนิค
สาหรับอากาศยาน การฝึกนาเสนอด้วยวาจา

203320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(English for Business Communication)

วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจด้าน
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อธุรกิจ
เน้นทักษะการพูดและการฟังเพื่อให้ผู้เรีย นสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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พั ฒ นาทั ก ษะการรวบรวมและจั ด วางเนื้ อ หาในการ
นาเสนองานทางธุรกิจ รวมทั้งทักษะการนาเสนองาน และการตอบ
คาถามอย่างมืออาชีพ

203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Writing)
วิชาบังคับก่อน : 203320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถในการวางแผน การสื บ ค้ น
การรวบรวม การจัดเรียงความคิดเพื่อการเขียนทางธุรกิจ ลักษณะ
ทางภาษาที่ สาคั ญ ในการเขี ย นรายงานทางธุรกิ จ การสื่ อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Meetings)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะในการนาและมีส่วนร่วมในการประชุมทาง
ธุรกิจ การดาเนินการประชุม การวิเคราะห์ผู้ฟังและข้อพิจารณา
ทางวัฒนธรรม การนาเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การนาเสนอ
แนวคิดที่แตกต่างอย่างเหมาะสม

3(3-0-6)

(English for Business Correspondence)

วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พั ฒ น าค วา ม รู้ แ ล ะ ก าร ใช้ ภ าษ าอั งก ฤ ษ อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิท ธิผ ลในการโต้ ตอบจดหมายทางธุรกิ จ ที่
หลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์
อีเมล์ และร่างข้อเสนอโครงการต่างๆในองค์การ

203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า
3(3-0-6)
(English for Customer Service)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การ
ตอบค าถามหรื อ ปั ญ หาของลู ก ค้ า เน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและการใช้ภาษาที่เหมาะสม

203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสารใน
การเจรจาต่อรองกับต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความ
ตระหนักในการความแตกต่างทางวัฒ นธรรมในรูปแบบการเจรจา
ต่อรอง
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
(English for Business Presentations)
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2

203401 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
(Chinese I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่ อน ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิต ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย
การแนะนา การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์
พื้นฐานเพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

3(3-0-6)
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203402 ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
(Chinese II)
วิชาบังคับก่อน : 203401 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1 ฝึกทักษะการฟัง
พู ด และอ่ า น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันในสถานการณ์ ต่างๆ อาทิ การใช้ โทรศั พท์ การนั ด
หมาย การถามและบอกทาง การซื้อของ การท่องเที่ยว ฯลฯ ศึกษา
โครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีนและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ และสามารถ
ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Business Chinese II)
วิชาบังคับก่อน : 203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
พั ฒ นาทั ก ษะผู้ เรี ย นในการพั ฒ นาความสามารถในการ
วางแผน การจัดการองค์กร การเขียนรายงานในเชิงธุรกิจ การทาสัญญา
ทางการค้าในประเด็นต่างๆ โดยศึกษาถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริง
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสนทนาภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น ฝึ ก การออกเสี ย ง บท
สนทนาใช้ศัพท์และสานวนขั้นต้น การเขียนอักษรฮิระงะนะ คะตะกะ
นะ และคันจิ

203403 ภาษาจีน 3
3(3-0-6)
(Chinese III)
วิชาบังคับก่อน : 203402 ภาษาจีน 2
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และการเขี ย นภาษาจี น เพื่ อ ให้
สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน และในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่างๆ ทางวัฒนธรรมจาก
เนื้ อ หาที่ ห ลากหลาย เช่ น จดหมายโต้ ต อบ การโฆษณา เพลง
ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้
เข้าใจภาษาดียิ่งขึ้น

203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese II)
วิชาบังคับก่อน : 203411 ภาษาญี่ปุ่น 1
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ศัพท์และสานวนใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านและการเขียนตัวอักษรคันจิ

203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Business Chinese I)
วิชาบังคับก่อน : 203403 ภาษาจีน 3 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นการฟัง การพู ด การ
อ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การสื่อสารสาหรับการทาธุรกิจ โดย
เน้นการทากรณีศึกษาที่เกิ ดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมาก
ขึ้น และการนาเสนองาน

203413 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
(Japanese III)
วิชาบังคับก่อน : 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2
การใช้ภ าษาญี่ ปุ่น เพื่ อการสื่อสารในสถานที่ทางานด้วย
สานวนสุภาพ ฝึกการอ่าน และการเขีย นข้อความขนาดสั้น ศึกษา
อักษรคันจิเพิ่มเติม
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203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Business Japanese I)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 203413 ภาษาญี่ ปุ่ น 3 หรื อ โดยความ
เห็นชอบ
ของสาขาวิชา
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เน้นการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนด้วยวิธีการสอนและการฝึกฝน
จากการจาลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
โอกาสใช้คาศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ

203322 ภาษาเวียดนาม 2
3(3-0-6)
(Vietnamese II)
วิชาบังคับก่อน: 208421 ภาษาเวียดนาม 1
ทั ก ษะการฟั ง พู ด และอ่ า น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถใช้
ภาษาเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
ใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถาม และบอกทาง การซื้อของ การ
ท่องเที่ยว ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรเวียดนาม และ
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่าน

203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Business Japanese II)
วิชาบังคับก่อน : 203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 หรือ โดยความ
เห็นชอบ
ของสาขาวิชา
พัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวางแผนด้านต่างๆ ทาง
ธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการผลิต แผนองค์กรและการจัดการ
และแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขีย น
ตลอดจนสามารถเข้าใจสัญญาทางการค้าต่างๆ จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

203323 ภาษาเวียดนาม 3
3(3-0-6)
(Vietnamese III)
วิชาบังคับก่อน: 208422 ภาษาเวียดนาม 2
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ภ าษาในวงการธุรกิ จ ได้ อย่ างถูก ต้อ ง เหมาะสม
และเป็นธรรมชาติ ศึก ษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒ นธรรมจากเนื้อหาที่
หลากหลาย เช่น การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอน
จากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เข้าใจภาษายิ่งขึ้น

203321 ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0-6)
(Vietnamese I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ได้แก่
การทักทาย การแนะนา การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล
ฯลฯ โดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ศึ ก ษาระบบเสี ย ง และ
ไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

203331 ภาษาเกาหลี 1
3(3-0-6)
(Korean I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
สามารถสนทนาตอบโต้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ศึกษาระบบเสียงและ
การเขียน ชนิดของคาศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน วัฒนธรรมเกาหลี
จากบทเรียน
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203332 ภาษาเกาหลี 2
3(3-0-6)
(Korean II)
วิชาบังคับก่อน: 203431 ภาษาเกาหลี 1
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อย่างบูรณา
การ สนทนาตอบโต้ ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ศึ ก ษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม วัฒ นธรรมเกาหลีจ ากบทเรีย นที่มีชื่อเสีย ง เพื่ อให้
เข้าใจภาษายิ่งขึ้น

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ได้แก่ แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และแบบ
ไคสแควร์ สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ ป ระชากร กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้พารามิเตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์
204104 การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม
3(3-0-6)
(Interpersonal and Group Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งในอดีต
และร่วมสมัย ทฤษฎีและหลักการสื่อสารกลุ่มย่อย ทฤษฎีทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มระดับต่าง ๆ
การประยุก ต์ใช้ทฤษฎีและหลัก การการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
กลุ่มในชีวิตประจาวัน การพั ฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
และกลุ่ม

203333 ภาษาเกาหลี 3
3(3-0-6)
(Korean III)
วิชาบังคับก่อน: 208482 ภาษาเกาหลี 2
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทางาน เช่น การให้บริการและการ
สนทนากับนักท่องเที่ยว เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน
204102 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Mathematics for Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คณิตศาสตร์วิยุต ระบบจานวน ตัวแทนข้อมูลในรูปของ
ข้อความ จานวนเต็ม จานวนจริง ทฤษฎีเซท ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์
และพีชคณิตบูลีน ฟังก์ชั่นเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี

204108 การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
4(3-3-8)
สาหรับระบบสารสนเทศ
(Computer Programming for Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์ การออกแบบและ
การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ขั้ น ตอนและระเบี ย บวิ ธี ก าร
โปรแกรมด้ ว ยภาษาคอมพิ วเตอร์ ระดั บ สู ง อาทิ ภาษาซี ฝึ ก การ
โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อใช้งานในระบบสารสนเทศ

204103 สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Statistics for Information Science Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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204110 การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1(0-2-1)
(Basic Computer Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ แ ละการเลื อ ก ซื้ อ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่ง
ระบบ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมบริการต่าง ๆ การสารองและการกู้
ข้อมูล การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
จริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศ จุ ด มุ่ ง หมายและประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศใน
องค์การ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและ
การไหลเวี ย นของสารสนเทศ แบบจ าลองระบบ แบบจ าลอง
กระบวนการ แบบจ าลองข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการสร้ า ง
แบบจ าลองต่ า งๆ ระบบสารสนเทศในองค์ ก ารต่ า ง ๆ ระบบ
สารสนเทศและการแก้ปัญหาในองค์การ

204111 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Data Communications and Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท และวิวั ฒ นาการของการสื่ อ สาร
ข้อมูลและเครือข่าย แบบจาลองเครื อข่าย สื่อนาข้อมูล โพรโตคอล
ในแบบจาลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูล
ในงานวิ ท ยาการสารสนเทศ แนวโน้ ม ของการสื่ อ สารข้ อ มู ล และ
เครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย

204114 การสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
และการสื่อสารสาธารณะ
(Mass and Public Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการสื่อสาร
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารมวลชน หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวล ชน ระบบการ
สื่อสารมวลชนนานาชาติ สื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ (หนังสือ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร) สื่ อ สารมวลชนประเภทอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(วิท ยุก ระจายเสีย ง ภาพยนตร์ วิท ยุโทรทั ศน์ ) และสื่ อใหม่ การ
สื่อสารสาธารณะ ผลกระทบของการสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร
สาธารณะในด้านต่าง ๆ การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ
ในอนาคต

204112 กฎหมายและจริยธรรม
3(3-0-6)
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าและ
การพาณิชย์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ผิดวัตถุประสงค์ ความเท่า
เที ย มกั น ทางสั ง คม เสรี ภ าพในการพู ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว การ
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204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
4(3-2-6)
(Database Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท และความส าคั ญ ของข้ อ มู ล และ
ฐานข้อ มูล เทคนิค การออกแบบฐานข้อมู ลซอฟต์ แวร์สาหรับ การ
สร้างและจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์
การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัย
ของข้อมูล เทคโนโลยีที่ ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การประยุก ต์ใช้
ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ การบูรณาการสู่การผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อ
ข้อดีข้อจากัดของโปรแกรมแต่ละชนิด ฝึก ทัก ษะเบื้องต้นในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อมวลชน
204209 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการจัดการ ลักษณะของการจัดการธุรกิจ
บทบาทของกลุ่มบุคคลหรือรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจ รูปแบบและปัจจัยใน
การพิจารณาเพื่อประกอบธุร กิจ การกาหนดแนวทาง เป้าหมาย กล
ยุทธ์ และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ ลักษณะและวิธีการใน
การจัดการ ด้านการผลิต การตลาด งานบุคคล การเงิน และการ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ ลู ก ค้ า คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ

204206 หลักการออกแบบและการสร้างสาร
3(3-0-6)
(Principles of Message Design and Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนการออกแบบและการสร้างสารสาหรับ สื่ อ
ความคิ ด สร้า งสรรค์ หลั ก และวิ ธีก ารสร้า งสารเพื่ อ ให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรู้ ความบั น เทิ ง เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น และเพื่ อ โน้ ม น้ าวใจ
เทคนิคในการออกแบบในการสร้างสาร การวางรูปแบบและการใช้
เทคนิคพิเศษ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างสาร
ฝึ ก ทั ก ษะการสร้า งสารที่ ใช้ เครื่ อ งมื อ ทั่ ว ๆ ไป และใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่

204210 การจัดการสานักงาน
3(3-0-6)
(Office Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก และการวางแผนการจัดการสานัก งาน ระบบและ
ขั้นตอนการทางาน การบริหารงานบุคคลในสานักงาน เทคนิคในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ในการจัดสานักงานสมัยใหม่ ระบบการสื่อสาร และการจัดเอกสาร
ภายในและภายนอกสานักงาน

204208 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1
3(1-4-4)
(Technology of Mass Media Production I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะ ขอบเขต และแนวทางในการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารมวลชน กระบวนการผลิ ต ขั้ น ตอน
การออกแบบและการผลิ ต สื่ อ มวลชนประเภทสื่ อ สิ ง พิ ม พ์ เช่ น
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204212 สารสนเทศในบริบทสังคม
3(3-0-6)
(Information in the Society Context)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่า ความสาคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล
องค์การและสังคม ลักษณะของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสารสนเทศแห่งชาติ สถาบัน
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ

204218 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กฎหมาย บุ คคลและทรัพ ย์ นิ ติ
กรรม และสัญ ญา หนี้ และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ ค้า
ประกัน จานอง จานา ตั๋วเงิน และเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้น และ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
204219 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ความหมายและกลไกของแรงงานสั ม พั น ธ์
สภาวะแรงงานในประเทศไทย ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับสหภาพ
แรงงาน องค์ ก รฝ่ ายลู ก จ้ าง และองค์ ก รฝ่ ายนายจ้ าง การยื่ น ข้ อ
เรียกร้องและการเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การ
คุ้มครองแรงงาน เงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการ
พิ จ ารณ าคดี แ รงงาน การส่ ง เสริ ม แรงงานสั ม พั น ธ์ ใ นสถาน
ประกอบการ

204215 การจัดการบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Service Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อการจัดบริการ การ
เลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง การ
สร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
204217 การตลาด
3(3-0-6)
(Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บการตลาด การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด ตลาดองค์การและพฤติกรรมผู้ซื้อองค์การ
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและ
การก าหนดต าแหน่ งในตลาด การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

204220 การสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมการสื่อสารธุรกิจด้านการอ่าน พูด เขียน และ
การวิเคราะห์ รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสาร
ธุรกิจระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุ่ม และการสื่อสารธุรกิจ
ระดับมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมธุรกิจ
ด้วยวิธีอื่น
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204221 การบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทั่วไปของการบัญชี การบันทึกรายการทางการ
บัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชี กระบวนการจัดทางบการเงิน
การบัญชีสินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์งบการเงิน

204225 การจัดการความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความส าคั ญ ของความรู้ ประเภทและ
ระดับของความรู้ รูปแบบการคิดและการเรีย นรู้ของมนุษย์ กรอบ
แนวคิดการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ วงจร
ชีวิตระบบจัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้น
คื น องค์ ค วามรู้ การจั ด การความรู้ ในภาคต่ า ง ๆ เช่ น ภาคธุ ร กิ จ
ภาครัฐ ภาคการศึกษา เป็นต้น

204222 พฤติกรรมภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของการคิดและธรรมชาติของภาษา พัฒนาการ
ของมโนภาพ และกระบวนการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ภาษากับการ
พัฒ นาคุณ ธรรม การวิเคราะห์สารพัฒนาคุณ ธรรม พฤติก รรมทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงปฏิบัติ ข้อจากัดของภาษาที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสาร แนวการวิเคราะห์พฤติกรรมภาษาจากสถานการณ์จริงด้าน ต่าง ๆ

204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
3(3-0-6)
(Enterprise Software Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์ วิ ส าหกิ จ
สถาปั ตยกรรมซอฟต์ แวร์วิสาหกิ จ จากมุมมองด้ านโครงสร้างและ
พฤติกรรมการทางานของระบบ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
ด้าน กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิส าหกิ จ และการประยุ ก ต์ใช้แ ม่แบบสถาปั ต ยกรรมและแม่ แบบ
สาหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ

204224 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(3–0-6)
(Photography for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและลักษณะกล้องชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของ
กล้ อ งและหลั ก การท างาน อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยภาพ
การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ทฤษฎี และเทคนิคของการถ่ายภาพ
องค์ประกอบของภาพถ่าย แนวคิดเกี่ยวกับแสง การสื่อความหมาย
ด้วยภาพ เน้นการผลิตภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ
เช่น ภาพข่าว ภาพประกอบสารคดี ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จรรยาบรรณในการถ่ายภาพ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพเบื้องต้น
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204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(3-0-6)
กับคอมพิวเตอร์
(Principles of Human-Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิ วเตอร์ การสื่ อ สารผ่ า นคอมพิ วเตอร์ แบบจ าลองการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มนุษยปัจจัย แบบจาลองการ
รู้จาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบการ
ปฏิสัม พันธ์ ประเด็น ที่เกี่ ย วกั บการปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิ ว เตอร์ แนวโน้ ม ของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์

204228 ความมั่นคงปลอดภัยของ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication
Technology Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ ค วาม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ใน ระ บ บ
คอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดจากการกระทาของคน เช่น อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาที่เกิดจากระบบ เช่น
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล การบารุงรักษา ฯลฯ กรอบงานการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้ การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกัน
การบุกรุก การควบคุมทางชีวมาตร การเข้ารหัสและการถอดรหัส
คีย์ส่วนตัว คีย์สาธารณะ และลายมือชื่อดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย

204234 การจัดระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผน
และระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ การควบคุมการใช้คาศัพท์ ภาษา
ดรรชนี และการปรับใช้เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ

204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Economics of Information Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกั บกระบวน
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผลกระทบของการพั ฒ นาและการ
เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม การพัฒนากาลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโต
ของธุรกิ จ ประสิทธิภ าพในการผลิต โครงสร้างภาษี การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ

204235 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 4(3-3-8)
(Information System Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ
วิธีก าร เครื่อ งมือ และเทคนิค สาหรับ พั ฒ นาระบบ การออกแบบ
ผลลัพธ์ ข้อมูลนาเข้า แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้กั บระบบ เครื่องมือช่วยในการพัฒ นาระบบ การพัฒ นาระบบ
การนาระบบไปใช้งาน การควบคุมและบารุงรักษาระบบ กรณีศึกษา
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย

แนวคิดการจัดโครงสร้าง และการกาหนดโครงสร้างข้อมูล
แบบอาร์เรย์ และแบบพอยต์เตอร์ โครงสร้างข้อ มู ลแบบลิงค์ลิ ส ต์
สแตค คิ ว ทรี กราฟ การจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล แบบต่ า ง ๆ การ
เรียงลาดับข้อมูล การประยุกต์การจัดการแฟ้มข้อมูล และโครงสร้าง
ข้อมูลสาหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4(2-4-6)

(Animation and Multimedia Design and Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ของสื่ อ ประสม หลั ก การออกแบบสื่ อ ประสม
เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบและการผลิต การประยุกต์ใช้
สื่อประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษ
ในการสร้างสื่อประสม เช่น ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน
เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างสื่อประสม
204237 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ์ และข่าวออนไลน์

204239 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง

3(2-2-5)

(Advanced Database Design and Development)

วิชาบังคับก่อน : 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ความส าคั ญและสถาปั ตยกรรมของฐานข้ อมู ลขั้ นสู ง เช่ น
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพั นธ์ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเชิงกระบวนคาสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวนคาสั่ง
และฟังก์ชันที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อคาถามที่เหมาะสม การปรับแต่ง
ฐานข้ อมู ล การบริ หารงานฐานข้ อมู ล เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงสาหรับระบบ
ฐานข้อมูล

3(3–0-6)

(Newspaper and Online News Writing and Reporting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และคุณ สมบัติของ
ข่ า ว การหาและรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า ว การสั ม ภาษณ์ และการใช้
อุปกรณ์ รวบรวมข้ อมูล ข่าว หลัก การสื่อข่ าวสาหรับ หนังสือพิ ม พ์
เทคนิคการเขียนข่าวรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวขั้นต้น (ข่าวตามเนื้อผ้า)
และข่าวขั้นสูง (ข่าวเชิงอธิบายความ ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ฯลฯ)
หลักการสื่อข่าวและการผลิตข่าวออนไลน์

204240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เชิ ง อ็ อ บเจกต์ ความ
แตกต่ างระหว่ า งการโปรแกรมเชิ ง อ็ อ บเจกต์ แ ละการโปรแกรม
แบบเดิม หลักการต่าง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบด้วยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ การสร้างแบบจาลอง
ของระบบเชิง อ็อบเจกต์ด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล ได้แก่ แผนภาพเชิง
โครงสร้าง และแผนภาพเชิงกิจกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบ
เจกต์เบื้องต้น

204238 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithms)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 204108 การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาหรับระบบสารสนเทศ
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204241 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
3(3–0-6)
วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
(Broadcasting and Film Script Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การเขี ย นบทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข อง
สื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ สื่อมวลชนกับผู้รับ
สารมวลชน การเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทเกี่ยวกั บ
เหตุ ก ารณ์ พิ เศษ บทเกม การเขี ย นบทรายการวาทการ เช่น บท
อภิปราย บทสัมภาษณ์ และบทคาปราศรัย การเขีย นบทรายการ
สาหรับเด็กและสตรี

สารคดี การวางแผนเพื่ อ เขี ย นบทความและสารคดี การเขี ย น
บทความรายงานข่าวเกี่ยวกับการพูด การอภิปราย การประชุมและ
การชุมนุมสาธารณะ
204244 การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
(Indexing and Abstracting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการจัดทาตัวแทนสารสนเทศ ศัพท์ควบคุม
ศัพท์อิสระ การจัดทาดรรชนี สาระสังเขป ของทรัพยากรสารสนเทศ
และความรู้ และการพั ฒ นาธิ ซ อรั ส ประเภทของดรรชนี แ ละ
สาระสังเขป ปัจเจกวิธาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดทาดรรชนีและสาระสังเขป และโอกาสทางวิชาชีพของนักทา
ดรรชนีและสาระสังเขป

204242 การพัฒนาและการจัดการ
3(3-0-6)
ทรัพยากรสารสนเทศ
(Collection Development and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและกระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนเทศให้ เหมาะสมกั บ ชุ ม ชน และห้ อ งสมุ ด แต่ ล ะประเภท
การศึกษาชุมชน การกาหนดนโยบาย การคัดเลือก การคัดออก และ
การประเมิ น ผล แนวโน้ ม และประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ

204301 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
(Quantitative Research Methods)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ในสาขาวิ ท ยาการ
สารสนเทศ งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในสาขาวิ ท ยาการสารสนเทศ
การศึ ก ษาผลงานวิจั ย ทางวิท ยาการสารสนเทศ ขั้ น ตอนการวิ จั ย
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอผลงานการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัยและรายงาน
การวิจัย การประเมินข้อเสนอและผลการวิจัย

204243 การเขียนบทความและสารคดี
3(3-0-6)
(Article and Documentary Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและรู ป แบบต่ า ง ๆ ของบทความและสารคดี
การน าเสนอบทความและสารคดี โ ดยผ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วาทะ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความ
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204302 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2
3(1-4-4)
(Technology of Mass Media Production II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น เพื่ อ การออกแบบและการ
ผ ลิ ต สื่ อ ม ว ล ช น สื่ อ ภ า พ ย น ต ร์ สื่ อ วิ ท ยุ โท ร ทั ศ น์ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง โดยเน้นขั้นตอนการผลิต และหลังการผลิต การ
ตัดต่อแบบลิเนียร์ และนอนลิเนียร์ การใช้เทคโนโลยีในการให้แสง
การควบคุมกล้อง การควบคุมสีและเสียง และการประเมินคุณภาพ
รายการ ให้มีก ารฝึกเชิงปฏิบัติเพื่อให้มีทัก ษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตสื่อมวลชน

ผลประโยชน์ หลักการบริหารเพื่อพัฒนาองค์การสื่อมวลชน รูปแบบ
และโครงสร้างขององค์การที่ประสบความสาเร็จ
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
จั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผนทรั พ ยากรบุ ค คลและการ
วิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบีย บ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารค่ า ตอบแทน การบริ ห าร
แรงงานสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

204303 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Technology of Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่ น การพิมพ์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดาวเทียมสื่อสาร ภาพยนตร์
และสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ในสังคม

204308 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Management of Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัฏ จั ก รระบบงาน การใช้ ร ะบบสารสนเทศขององค์ ก ารเพื่ อ การ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์ ก รดิ จิ ทั ล การจั ด การความรู้ เทคโนโลยี
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ วิ ธี ก ารจั ด การระบบสารสนเทศ การจั ด การ
ทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุม
ระบบสารสนเทศ กรณี ศึ ก ษา การจั ด การระบบสารสนเทศใน
องค์การต่าง ๆ

204306 การบริหารองค์การสื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Management of Mass Media Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะธรรมชาติ และองค์ประกอบของการจัดองค์การ
สื่อมวลชน กระบวนการจัดการตามลักษณะตามองค์การ โดยเน้น
การจั ด การระบบงาน การผลิ ต การควบคุ ม และการตลาด การ
ด าเนิ น การ การจั ด การองค์ ก ารในด้ า นบุ ค ลากร สวั ส ดิ ก าร การ
ฝึก อบรม การประเมินผล ลักษณะและบทบาทขององค์การธุรกิ จ
สื่ อ มวลชนในรู ป แบบขององค์ ก ารแสวงผลก าไร หรื อ พิ ทั ก ษ์
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204309 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Information Systems for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศตามหน้ า ที่ ใ นองค์ ก ารธุ ร กิ จ ระบบสารสนเทศด้ า น
การตลาด บั ญ ชี และการเงิน การผลิ ต บุ ค ลากร การค้ น คว้าและ
พั ฒ นา ข้อ มู ล ภายนอกและคู่ แ ข่ง ระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ ใน
องค์ ก ารธุ ร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ เทคโนโลยี กั บ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Management Decision Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด องค์ประกอบ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั ด สิ น ใจ การรวบรวมและใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เคราะห์ แ ละการ
ตัดสินใจทางธุรกิ จ เทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สภาพความเสี่ย ง
ความไม่แน่นอน และภายใต้การแข่งขัน การวิเคราะห์ข่ายงานและ
การตั ด สิ น ใจด าเนิ น งานธุ ร กิ จ แนวคิ ด ประโยชน์ และวิ ธี ก าร
พยากรณ์ ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์และการตัดสินใจ

204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Management of Information Centers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การจัดการศู นย์สารสนเทศ การวางแผน และการ
กาหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร ครุภัณฑ์ การ
จัด การความเปลี่ ย นแปลง การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จั ด การ การจั ด ท าเอกสารและระบบสารสนเทศ เพื่ อ ช่ วยการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การประกั นคุณ ภาพ การวัด และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

204318 แหล่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Sources)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ขอบเขต และประเภทของแหล่ ง สารสนเทศ
แหล่ งสารสนเทศท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ข องแหล่ งสารสนเทศกั บ
สถาบันบริการสารสนเทศ การประเมินแหล่งสารสนเทศ
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Economics of Information)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ย วกับเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในสารสนเทศ ทฤษฎี
ผู้บริโภคและอุปสงค์ ต้นทุนการผลิต และอุ ปทานตลาด ดุลยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก สารสนเทศ
ในฐานะเป็นสินค้าสาธารณะ ค่าธรรมเนีย มสิทธิ การใช้มูลค่าของ
เวลา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ของผลิตภัณฑ์ และบริการสารสนเทศ

204316 ผู้ใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Users)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของผู้ใช้ ซึ่งเป็น เป้ าหมายหลัก ของสถาบั น
บริ ก ารสารสนเทศ การก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย และกลุ่ ม ผู้ ใ ช้
แบบจาลองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการ
และการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อ การจั ด สรรบริ ก ารและน าส่ ง
สารสนเทศที่เหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้และการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้
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204320 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
3(3-0-6)
(Office Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้
ในการรวบรวม และจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์ก าร
ระบบการจัดเก็บสารสนเทศสานักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บ การ
ทาสาเนา และค้นคืน

รายงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพั นธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
204326 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Translation for Communication)
วิชาบังคับก่อน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5
ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง หลักการและเทคนิค
การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ สารโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และประชานิเทศจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่ อเผยแพร่ทางสื่ อสิ่งพิ ม พ์ วิทยุ ก ระจายเสีย ง
วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

204323 เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
(Technology in Political Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง การเมืองกับการสื่อสาร
ในระบบประชาธิปไตย และระบบเผด็จการ กระบวนการสื่อสารกับ
การรณรงค์ทางการเมือง กลยุทธ์ในการสร้างผู้นากลุ่ม การเลือกสื่อ
กลุ่มผู้รับสาร บทบาทของสื่อ และการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจ
วิวัฒ นาการของการใช้ เทคโนโลยีก ารสื่อสารทางการเมือง การใช้
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์เพื่ อ การสื่ อ สารทางการเมื อ งในเรื่อ งการ
บริหารพรรค การรณรงค์ทางการเมือง การหยั่งเสียง การทดสอบ
นโยบาย

204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
(Geographic Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม จีพีเอส (ระบบกาหนด
พิกัดพื้นที่) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิง
พื้นที่ ข้อมูลแบบเวคเตอร์ ข้อมูลแบบแรสเตอร์ การซ้อนทับข้อมูล
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย และการวิเคราะห์พื้นผิว การบูร
ณาการของข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ข้ อ มู ล เชิ ง ข้ อ ความ และข้ อ มู ล ภาพ
ซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

204325 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การโฆษณาและการประชาสั มพั น ธ์ อิท ธิ พ ล และ
ความสาคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโภค
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
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รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคนิคในการสร้าง
ตัวต้นแบบ การพัฒ นาตัวต้นแบบ หลัก การในการทดสอบระบบ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(e-Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด
อุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ กลยุ ท ธ์ ท างพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยีสนับสนุนพื้ นฐาน ตัวแบบพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ การ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ดการห่ วงโซ่ อุ ป ทาน
การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ นโยบาย
ธุรกิจ อิเล็กทรอนิก ส์ของรัฐ และนโยบายระหว่างประเทศ ความ
เป็ น ส่ ว นตั ว ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการรั ก ษาความมั่ น คง และ
ปลอดภั ย ของธุรกิ จ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายที่เกี่ ย วข้องกั บธุรกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับระบบเครือข่าย
(Network Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ, 204111 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ภาพรวมแบบจาลอง ทีซีพี/ไอพี แบบจาลองและขั้นตอน
วิ ธี ก ารรั บ และให้ บ ริ ก าร การสื่ อ สารระหว่ า งโปรเซส การต่ อ
ประสานซ็อกเก็ตทีซีพี ยูดีพี และรอว์, ดีมอนโปรเซส, การผสมผสาน
ไอ/โอ, ไอ/โอ แบบไม่จัดเป็นกลุ่มระเบียน, การแปลงชื่อและที่อยู่ ,
สัญญาณและสายโยงใย, การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง

204329 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-3-6)
(Web Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์
การออกแบบและพั ฒ นาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุก ต์ บนเว็บ และ
ฐานข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ของเว็บ เอ็ กซ์เอ็มแอล เว็บ
เซอร์วิส การสร้างและใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ ความ
เป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บ

204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์
3(2-2-5)
(Event-Driven Software Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและภาพรวมของซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์ เช่น
ด็อตเน็ตเฟรมเวิร์ค เครื่องมือ วากยสัมพันธ์ภาษา ชนิดข้อมูลและ
คอลเล็ ก ชัน กระบวนการและเทรด เขตโปรแกรมประยุ กต์ก าร
จัดการไฟล์ ซีเรีย ลไลเซชัน และน าเข้ า/ส่งออก โลกาภิ วัตน์ และ
ท้องถิ่นภิวัต น์ การจัดการข้อความและกราฟิก ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
เชิงกราฟิก ตัวควบคุมมาตรฐาน การบูรณาการข้อมูลและฟอร์ม
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ขั บดันด้วยฐานข้อมูล การพิมพ์และ
การรายงาน การรับ-ส่งจดหมาย การโปรแกรมแบบอสมวาร ความ
มั่นคงปลอดภัย การปรับแต่ง การติดตั้งใช้งาน และการบารุงรักษา
โปรแกรมประยุกต์

204331 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์
สมัยใหม่ แบบจาลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน การเก็บ
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204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3(2-2-5)
(Scripting Language Programming)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ ย วกั บภาษาสคริป ต์ เช่น จุดแข็ง และ
จุ ด อ่ อ นของภาษาสคริ ป ต์ ฯลฯ การเขี ย นโปรแกรมอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ ภ าษาสคริ ป ต์ บ นยู นิ ก ซ์ เช่ น เชลล์ ส คริ ป ต์
การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาสคริปต์บนเว็บ
เช่น จาวาสคริปต์ พีเอชพี และไพธอน การทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

เศรษศาสตร์จุลภาคที่ใช้ประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การวางแผนการจัดการและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม การนาเทคนิค
และหลักการต่าง ๆ ไปใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการ
ความเสี่ย งทางซอฟต์แวร์ การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประเมินโครงการซอฟต์แวร์โดยเมตริกซ์
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย
3(2-2-5)
(Parallel and Distributed Programming)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย
เทคโนโลยี เ สมื อ น ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบขนานและแบบกระจาย
แบบจาลองการโปรแกรม การโปรแกรมแบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรม
แบบกริด การโปรแกรมตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี การ
โปรแกรมแบบมัลติเทรด การประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะของ
โปรแกรม การแก้ไขจุดบกพร่อง เครื่องมือในการพัฒนา

204335 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คานิยามและพื้นฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แ วร์
เทคนิคที่ใช้การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคอื่น ๆ เช่น
การวิจ ารณ์ การตรวจสอบ การทดสอบซอฟต์แ วร์ การวิเคราะห์
ปัญหา และการรายงาน เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดาและกล่อง
ขาว การทดสอบและการประเมินผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่อง
กั บ ผู้ ใช้ ร ะบบ การพยากรณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของซอฟต์ แ วร์ การ
ประกันคุณภาพ เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ

204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Principles of Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ เช่ น ขอบเขต
ที่ ม า และเทคนิ ค ของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ฯลฯ การแทนความรู้
โครงสร้างความจา การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็ น
และเทคนิค การค้นหา เกม การวางแผน การเรีย นรู้ของเครื่อ ง
การคานวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

204336 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแ ผน โครงการซอ ฟ ต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และเวลาโดยใช้ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ทาง
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204341 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริมและสื่อสาร
การตลาด การวางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์ และปั จ จั ย ในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกาหนดกลยุทธ์และเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย และการขายตรง เครือข่ายสื่อมวลชนและชุมชน
สัมพันธ์ ปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานสื่อสารการตลาด การ
ประยุกต์หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบัน องค์กร
และชุมชน การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

ความรู้ เทคโนโลยีก ารค้ นคืนตามความหมาย กรณี ตัวอย่าง การ
จัดการฐานความรู้ในองค์การต่าง ๆ
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Multimedia Archives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพั ฒ นาจดหมายเหตุ มั ลติ มีเดี ย วิธีก ารรับ ฝาก และ
รวบรวมจดหมายเหตุมัลติมีเดีย นโยบายระดับประเทศ ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการ การรวมศูนย์และการกระจายศูนย์ ความสัมพันธ์
ระหว่าง หน่วยผลิตและหน่วยจัดเก็บจดหมายเหตุมัลติมีเดีย การ
แปลงผั นและการจัด การสื่อ ประเด็น ด้านกฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานที่เกี่ ยวข้อง การจัดทาดรรชนีและการควบคุมการเข้าถึง
การอนุรักษ์ และการดูแลรัก ษา สารสนเทศมัลติมีเดีย การจัดการ
สินทรัพย์มัลติมีเดีย

204342 การบริหารระบบและเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network and System Administration)
วิชาบังคับก่อน : 204111 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การติ ด ตั้ งและดู แ ลระบบเซิ ฟ เวอร์แ ละคลั ส เตอร์ การ
ปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้ การสารองและการกู้ระบบ
การติ ด ตั้ ง และดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย การหาเส้ น ทาง ความมั่ น คง
ปลอดภั ย การเขี ย นโปรแกรมบนระบบเครื อ ข่ า ย กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ดูแลระบบ

204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม
3(2-2-5)
(Multimedia Software Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ของการพั ฒ นาสื่ อ ประสม สื่ อ ประสมแบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แนวคิ ด ของวั ต ถุ ภาษาส าหรั บ การพั ฒ นาสื่อ ประสม
แบบชนิ ด ของข้ อ มู ล โครงสร้ า งควบคุ ม การออกแบบส่ ว นต่ อ
ประสานผู้ใช้ การเชื่อมต่อกั บฐานข้อมูลสื่อประสม ภาษาสามมิติ
เช่น แนวคิดของภาษาสามมิติ การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
ด้วยภาษาสามมิติ เครื่องมือการพัฒนาภาษาสามมิติและกรณีศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านสื่อประสม

204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้
3(2-2-5)
(Knowledge Base Management Technology)
วิชาบังคับก่อน : 204225 การจัดการความรู้
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบฐานความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่สาหรับการพัฒนาระบบฐานความรู้ การกาหนดตัวแทนองค์
ความรู้ การจัดทาดัชนี การจาแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
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204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Game Development)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งเกม
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ การจัดแบ่งประเภทของเกม แนวคิด
ของเกมเอ็นจิ้นและผังการทางานในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ซึ่งเน้นที่เครือข่ายและประเด็นการ
จัดการผู้ใช้ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น

ประเภท องค์ประกอบ และซอฟต์แวร์ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาแบบจาลองเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะและระบบ
สนับ สนุ นการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้จัดการระดับ สูง
และระบบผู้เชี่ยวชาญ
204352 ห้องสมุดดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Libraries)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและโครงสร้ า งพื้ น ฐานของห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล
ประเภทและรูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรและ
การแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล การสร้างตัวแทนและจัดระบบความรู้
การออกแบบส่วนต่อประสานกั บผู้ใช้ การสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัล การจัดการการเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดดิจิทัล การใช้
งานเมตะดาต้าร่วมกัน ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ

204349 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน
3(1-4-4)
(Technology of Animation Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้าง
แอนิ เมชั น การใช้ เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ในการออกแบบและผลิ ต
แอนิ เมชัน 2 มิ ติ และ 3 มิติ แสง เสี ย ง และการควบคุ มกล้ องใน
แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในสื่ออื่นๆ บทบาท ผลกระทบ
และแนวโน้มของแอนิเมชัน ให้มีการฝึกเชิงปฏิบัติเพื่ อให้มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนิเมชัน

204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3(3-0-6)
(Audience Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและจุดประสงค์ของผู้รับสาร การวิเคราะห์
ผู้รับสาร ผู้รับสารกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ การวิเคราะห์ความเห็น
ของผู้รับสารที่มีต่อบทบาทของสื่อ การนาผลวิเคราะห์ผู้รับสารมาใช้
ในการวางแผนการสื่ อ สาร การโฆษณา การประชาสัม พั น ธ์ และ
กิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ

204351 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ ย วกั บ ธุรกิ จ อัจ ฉริย ะและระบบสนั บสนุ นการ
ตัดสิน ใจ ประเภทและกระบวนการตัด สินใจ ลัก ษณะสารสนเทศ
สาหรั บธุรกิ จ อัจ ฉริย ะและเพื่ อสนับสนุนการตัดสินใจ แบบจาลอง
การจัดการและแบบจาลองการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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204355 การจัดการโครงการสาหรับ
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Project Management for Management
Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ แสดงขั้ น ตอนของการ
จัดการโครงการตั้งแต่เริ่มจนโครงการสิ้นสุด เน้นความสาคัญในการ
บรรลุ ผ ลงานตามก าหนดเวลาและงบประมาณที่ ได้ รั บ โดยการ
วิ เคราะห์ ถึ ง ต้ น ทุ น และผลตอบแทนของโครงการ การจั ด การ
โครงการสาหรับการพัฒ นาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์โครงข่ายงาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการโครงการ

ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบสารสนเทศ และการ
นาเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล ประกอบด้วย องค์ประกอบใน
การออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลัก การสิ่งพิมพ์
เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ แ บบตั้ งโต๊ ะ การสร้ า งภาพกราฟิ ก การผลิ ต
สื่อสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ออกแบบและจัดหน้า
203359 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ องค์ป ระกอบ และสถาปั ตยกรรมของการ
เขี ย นโปรแกรมบนเว็ บ การสร้ า งเว็ บ เพจ ขั้ น พื้ น ฐาน การเขี ย น
โปรแกรมบนเว็บแบบต่าง ๆ การเรียกใช้งานออบเจ็กต์ต่าง ๆ วิธีการ
หาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน
กับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
กรณี ศึก ษาการประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์สาหรับ
งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

204356 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การการด าเนิ น งาน
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบกระบวนการด าเนิ น งาน
การจัดการกาลังการผลิต การวางแผนการดาเนินงาน เช่น แผนการ
ขายและดาเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผน
ความต้องการวัสดุ การจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์

204360 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ
3(2-2-5)
(Enterprise Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
แนวคิด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุก ต์วิสาหกิ จ
วิธีก าร เครื่อ งมื อ และที ม งานในการพั ฒ นา การศึ ก ษาโปรแกรม
ประยุก ต์ที่ใช้ในองค์ก ร การออกแบบโปรแกรมประยุก ต์ใหม่ การ
พั ฒ นาและปรั บ ใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ การด าเนิ น การโปรแกรม
ประยุกต์วิสาหกิจ กรณีศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้
ในองค์กร

204358 การออกแบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
และการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ
(Information Design and Desktop Publishing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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204361 การค้นหาความรู้สาหรับฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5)
(Knowledge Discovery in Business Databases)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของธุ ร กิ จ และบทบาทของฐานข้ อ มู ล ต่ อ การ
ดาเนินธุรกิ จ ประเภทต่าง ๆ ความหมายและวิธีก ารพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อ มูล การวิเคราะห์ความต้องการและความจาเป็น ในการใช้
ฐานข้อมูลธุรกิจ แนวคิดเบื้องต้นของฐานข้อมูลธุรกิจ เทคโนโลยีใน
การสร้างฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ การประเมินผลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูลธุรกิจ

204364 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด
3(3-0-6)
(Information and Library Database)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของฐานข้ อ มูล ในงานสารสนเทศและห้ องสมุ ด
การออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ กระบวนการและ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ และประเมินผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และห้องสมุด
204366 การเขียนเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
(Research Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของการเขียนทางการวิจัย กระบวนการ
เขี ย นทางการวิจั ย การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์
ทางการวิจัย การพัฒ นาทัก ษะเบื้องต้นทางการเขียน ได้แก่ การ
ประมวลงานวิจัย การจดบันทึก การเขียนย่อหน้า การเขียนสรุป
การอ้ างโดยตรง และการอ้ า งอิ ง การเขี ย นโครงสร้ า งประโยค
ไวยากรณ์ เทคนิคการเขียนเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

204362 การทารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Cataloging of Information Resource)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลเพื่อการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง
ระบบและผู้ ใช้ ต่ า งกลุ่ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก เกณฑ์ ก ารท า
รายการและการควบคุมรายการบรรณานุก รม การสร้าง การดูแล
รัก ษา และการประเมิ น รายการบรรณานุ ก รม หลั ก เกณฑ์ ก ารลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2) และการ
บันทึกข้อมูลตามมาตรฐานของมาร์ค

204367 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

3(3-0-6)

(Research in Information and Communication Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและระเบีย บวิธีวิจัย การก าหนดปัญ หาการ
วิจัย และการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริ ม าณ รวมทั้ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารวิ จั ย สถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ ซอฟต์แ วร์วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ รายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การเผยแพร่และการประยุกต์ผลการวิจัย ทิศทางการวิจัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

204363 การค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Retrieval)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ แบบจาลอง
การค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ กลวิธีและเทคนิคในการค้นคืน
สารสนเทศ หลั ก การท างานพื้ น ฐานของโปรแกรมค้ น หา การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สาหรับระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ และการประเมินระบบการค้นคืนสารสนเทศ
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204368 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
(Advanced Object-Oriented Application
Development)
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น : 204240 ก ารโป รแ ก รมเชิ งอ็ อ บ เจ ก ต์
ความรู้เบื้องต้นของการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อบเจกต์
เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวกระทา นิพจน์และการควบคุม
การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน การจัดการกั บ
ความผิด ปกติ สายโยงใย การใช้ และการสร้างส่ วนต่ อ ประสาน
โปรแกรมประยุ ก ต์ (เอพี ไอ) การเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับระบบวิสาหกิจ

และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัย
ของโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ โพรโทคอลของ
โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ การพั ฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับผู้รับแบบบางและแบบหนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ทาให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ก ารทาให้เกิ ดผลของผู้รับและผู้
ให้บริการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ขับดัน
ด้วยฐานข้อมูล กรณีศึกษาธุรกิจของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ โครงงานการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่
204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
3(3-0-6)
(Media in ASEAN)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนพัฒนาการของ
สื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ใหม่ โครงสร้างองค์ก าร การเป็นเจ้าของ นโยบาย กฎหมาย และ
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศสมาชิก บทบาทของนัก
สื่อสารมวลชนในกลุ่มอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกติกาใน
การสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก

204369 การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
(Semantic Web Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ซี แ มนติ ก เว็ บ เบื้ อ งต้ น เทคโนโลยี ข องซี แ มนติ ก เว็ บ
แบบจาลองและภาษาสาหรับการพัฒ นาซีแมนติ ก เว็บ ตรรกแบบ
พรรณา โอเคบี ซี เอ็ก ซ์เอ็ม แอล อาร์ดีเอฟ ภาษาโอดั บ เบิ้ ลยู แอล
ภาษาสาหรับการค้นหาตามความหมาย เครื่องมือสาหรับซีแมนติก
เว็บ ซีแมนติก เซิรส์เอนจิน และกรณี ศึกษา การพั ฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับซีแมนติกเว็บ

204372 หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Fundamental of Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี สื่ อ ดิ จิ ทั ล แนวโน้ ม
ปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อวั ตถุประสงค์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สารสนเทศ การศึ ก ษา การโน้ ม น้ า วใจ และความ
บันเทิง ประเด็นทางสังคมกั บ สื่อดิจิทัล เช่น ความเหลื่อมล้าทาง
ดิ จิ ทั ล การเสพติ ด ดิ จิ ทั ล และวั ฒ นธรรมดิ จิ ทั ล ประเด็ น ทาง
จริยธรรมกับสื่อดิจิทัล

204370 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Device Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ระบบสารสนเทศ
แนวคิ ด สถาปั ต ยกรรม และเครื่ อ งมื อ ของการพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศ
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204373 เมตะดาต้า
3(3-0-6)
(Metadata)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนา การปรับใช้ และเค้า
ร่ า งเมทาดาทาในชุ ม ชนสารสนเทศที่ แ ตกต่ า งกั น ออนโทโลยี
มาตรฐานและเทคโนโลยีสาหรับการสร้างเมทาดาทาที่คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจได้ เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกัน

ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารของ
มนุ ษ ย์ หลั ก ของการเรี ย นรู้ แ ละการสื่ อ สาร บุ ค ลิ ก ภาพ ความ
ผิดปรกติ และการปรับตัวในด้านการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสารใน
สังคม จิ ตวิท ยาการสื่ อ สารมวลชน ทฤษฎี จิ ต วิท ยาในการสื่อ สาร
ระดับต่าง ๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร
204401 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Laws and Ethics of Mass Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายอาญาในส่ ว นที่
เกี่ ยวข้องกั บความผิดฐานหมิ่นประมาท ตลอดจนพระราชบัญ ญั ติ
พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับนัก
นิเทศศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิ นทางปัญญา และจริยธรรม
ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน

204374 ระบบห้องสมุด
3(3-0-6)
(Library Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การออกแบบ ประเมิน คัดเลือก ปรับใช้ และการ
จัดการระบบอัตโนมัติในห้องสมุด คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบ
ห้องสมุด เทคโนโลยีที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของระบบ ตลาดของระบบห้องสมุดและซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส

204403 การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(International and Intercultural
Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นสั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารต่างและ
ระหว่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม ความสาคัญของมโนทัศน์วัฒนธรรมและความเป็นอื่น
ทางวัฒนธรรม บทบาทของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมในการสื่อสาร
ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ฝึกทักษะการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรมจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง

204375 การปรับแต่งสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Consolidation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการประมวลสารสนเทศสาเร็จรูปหรือแปรรูปให้
ตรงกั บ ลั ก ษณ ะ และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้ ง าน
การคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และ
นาส่งด้วยวิธีการอันเหมาะสม
204376 จิตวิทยาการสื่อสาร
(Communication Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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204405 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ และบทบาทของการจั ด การการเงิ น
สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุนและการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
การจัดงบประมาณทุน การจัดการการเงินระยะยาว และประเด็นที่
น่าสนใจในปัจจุบัน

แ น วคิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารวางแ ผ น
สื่ อ สารมวลชนและการเผยแพร่ นโยบายและการวางแผน
สื่ อ สารมวลชนและการเผยแพร่ ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อมของกลุ่มชุมชนเพื่อกาหนด
นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ หลักการทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน กลยุทธ์การสื่อสารเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาจากกรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน เทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารและเผยแพร่

204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และพั ฒ นาการการด าเนิ น เครื อ ข่ า ยระบบ
สารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กิจกรรมและ
บริการที่เครือข่ายควรวางแผนและดาเนินการ

204414 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ

204411 การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร ขอบข่ ายและตั ว
แปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมการ
รวมกลุ่ ม และการจั ด การความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ ม วั ฒ นธรรม
องค์การ ผู้นาและภาวะผู้นา ลักษณะและกระบวนการสื่อสารใน
องค์การ การสื่อสารในองค์ก ารรูปแบบต่า ง ๆ ปัญหาและอุปสรรค
ของการสื่อสารในองค์การ

3(3-0-6)

(Research and Evaluation of Information Work)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด กระบวนการ สถานภาพการวิ จั ย และการ
ประเมินผลงานสารสนเทศ การเลือกใช้วิธีวิจัย และวิธีประเมินผล
เพื่ อ ศึ ก ษาประเมิ น ศู น ย์ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ และ
บริก ารสารสนเทศ แหล่งข้อมูล งานวิจัย และงานประเมินผล การ
อ่าน แปลผล และประยุกต์ผลไปปฏิบัติ
204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่

3(3-0-6)

(Behavior and Organization Communication)

204416 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Communication Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริ ท รรศน์ ขอบเขตของนิ เ ทศศาสตร์ การส ารวจ
วรรณกรรม แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร์ เช่ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ การหา
ประชามติ การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและ
ขั้นตอนของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

(Mass Communication Planning and Dissemination)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการส่งออกและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินและอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตรา ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการจัดองค์การธุรกิจต่างประเทศ
บทบาทของภาครัฐบาล แนวทางปฏิบัติในการส่งออก นาเข้าสินค้า
สัญญาซื้อขาย การชาระเงินและสินเชื่อสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยงภัยในการค้าระหว่างประเทศ

204424 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง
3(1–4-4)
(Advanced Technology of Mass Media
Production)
วิชาบังคับก่อน : 204302 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2
204241 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การใช้เทคโนโลยีในปัจ จุ บัน เพื่ อ การออกแบบและผลิ ต
สื่อมวลชนขั้นสูง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้าง
ภาพ การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้แสง การควบคุม
กล้อง การควบคุมแสงและเสียง ฝึกทักษะการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง

204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Computer Based Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการ
สอน หลักการและเทคนิค การออกแบบบทเรีย นช่วยสอนบนเว็บ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบน
เว็บ การประเมินผลบทเรียน

204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ
3(3–0-6)
(Media Analysis and Criticism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ
อาทิ ทฤษฎีสังคมวิท ยา ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
การเมื อ ง ทฤษฎี สั ญ ญะวิ ท ยา ฯลฯ การวิ เคราะห์ แ ละวิ พ ากษ์
บทบาทหน้าที่และการดาเนินงานของสื่อ สื่ อกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ฝึกทักษะการวิเคราะห์วิพากษ์สื่อและสถานการณ์ข่าวปัจจุบัน
และนาเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

204422 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค้ น คว้ า ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ใหม่ ๆ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ ตาม
ความต้อ งการของนัก ศึก ษาโดยความเห็น ชอบของอาจารย์ผู้สอน
โดยมีความเหมาะสมกับจานวนหน่วยกิต

204426 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
2(2-0-4)
(Seminar in Enterprise Software)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสัมมนาตามหัวข้อ ก าหนด เทคโนโลยีก ารออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิ จ โปรแกรมประยุก ต์บนเว็บ
ซอฟต์แวร์สื่อประสม ระบบฐานข้อมูล การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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204427 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
4(0-8-4)
(Project in Enterprise Software)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒ นาซอฟต์แวร์วิสาหกิ จ ตามหั วข้อที่ ก าหนด เช่ น
การออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ องค์ ก ร การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์สื่อประสม การออกแบบและ
พัฒ นาฐานข้อมู ล การใช้ เทคโนโลยีสมั ย ใหม่เพื่อ พัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์

204430 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด
4(0-8-4)
(Project in Information and Library Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
ศึ ก ษา เช่ น ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ระบบเอกสารส านั ก งาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
204431 สัมมนานิเทศศาสตร์
2(2-0-4)
(Seminar in Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อภิ ป ราย และวิเคราะห์ ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ นิ เทศศาสตร์
การบรรยายพิ เศษจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ในเรื่องที่ คัดสรร การบรรยาย
และอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

204428 โครงงานนิเทศศาสตร์
4(0-8-4)
(Project in Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิ เคราะห์ วางแผน และการผลิ ต โครงงานนิ เทศ
ศาสตร์ตามหัวข้อกาหนด เช่น ชุดการวิเคราะห์และการผลิตข่าว ชุด
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ด สื่ อ โฆษณ า ชุ ด รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ และสื่อใหม่

204432 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2(2-0-4)
(Seminar in Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสัมมนาตามหัวข้อกาหนดของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล ผลกระทบด้านต่าง ๆ
และกรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ

204429 โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4(0-8-4)
(Project in Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตามหั วข้ อ ก าหนด เช่ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การส าหรั บ
องค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็ บและค้นหาข้อมูล
บนเว็บ คลั งข้ อมู ล การสื่ อ สารข้ อ มูล และเครือ ข่ าย และการใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ส าหรับ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการ

204433 สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด
2(2-0-4)
(Seminar in Information and Library Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสั ม มนาตามหั ว ข้ อ ที่ คั ด สรร และกรณี ศึ กษ า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา
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204434 สัมมนา
2(2-0-4)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสั ม มนาตามหั ว ข้ อ ที่ คั ด สรร และกรณี ศึ กษ า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
204435 โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

204491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา 204490
เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็ นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการปฏิ บั ติ ง านและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิ บั ติ งานโดยคณาจารย์ นิ เทศ และพนั กงานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

12 หน่วยกิต

(Honors Research Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทาโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
204490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ย วกับสหกิ จศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อ สาร และการสัมภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้ น ฐานที่จาเป็ น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ
ISO 14000 เทคนิคการเขีย นรายงานและการนาเสนอ การพัฒ นา
บุคลิกภาพ

204492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 204491 สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็ นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการปฏิ บั ติ ง านและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิ บั ติ งานโดยคณาจารย์ นิ เทศ และพนั กงานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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204493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 204492 สหกิจศึกษา 2
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนเป็ นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการปฏิ บั ติ ง านและ
นาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิ บั ติ งานโดยคณาจารย์ นิ เทศ และพนั ก งานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
4(4-0-8)
(Business Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลาดั บและอนุก รม พี ชคณิ ตเมตริก ซ์ ความสัมพั นธ์และ
ฟั ง ก์ ชั่ น ฟั ง ก์ ชั่ น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ฟั ง ก์ ชั่ น ลอการิ ทึ ม ฟั ง ก์ ชั่ น
ตรี โ กณมิ ติ ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั่ น อนุ พั น ธ์ การ
ค านวณหาอนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั่ น พีช คณิต และตรีโ กณ มิต ิ การ
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ สมการและกราฟ การหาค่า เปลี ่ย นแปลงและ
ค่าสูงสุด ต่าสุดและการประยุกต์ใช้ใน ทางธุรกิจ อินทิกรัลและการ
ประยุกต์ใช้หาพื้นที่และปริมาตร และกาหนดการเชิงเส้น
235104 สถิติธุรกิจ
4(4-0-8)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : 235103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน ค่า
ความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร การทดสอบ
ไคสแควร์

235101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการ
จัดการ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการ ตั้งแต่ก ารวางแผน การ
แก้ปัญ หา การจัด องค์ก าร การจัด การทรัพ ยากรบุค คล การนา
และการควบคุมในองค์การสมัยใหม่

235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
(Microeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคา ปัจ จัย ก าหนดอุป สงค์แ ละ
อุปทานของสิน ค้า ทฤษฎีพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค พฤติก รรมการผลิต
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการกาหนดราคาสินค้าใน
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
จัด สรรทรัพ ยากรการผลิต ในตลาดที่ มี ก ารแข่ งขัน สมบู รณ์ ตลาด
ปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน

235102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ
อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุ รกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ ประกอบการและความสาคัญของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หน้าที่ทางธุรกิ จในด้านการตลาด การผลิต การบริหาร
องค์การ การจัดการการเงินและการจัดทาแผนธุรกิจเบื้องต้น
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235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กเศรษฐศาสตร์ว่าด้ วยรายได้ ประชาชาติ พฤติ ก รรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการ
คลัง ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ
และเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการว่างงานและนโยบายในการรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

235109 หลักการตลาด
4(4-0-8)
(Principle of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ปรัชญาและความสาคัญของการตลาด ลักษณะ
ของตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของการตลาด จรรยาบรรณทาง
การตลาด พฤติก รรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
การวางต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละส่ ว นประสมการตลาด ได้ แ ก่
ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและการ
ส่งเสริมการตลาด

235107 การสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสื่อสารในการทางาน การสื่อสารในกลุ่มและทีม การ
ฟังและอวัจนภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเตรียมการเขียน
ข้อความทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทาง
ธุ ร กิ จ การทบทวนและตรวจทานข้ อความทางธุ รกิ จ ข้ อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจา การเขียนรายงาน
ทางธุรกิ จ การนาเสนอทางธุรกิ จ ทัก ษะการพูด การสื่อสารในการ
จัดการทีมและการโน้มน้าวใจผู้อื่น

235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Quantitative Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี ก ารแข่ง ขัน เทคนิ คการพยากรณ์ การ
กาหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกาหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจาลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ
235111 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์
2(2-0-4)
ระหว่างบุคคล
(Personal and Relationship Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ของอุป นิ สัย ของบุ ค คลที่ มีป ระสิท ธิผล อุป นิ สั ย
ของบุคคลที่มีประสิทธิผล การเข้าใจตนเอง การตั้งเป้าหมาย การ
วางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
ศักยภาพการเป็นผู้นาของบุคคล การพัฒ นาความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะด้านสังคมที่จาเป็นในชีวิตประจาวันและการทางาน
เป็นทีม

235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Industrial and Organizational
Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติ ก รรมของบุ ค คลในองค์ ก าร การใช้ ท ฤษฎี แ ละ
กระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในธุรกิ จและองค์การ องค์ประกอบทางด้านบุคคล กลุ่มและ
องค์ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมในการท างาน ภาวะผู้ น า การจู งใจ
พลวัตรของกลุ่ม การทางานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตในการทางาน
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235201 การบัญชีการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับการบั ญชีการเงิน วงจรบัญชี การ
วิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด
บัญ ชี การจัดท างบการเงินเพื่ อแสดงผลการด าเนิน งานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีสาหรับกิ จการซื้อขายสินค้า การบัญ ชี
สาหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จัดทาแผนธุรกิจ การประเมิน ความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหา
ของการเริ่มธุรกิจใหม่
235204 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สาหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
(Programming for Business Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้ นฐานการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การประยุ กต์ ใช้
โปรแกรมส าเร็ จรู ป ตารางค านวณและฐานข้ อมู ลในการวางแผนการ
จัดการและการตัดสินใจ และการเขียนโปรแกรมเพื่อทางานร่วมกัน
ระหว่างโปรแกรมสาเร็จรูป

235202 การจัดการการดาเนินงาน
4(4-0-8)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : 235110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
บทน าเกี่ ยวกั บการจั ดการการด าเนิ นงานและกลยุ ทธ์ การ
ด าเนิ น งาน การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ดาเนินงาน การวางแผนกาลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือก
ทาเลที่ตั้ง การวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน การจัดการสินค้าคง
คลังและการจัดการคุณภาพ

235205 การบัญชีบริหาร
4(4-0-8)
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน
แนวคิ ด ของการบั ญ ชี บ ริห าร ความหมายและแนวคิ ด
เกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุน
ช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน ปริมาณ-กาไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิ จกรรม
การวางแผนก าไร ต้ นทุ น มาตรฐาน งบประมาณยื ดหยุ่น และการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การผลิต และการตัดสินใจด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

235203 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Venture Creation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ป ระกอบการและการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
ของผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ การประเมิ น จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากรที่จาเป็นของผู้ประกอบการ ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างความคิด การตระหนักและประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการ

235206 การจัดการการเงิน
4(4-0-8)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : 235201 การบัญชีการเงิน
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน ค่า
ของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุน
และต้นทุน ของเงิน ทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาว
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
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235207 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และองค์ ก รดิ จิ ทั ล การใช้ระบบสารสนเทศขององค์ก รในการวาง
แผนการจั ด การและการตั ด สิ น ใจ เทคโนโลยี ส ารสนเท ศและ
นวั ต กรรม ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ การเชื่ อ มต่ อ และระบบ
สารสนเทศรวมขององค์ก ร ระบบสารสนเทศที่ เชื่ อ มโยงระหว่า ง
องค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

235221 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : 285109 หลักการตลาด
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การการตลาด การวิ เ คราะห์
สภาวะแวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ ส ภาวะการแข่ ง ขั น การวิ เคราะห์
พฤติ กรรมผู้ บริโภค การวางแผนการตลาด การแบ่ งส่ วนตลาด การ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่ง ผลิต ภัณ ฑ์ การจัด การด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ การจั ด การราคา การ
จัดการช่ องทางการตลาดและการกระจายสิน ค้า การสื่ อสารทาง
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริย ธรรมในการจัดการ
การตลาด

235208 การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ
ความรู้ พื้ น ฐานในการท าวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ วิ ธี วิ จั ย การ
กาหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การเก็ บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การ
เสนอผลการวิจัยแลtการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ

235222 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : 235108 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เบื้องต้น
พฤติก รรมของผู้บ ริโภคกั บ กลยุท ธ์ท างการตลาด ความ
หลากหลายข้ามวัฒ นธรรม ประชากรศาสตร์และการแบ่งชั้น ทาง
สังคม วัฒ นธรรมย่อ ย ค่านิ ย ม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือ น
อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจา
และการกาหนดตาแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิก ภาพ อารมณ์
ทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับรูปแบบ
การใช้ ชี วิ ต อิ ท ธิ พ ลของสถานการณ์ กระบวนการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริโภคและการตระหนักรู้ปัญหา

235209 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด และการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการ
วิเคราะห์งาน การสรรหา และการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบีย บ
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

165
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

235252 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
(Procurement and Suppliers Relationship
Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
กระบวนการจั ดซื้ อจั ดหาและบริหารความสั มพั นธ์กั บซั พ
พลายเออร์ ประกอบด้วย การกาหนดความต้องการของผู้ใช้ การสรร
หาและคั ด เลื อ กซั พ พลายเออร์ การบริ ห ารสั ญ ญา การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ร่วมของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน

235223 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
(Product and Pricing Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
การจัดการส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์
กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การปรับปรุงผลิ ตภัณ ฑ์ ปัจ จัย ที่มีผลต่อการก าหนดราคาและการ
บริหารราคา
235224 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
(Marketing Channels and Distributions)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ลัก ษณะของช่อ งทางการตลาดและการกระจายสิ น ค้ า
พฤติก รรมและการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย การตัดสิน ใจ
ออกแบบช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย การบริ ห ารช่ อ งทางการจั ด
จาหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
งบประมาณ

235253 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
(Warehouse and Distribution Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
กระบวนการจั ดการคลั งสิ น ค้าประกอบด้ วย การเลื อ ก
อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การจัดการพื้นที่ใช้งาน การ
บริหารทรัพ ยากรคลังสิ นค้า เทคนิ คการจัดการการไหลเวีย นของ
สินค้า รูปแบบและการบริหาร การกระจายสินค้า การจัดตารางเวลา
และก าหนดเส้ น ทาง การกระจายสิ น ค้ า และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า

235251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดการอุปสงค์ การวางแผนทรัพยากร การจัดการการไหลของปัจจัย
การผลิต การจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการ
ขนส่ง คลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า การจัดการการไหลของ
สารสนเทศ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บ สิ น ค้ า รั บ คื น ต้ น ทุ น
โลจิสติกส์และการประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน

235254 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
การพยากรณ์ การวางแผนการขายและการดาเนินงาน การจัดทา
ตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผน
ทรั พ ยากร การวางแผนก าลั ง การผลิ ต ขั้ น ต้ น การวางแผนความ
ต้องการกาลังการผลิตและการควบคุมกิจกรรมการผลิต

166
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3(3-0-6)
(New Product Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการพัฒนาและวางแผนการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มและความ
ต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้าง
แนวความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ การกลั่ น กรองและการประเมิ น ผล
แนวความคิด การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวทางการทดสอบตลาด

235274 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู ้เ บื ้อ งต้น เกี ่ย วกับ ธุร กิจ ครอบครัว โมเดลใน
การศึก ษาธุร กิจ ครอบครัว จากมุม มองทฤษฎีร ะบบ (ครอบครัว
ความเป็น เจ้า ข อ ง แ ละก ารบริห ารจัด ก าร) ประเด็น การ
บริหารธุรกิจครอบครัวด้านการวางแผนกลยุทธ์ การจ้างงาน การ
จ่า ยค่า ตอบแทนและการก ากับ ดูแ ลธุร กิจ ประเด็น การบริห าร
ครอบครัว ด้า นบทบาทของสมาชิก ในครอบครัว วัฒ นธรรมและ
ค่า นิย มของครอบครัว การจัด การการสื ่อ สารและความขัด แย้ง
ภายในครอบครัวและการกากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการ
ความเป็น เจ้า ของด้า นล าดับ ขั ้น ของความเป็น เจ้า ของธุร กิจ
ครอบครัว และกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

235272 การตลาดผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์
และประเมิ น โอกาสทางการตลาด การสร้างความแตกต่ างให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด กลยุทธ์การตลาดและการ
เขียนแผนการตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด

235301 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด คุณค่าและความสาคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบและวิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมที่
เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รธุ ร กิ จ ของประเทศไทยและต่ า งประเทศ การ
เสริม สร้างจริย ธรรมในองค์ก ารธุรกิ จ การใช้ก รณี ศึก ษาเพื่ อ สร้าง
แนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ พัฒนาการและความสาคัญของธุรกิจเพื่อสังคม

235273 การเงินผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Finance)
วิชาบังคับก่อน : 235206 การจัดการการเงิน
ผู้ประกอบการและความต้องการทางการเงินและการลงทุน
ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนและความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์ที่มารายได้และ
การสร้างรายได้ การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์
และประเมินแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์กระแสเงินสด
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235302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู ้พื ้น ฐานเกี ่ย วกับ กฎหมาย บุค คลและทรัพ ย์
นิติก รรมและสัญ ญา หนี้แ ละละเมิด ซื้อ ขาย เช่า ทรัพ ย์/เช่า ซื้อ
ค้าประกัน จานอง จานา ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิด
ในแบบต่าง ๆ การทาแผนที่ความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การ
คิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกล
ยุ ท ธ์ การแก้ ปั ญ หาและกระบวนการแก้ ปั ญ หา การตั ดสิ นใจและ
กระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิดในรูปแบบ
ต่างๆ เพือ่ ประกอบการดาเนินงานต่างๆ ทางธุรกิจ

235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ภู มิ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คมและวั ฒ นธรรมระหว่ า งประเทศ การ
จัดการด้านการตลาด การดาเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

235306 การเงินบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเงิน ส่ ว นบุ ค คล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล งบการเงินและงบประมาณ การบริหารเงินสด
การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออม
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์มูลค่าสูง การวางแผนการลงทุน การ
ประกันภัยและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ

235304 การพัฒนาภาวะผู้นา
2(1-2-3)
(Leadership Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดภาวะผู้น า คุ ณลั กษณะและบทบาทของผู้นา การ
ประเมินภาวะผู้น าของตนเอง เทคนิคการพั ฒนาตนเอง การพั ฒ นา
ทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม

235321 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทและแนวโน้ ม ของการตลาดดิ จิ ทั ล ประเภทของ
ตลาดดิจิ ทัล การวางแผนช่ องทางและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัล แนวทางการพัฒนาและดาเนินการการตลาดดิจิทัลในช่องทาง
สาคัญ การวิเคราะห์ผลและผลตอบแทนทางการลงทุนในการตลาดดิ
จิ ตั ล ปั ญหาและอุ ปสรรคด้ านการจั ดการและด้ านกฎหมายในการ
ดาเนินการ และอนาคตของเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัล

235305 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Thinking Process and Decision Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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235322 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
กระบวนการสื่อสารการตลาด ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่ อ สารการตลาด การก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย การก าหนด
วัต ถุป ระสงค์ การออกแบบข้อ มูลข่ าวสาร การเลื อกช่องทางการ
สื่อสาร การวางแผนการสื่อสารการตลาด การกาหนดงบประมาณ
สาหรับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม
การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การประเมินผลการ
จัดการสื่อสารทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ

235324 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ทางการตลาดระหว่ า งประเทศ การ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มระหว่า งประเทศ การบริ ห ารการตลาด
ระหว่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดระดั บ โลก
สารสนเทศทางการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
235325 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงาน
ขายและประเภทของพนั กงานขาย เทคนิคการขาย การจัดองค์การ
ขาย การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การ
กาหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การบริหารพนักงาน
ขาย และจรรยาบรรณในการจัดการการขาย

235323 การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด และ 235208 การวิจัย
ทางธุรกิจ
บทน าการวิ จั ย การตลาด จรรยาบรรณ การท าวิ จั ย
การตลาด การกาหนดปัญหาการทาวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัย
การตลาด โดยการสารวจจากข้อมู ลทุติ ย ภูมิ และวิจัย เชิงคุ ณ ภาพ
การวิจัยเชิงพรรณนาจากการสารวจและการสังเกต การวัดและการ
ออกแบบเครื่ อ งมื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ า หมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหา
ค่ า ความถี่ ค่ า สถิ ติ ที ค่ า สถิ ติ เ อฟ การหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ ละ
แบบจ าลองเชิงพหุ การจั ดท ารายงาน การวิจัย และการรายงาน
ผลการวิจัย

235326 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 285109 หลักการตลาด
ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การตลาดบริก าร ผู้ บ ริโ ภคกั บ
การตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ กระบวนการส่ง
มอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ
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235327 การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 285109 หลักการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์
สถานการณ์ ข องค้ าปลี ก การวิเคราะห์ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ าหมายและ
ข่าวสารสารสนเทศ การเลือกทาเลที่ตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจั ด การราคา การสื่ อ สารทางการตลาดและนโยบาย
ส่งเสริมการตลาดค้าปลีก

Management)
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี(Retailing
่ ยวข้ องกั บ การจั
ดการวั ฒ นธรรม
ระหว่ างกลุ่ ม รูปแบบการสื่ อสารวัจนและอวั จนภาษาในการด าเนิ น
ธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อแนวคิดของ
นักธุรกิจต่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
มิติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ
235332 โลจิสติกส์ทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความสัมพั นธ์ระหว่างการตลาดกั บโลจิสติกส์ การสร้าง
ความสั มพั น ธ์กั บ ลู ก ค้า การสร้างคุณ ค่ าให้ ลูก ค้ า การแข่งขั นด้ าน
เวลา การขั บ เคลื่ อ นโซ่อุ ป ทานด้วยอุป สงค์ การจัด การโลจิ สติ ก ส์
การตลาด วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจ หลัก และวิธีก ารจัดวาง
กระบวนการให้เ ข้า กับ ความต้อ งการของตลาด ระดับ ของการ
ให้บริการลูกค้าและการให้บริการในระดับโลก การดาเนินงานทางโล
จิ ส ติ ก ส์ ด้ วยความรวดเร็ว ในการตอบสนอง ความน่ าเชื่ อ ถื อ และ
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

235328 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดและวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ปั ญ หาในการเจรจาต่ อรอง
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการ
เจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการ การวางกล
ยุทธ์ในการเจรจาต่ อรอง ให้ บรรลุเป้าหมายที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
235329 การตลาดสาหรับธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
(Community Business Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ การตลาดสาหรับ ธุร กิจ ชุม ชน
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้า ระบบการจัดการสาหรั บธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน
235331 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม
(Cross-Cultural Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

235333 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(3-0-6)
(Event Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ การวางแผนและ
กระบวนการของการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด ประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดทางบประมาณแยก
ตามกิ จ กรรม ก าหนดการของงาน การประเมิ น ผลและการ
ประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา

3(3-0-6)
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235334 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Customers Relationship Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การจั ด การ
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์กั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค การออกแบบ กลยุ ท ธ์ก าร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ การนาแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติ
ใช้ การรักษาลูกค้าปัจจุบัน การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่า การ
สร้างความสั มพั นธ์ระดั บกลุ่มส าหรับ กลุ่ม พนัก งานภายในกิ จ การ
กลุ่มผู้จาหน่ายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิ จ และความสัมพันธ์กั บ
ลูกค้าในระยะยาว

235337 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การโฆษณาและการประชาสั มพั น ธ์ อิท ธิ พ ล และ
ความสาคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บ ริโภค
กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
235338 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
(Introduction to Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ลัก ษณะพื้ นฐานของธุรกิ จ ค้าปลีก ประเภทต่างๆ รูปแบบ
การค้าปลีก การจัดการของร้าน การจัด องค์ก ร การบริก ารลูกค้ า
พฤติ ก รรมการซื้ อของลูก ค้ าและการเจาะกลุ่ม ลู ก ค้าเป้ าหมายใน
ธุรกิจค้าปลีก ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีก
และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก

235335 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Policy)
วิชาบังคับก่อน : 285109 หลักการตลาด
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การกาหนดแผนการตลาด
การก าหนดกลยุท ธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แ บบจาลองทาง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประมวลความรู้ เทคนิ ค และการวิ เคราะห์ ปั ญ หาทาง
การตลาด

235339 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(3-0-6)
(Merchandising Display and Store Decorations)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
หลั ก ใน การจั ด แ สดงสิ น ค้ า แ ละก ารตกแ ต่ ง ร้ า น
ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริ โภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัด
แสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้
ตอบสนองพฤติ ก รรมของลู ก ค้ าและการเอื้อ ต่ อ การซื้ อ สิน ค้ าของ
ลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า
มากที่ สุ ด และแนวโน้ ม ของการจัด แสดงสิ น ค้ าและตกแต่ งร้ า นใน
อนาคต

235336 การจัดการตราสินค้า
3(3-0-6)
(Brand Management)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
แนวคิด เกี ่ย วกับ การจัด การตราสิน ค้า การสร้า งตรา
สินค้า การกาหนดตาแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า
การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้
ของผู ้บ ริโ ภคเกี ่ย วกับ ตราสิน ค้า การสร้า งความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
ผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสารตราสินค้า
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235341 การบริหารสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3 (3-0-6)
(Merchandising Management for Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บการจัดการผลิตภัณ ฑ์ ในธุรกิจค้า
ปลี ก หลั ก การออกแบบ การพยากรณ์ การจั ด ซื้ อ จั ด หา การ
วางแผน การจัดสรร การกระจายสิน ค้า การจัดการสินค้ าคงคลั ง
โครงสร้ างร้ านค้ า การจั ด แสดงสิ น ค้ า และการขายสิ น ค้ าส าหรั บ
ร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง และการ
ออกแบบร้านค้า ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ค้าปลีก การแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่
รอดของร้านเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
235351 การจัดการการขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
นโยบายการขนส่ ง และการจั ด การการขนส่ ง ส าหรั บ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการขนส่ ง และผู้ รั บ บริ ก าร บทบาทของหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนและหน่ ว ยงานภาครัฐ ต่ อ ระบบการขนส่ งในประเทศ
ประเภทการขนส่ง เทคโนโลยีก ารขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหา
และอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจ จุบัน กฎเกณฑ์ก ารขนส่งระหว่าง
ประเทศ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการขนส่ง

235342 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
(Direct Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ
ผลกระทบกั บ การจั ด การกลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธวิ ธี ในการด าเนิ น การ
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสาหรับตลาดทางตรง
235343 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
(Retail Business Case Studies)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด
กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ประเภทต่ า งๆ การ
วิเคราะห์ แ ละการอภิ ป รายปั ญ หา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ปัญ หาที่เหมาะสม โดยพิจ ารณาปัจ จัย ภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก
235344 การออกแบบและการเลือกทาเลร้านค้า
(Store Location and Design)
วิชาบังคับก่อน : 235109 หลักการตลาด

235352 การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์
3(3-0-6)
(Inventory and Demand Management)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
โครงสร้ างของสิ น ค้ าคงคลั ง ลั ก ษณะของปั ญ หาสิ น ค้ า
คงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การควบคุมระดับสินค้า
คงคลัง รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
คงคลัง จุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

3(3-0-6)
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235353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ระบบโลจิส ติก ก์ ระหว่างประเทศ การดาเนิ นงานขนส่ ง
ระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้านาเข้า การชาระ
ราคา อินโคเทอม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงาน
ที่กากับดูแล การขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ

235356 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ
การใช้เ ทคนิค การวิเคราะห์ค วามถดถอยและอนุก รม
เวลาในการพยากรณ์ย อดขาย การพยากรณ์ ความต้อ งการ
กาลังคน การพยากรณ์ต้นทุนและรายได้แ ละการพยากรณ์ความ
ต้องการวัตถุดิบ
235357 การดาเนินงานด้านบริการ
3(3-0-6)
(Service Operations)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ การวางผังสถานประกอบการบริก าร การออกแบบ
ระบบการบริ ก ารและการปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค การพ ยากรณ์ การ
วางแผนและจัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณภาพ
การบริการ

235354 การจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการ
การดาเนินงาน
วิธีการจาลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจาลอง การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจาลองแบบปัญหาสาหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย
การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า

235358 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 235104 สถิติธุรกิจ
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือคุณภาพหลักการและองค์ประกอบ
ของการจัดการคุณภาพเชิงรวม

235355 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าหรับ วางแผนและการ
ดาเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมสาหรับการพยากรณ์
การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การจัดตาราง การปฏิบัติงาน การบริหารสินค้า
คงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า และอื่น ๆ
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235359 แบบจาลองสาหรับห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Modeling for Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : 285104 สถิติธุรกิจ และ 235202 การจัดการการ
ดาเนินงาน
การประยุก ต์ใ ช้แ บบจาลองเชิง ปริม าณต่า งๆ ในการ
ตัด สิน ใจเกี่ย วกับการจัดการโซ่อุป ทานและระบบโลจิสติก ส์ การ
โปรแกรมเชิง เส้น การขนส่ง การจัด แถวคอยและการจาลอง
สถานการณ์

และทางท่อหลัก เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น และพัฒ นาการด้าน
การขนส่ง
235363 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3(3-0-6)
ทางโลจิสติกส์
(Analysis and Design of Work Systems in
Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 235202 การจัดการการดาเนินงาน
แ น วคิ ด แ ล ะ ก ร ะ บ วน ก าร ใน ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ งา น
องค์ประกอบของการทางาน ระบบการทางาน การใช้ แผนภูมิและ
เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห์ ระบบงาน การศึ ก ษาการท างานระบบ
มาตรฐานการทางานและการปรับปรุงระบบการทางาน วิศวกรรมมนุษย์
การมนุษยศาสตร์ ปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกั บการออกแบบการทางานและ
ระบบการท างานและการประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การวิ เคราะห์ แ ละการ
ออกแบบงานกับระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์

235361 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Transportation Safety and Environment)
วิชาบังคับก่อน : 235253 การจัดการคลังสินค้าและการกระจาย
สินค้า
บทบั ญ ญั ติ แ ละข้ อ บั ง คั บ ทางความปลอดภั ยและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดาเนิน การด้านการขนส่งและคลังสินค้า
การก าห นดมาตรการการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข การประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มด้ า นความปลอดภั ย กระบวนการจั ด การความ
ปลอดภั ย สิน ค้ าอั น ตราย และเทคโนโลยีส าหรับ การจัด การความ
ปลอดภัย

235371 การออกแบบและการจัดการการบริการ
3(3-0-6)
(Service Design and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การของการบริ ก าร หลั ก การและ
พัฒนาการการออกแบบการบริการ การคิดเชิงการออกแบบกับการ
บริ ก าร กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการออกการบริ ก าร การ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจและแผนผัง การบริการ คุณภาพการบริการ การ
จัดการก าลังการให้ บ ริก ารและแนวคิ ด และพั ฒ นาใหม่ ๆ ทางการ
จัดการธุรกิจการบริการ

235362 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics and Transportation Economics)
วิชาบังคับก่อน : 235105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ข นส่ง
ความสาคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้า
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235372 การร่วมทุนและการระดมทุน
3(3-0-6)
(Venture Capital and Private Equity Investing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการของการระดมทุนและมูลค่ าของธุรกิจ
การตัดสินใจของธุรกิ จตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงการขายธุรกิจเกี่ย วกั บ
ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดม
ทุน การประเมินและ วิเคราะห์ดีลและกลยุทธ์การต่อรอง การสร้าง
มูลค่าและการออกจากธุรกิจ

235375 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการ
3(3-0-6)
พัฒนาองค์การ
(Change Management and Organization
Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการพั ฒ นาองค์ ก าร ทฤษฎี รู ปแบบและกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวิสัยทัศน์และการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ในระยะของการเปลี่ ย นแปลง การธ ารงไว้ ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การออกแบบและการ
ประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทาง
ทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางโครงสร้างเทคโนโลยี
การปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบ
งานและเทคนิคการพัฒนาองค์การทางกลยุทธ์

235373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3(3-0-6)
(Managing a Growing Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามและหลักการของการเติบโตของธุรกิจ โอกาสและ
ความท้าทายในการจัดการธุรกิจที่กาลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์
การเติบโตของธุรกิ จ การบริหารกระแสเงินสด องค์ก รและปัญ หา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ ธุ รกิ จ ที่ เติ บ โต การจั ด การความสั ม พั น ธ์
กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

235376 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labor Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ สภาวะแรงงานใน
ประเทศไทย โครงสร้าง การบริห ารงานและบทบาทของสหภาพ
แรงงาน บทบาทขององค์กรฝ่ายนายจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง
และการเจรจาต่ อรองร่ วม การระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน การ
คุ้มครองแรงงานและเงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและ
การพิจารณาคดีแรงงานและการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกใน
สถานประกอบการ

235374 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
(Franchising Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะที่
เป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงิ นสาหรับ แฟรนไชส์ การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรน
ไชส์ กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ
การประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ การร่วม
ทุนและการให้สิทธิการผลิต
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235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Properties Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และหลั ก การการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนาของธุรกิ จ แนวทางการ
ประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมใน
ธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ขององค์ก าร หลัก จริย ศาสตร์ของ
การคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา

แนวคิดการจั ดตั้งหน่ วยธุรกิ จ การคัดเลือ กและการประเมิ น หน่ วย
ธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ
235381 การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
(Investment Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดหลัก ทรัพย์ ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดการหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใช้
ทฤษฎีการประเมินค่า การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม การ
วิเคราะห์ เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม การวิ เคราะห์ กิ จ การ การ
วิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ การวิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์

235378 การจัดการภาษี
3(3-0-6)
(Tax Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมาย
ภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษี

235382 การประกอบการทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Entrepreneurship)
วิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการสังคมและกิจการเพื่อสังคม
ประเด็นท้าทายด้านสังคมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การคิด
เชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมทางสังคม แบบจาลองรูปแบบกิจการเพื่อ
สังคมและการวางแผนกิจการเพื่อสังคม การประเมินผลกระทบทาง
สังคม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและการเงินเบื้องต้น
สาหรับผู้ประกอบการ การสรุปภาพรวมและอภิปรายแลกเปลี่ยน

235379 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้ง
3(3-0-6)
หน่วยธุรกิจ
(Innovation Management and Corporate
Venturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ของนวั ต กรรม ชนิ ด ของนวั ต กรรมในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ที่มาของนวัตกรรม การนานวัตกรรม
สู่เชิ งพาณิ ชย์ การออกแบบองค์ การที่ มีการพั ฒนานวัตกรรมภายใน
องค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม
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235383 ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital-Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัล ประเภทตัวแบบและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพื้นฐานสนับสนุนการ
ดาเนินการการแลกเปลี่ย นข้อมูลทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ การวางแผน
ทรัพยากรขององค์การ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดดิจิทัล
เบื้องต้น นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล

สภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรม องค์ ก รนวั ต กรรม
การจัด การความรู้ และการใช้ท รัพยากรในองค์ก ารเพื่ อการสร้าง
นวัตกรรม
235402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ก าร วิ เค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิ ค
และวิธีการกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ และผู้ บ ริ ห ารเมื่ อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

235391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั บสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณ ภาพ เทคนิค
การนาเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)

235403 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ย วกับเทคโนโลยี
การจัด การ ตามความสนใจของนั ก ศึก ษาโดยความเห็ น ชอบของ
อาจารย์ผู้สอน
235404 โครงการการจัดการ
3(0-6-3)
(Project in Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ได้แก่
โครงการด้านการจัดการการตลาด หรือ โครงการด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ หรือ โครงการด้านการประกอบการ

235401 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภท
ของนวั ต กรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ กั บ
นวัตกรรม ความสาคัญ ของนวัตกรรมต่อการเจริญ เติบโตและการ
เปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงของ
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235405 สัมมนาการจัดการ
2(2-0-4)
(Seminar in Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีก ารและหลัก การหรือ
พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการจัดการสมัยใหม่ และหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการจัดสัมมนา ภายใต้การควบคุมแนะนาจาก
อาจารย์ผู้สอน

การเรี ย น สหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)

235491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา 235391
เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรี ย น สหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)
235492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และรายวิชา 235491
สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท : 0-4422-4152-3
โทรสาร : 0-4422-4150
Website : http://www.iat.sut.ac.th/2013/

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

โทรศัพท : 0-4422-4202, 4204
โทรสาร : 0-4422-4281
Website : http://www.iat.sut.ac.th/2013/crop

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

โทรศัพท : 0-4422-4378
โทรสาร : 0-4422-4376
Website : http://www.iat.sut.ac.th/2013//animal

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

โทรศัพท : 0-4422-4240, 4233
โทรสาร : 0-4422-4150
Website : http://www.iat.sut.ac.th/2013/foodtech

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Crop Production Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
Bachelor of Science (Crop Production Technology)
B.Sc. (Crop Production Tech.)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นนักวิชาการทางด้านการผลิตพืช ที่สามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีความรู้ในการบริหารและ
จัดการฟาร์มผลิตพืช และมีทักษะพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น หมวดวิ ช าที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ รู้ จั ก การคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล มี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและค้นคว้า และดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข วิชาในหมวดนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์
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2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาที่จะช่วยสร้างพื้นฐานของความเป็นนักวิชาการทางด้านพืชศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชรวมถึง
ความสามารถในการจัดการและบริหารฟาร์มในฐานะผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เช่น วิชาเคมีอินทรีย์ ชีวเคมี สถิติสาหรับการทดลอง ชีววิทยาของพืช จุลชีววิทยา การจัดการธุรกิจ
ฟาร์ม พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น เป็นต้น
2.2 กลุ่มวิ ชาบังคับ วิช าชี พ แบ่งเป็ น 2 กลุ่มวิชาย่อย คือ กลุ่ มวิช าพื้ น ฐานการผลิตพื ช เช่น วิชาสรีรวิท ยาการผลิตพื ช หลั ก
เทคโนโลยีการผลิตพืช การฝึกงานฟาร์มผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น และกลุ่มวิชาการจัดการและสิ่งแวดล้อม เช่น
วิชาดินและการจัดการ แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด โรคพืชและการป้องกันกาจัด 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 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในฐานะพนักงานเพื่อสร้างทักษะในการ
ทางานและการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน
คุณลักษณะของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีความสนใจวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา พืชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม รักและสนใจที่จะทางานกับพืช
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์

180
12
15
9
2

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

62
51
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
1. นักวิชาการด้านพืช ทั้งในส่วนราชการและบริษัทเอกชน
2. อาจารย์และนักวิจัย
3. กิจการส่วนตัว
4. กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการขาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0 4422 4202, 4204 โทรสาร 0 4422 4281
Website : http://iat.sut.ac.th/2013/crop
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
103101 แคลคูลัส 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
104101 หลักชีววิทยา 1
4
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1
312101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
312102 การผลิตพืชเบื้องต้น
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
xxxxxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร
1
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
104103 ชีววิทยาของพืช
3
202213 โลกาภิวัฒน์
104104 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช
1
203203 ภาษาอังกฤษ 3
109201 ชีวเคมี
4
205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
1
312211 สรีรวิทยาการผลิตพืช
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
312241 ดินและการจัดการ
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3
312261 จักรกลการเกษตรสาหรับการผลิตพืช
3
รวม
18
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
303320 หลักการผลิตสัตว์
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3
312303 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
312316 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3
312311 การปรับปรุงพันธุ์พชื
312351 โรคพืชและการป้องกันกาจัด
3
312313 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
312361 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3
312314 การขยายพันธุ์พืช
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (1)
3
312481 ปัญหาพิเศษ*
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (2)

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
312491 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต
4
3
3
3
1
2
16
หน่วยกิต
3
3
3
4
3

102105
102106
104201
104202
105113
203102
312103
104203
105103
105193
312203
312242
312251

16
หน่วยกิต
3
2
3
3
3
3
3

203305
312301
312302
312304
312312
312315
312317
312490
312481
xxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
มนุษย์กับเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ 2
ฝึกงานการผลิตพืช 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
พันธุศาสตร์
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
สถิติสาหรับการทดลองทางการเกษตร
ภูมิอากาศและการชลประทาน
สาหรับการผลิตพืช
แมลง สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันกาจัด
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ภาษาอังกฤษ 5
การค้นคว้าและการเขียนทางวิทยาศาสตร์
ฝึกงานการผลิตพืช 2
โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 2
ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เตรียมสหกิจศึกษา
ปัญหาพิเศษ*
วิชาเลือกวิชาชีพ (3)
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
มนุษย์กับวัฒนธรรม*
ปัญหาพิเศษ*
สัมมนา***
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกเสรี (3)

18
รวม
20
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
8
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม**
3
202212
312481 ปัญหาพิเศษ*
(3)
312481
312482 สัมมนา***
1
312482
312491 สหกิจศึกษา**
(8)
xxxxxx
xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
xxxxxx
xxxxxx วิชาเลือกวิชาชีพ (4)
3
รวม
8
รวม
10
รวม
* เลือกลงภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีที่ 3 และ 4 ** เลือกลงภาคการศึกษาใดก็ได้ในปีที่ 4 ***เลือกลงภาคการศึกษาที่ 2 หรือ 3 ในปีที่ 4
หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตที่วงเล็บไว้ เป็นจานวนหน่วยกิตที่ได้นับแล้วในการปรากฏครั้งแรก
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หน่วยกิต
3
1
4
1
3
3
1
16
หน่วยกิต
4
4
1
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
2
1
1
1
3
3
1
(3)
3
18
หน่วยกิต
(3)
(3)
(1)
3
2
5

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animal Production Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
Bachelor of Science (Animal Production Technology)
B.Sc. (Animal Production Tech.)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรรับการผลิตสัตว์เศรษกกิ ึ่่งรวมึ่งการ ัดการเลี้ยงดูและการตลาด การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ คานวณสูตรอาหรารสัตว์ ึ่่งกระทาในกานะนักวิชาการ ควบคู่กับการปฏิบัติ ผู้ บสาขาวิชานี้เหรมาะที่ ะเป็นสัตวบาล ที่ปร่กษาทางการค้าที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นนักการตลาดอาหรารสัตว์ ฯลฯ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นกาน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สึิติ คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาศ่กษาทั่วไป เพื่อเสริมใหร้เป็นคนที่สมบูรณ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. กลุ่มวิชาพื้นกานวิชาชีพ ได้แก่วิชา ชีวเคมี เศรษกศาสตร์ เคมี อินทรีย์ พันธุศาสตร์ สึิติเพื่อการวิ ัย เพื่อใหร้มีพื้นกานความรู้ใน
กานะนักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารึที่ ะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาชีพต่อไป
4. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาการผลิตสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษกกิ เช่น ไก่ สุกร โค และปลา เป็นต้น ทั้งนี้รวม
ไปึ่งวิชาที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหรารสัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ การ ัดการฟาร์มสัตว์ ทั้งนี้โ ดย
เน้นหรนักการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การ ัดการที่เป็นระบบอุตสาหรกรรมและการส่งออก
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี และชีววิทยา และที่สาคัญควรมีใ รักในการเลี้ยงสัตว์
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาแกนศ่กษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหรศาสตร์
2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาพื้นกานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาสหรกิ ศ่กษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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38
12
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9
2
32
105
25
50
21
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หรน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
1. ตลาดแรงงานที่ใหรญ่ที่สุดในสาขาวิชานี้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ากสัตว์ ึ่่งขยายการผลิต
ออกไปึ่งต่างประเทศ ตาแหรน่งงานมีตั้งแต่ ผู้ ัดการฟาร์ม หรรือหรัวหรน้าฝ่ายผลิตไป นึ่งนักวิชาการ สัตวบาลประ าฟาร์ม
2. กลุ่มอาชีพเกี่ย วกับการขาย โดยเฉพาะอาหรารสัตว์ และผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมัก ะรวมไปึ่งใหร้คาปร่ก ษา
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ลูกค้าด้วย
3. งานราชการ ได้แก่ เป็นนักวิชาการในกรมปศุสัตว์ และหรน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ หรรือนักวิ ัยทางด้านการผลิตสัตว์
รวมึ่งงานในภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปิดกิ การขายอาหรารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ทาธุรกิ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหราวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0 4422 4378 โทรสาร 0 4422 4376 Website : http://iat.sut.ac.th/2013/animal
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (กลุ่มวิชาเลือกสัตวศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นกาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นกาน 1
104101 หรลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหรลักชีววิทยา 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
301101 ปกมนิเทศการเกษตร

หน่วยกิต
4
1
4
1
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประ าวัน
104108 หรลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหรลักชีววิทยา 2
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
205210 เศรษกศาสตร์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203305 ภาษาอังกฤษ 5
313311 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์

17
หน่วยกิต
3
4
1
4
1
3
16
หน่วยกิต
3
3
4*

313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ
การ ัดการของเสีย
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102113 เคมีพนื้ กาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นกาน 2
103101 แคลคูลัส 1
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2

3
1

4*
2
16

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103104 สึิติเบื้องต้น
202213 โลกาภิวัฒน์
203203 ภาษาอังกฤษ 3
205211 การ ัดการธุรกิ ฟาร์ม
302212 หรลักการผลิตพืช
313251 ระบบการผลิตสัตว์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
313321 หรลักการโภชนศาสตร์สัตว์
313341 การผลิตสัตว์ปีก
313342 การผลิตสุกร
313343 การผลิตสัตว์น้า
วิชาเลือกเสรี (3)

รวม

หน่วยกิต
4
1
4
3
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
108201 ุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการ ุลชีววิทยา
วิชาเลือก ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์
สหรศาสตร์
313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
15
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3
104203 พันธุศาสตร์
3
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3*
วิชาเลือกเสรี (1)
3
18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4*
205225 การวิเคราะหร์ธุรกิ เกษตร
3*
313312 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
3*
313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3*
313344 การผลิตโค
2
313352 สึิติเพื่อการทดลองทางสัตว์
313490 เตรียมสหรกิ ศ่กษา
15
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รวม

หน่วยกิต
3
1
4
1
4
1
2
3
19
หน่วยกิต
4
3
3
3
3
16
หน่วยกิต
3
4*
4*
4*
3*
1
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1
313491 สหรกิ ศ่กษา 1

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
313421 ปฏิบัติการโภชศาสตร์สัตว์
313422 โภชนศาสตร์สัตว์
กระเพาะเดี่ยว
313423 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
313451 เทคโนโลยีชีวภาพ
สาหรรับการผลิตสัตว์
313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
313490 เตรียมสหรกิ ศ่กษา
วิชาโทสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 1)
วิชาโทสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 2)
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

8

313421 ปฏิบัติการโภชศาสตร์สัตว์
313422 โภชนศาสตร์สัตว์
กระเพาะเดี่ยว
313423 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
313451 เทคโนโลยีชีวภาพ
สาหรรับการผลิตสัตว์
313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
วิชาสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 1)
วิชาสัตวศาสตร์ (บังคับเลือก 2)
8
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2
1*
313491 สหรกิ ศ่กษา 1
3

หน่วยกิต
1*
3

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
313482 สัมมนา
วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 1)
วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 2)

หน่วยกิต
1
3
3

3
3
1
3
3
17

รวม

7

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

8

313482 สัมมนา
วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 1)
วิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเลือก 2)

1
3
3

3
3
1
1
3
3
18

รวม

8

* มีปฏิบัติการ
หน่วยกิตรวม 183 หน่วยกิต
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รวม

7

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นกาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นกาน 1
104101 หรลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหรลักชีววิทยา 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
301101 ปกมนิเทศการเกษตร

หน่วยกิต
4
1
4
1
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประ าวัน

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
103104 สึิติเบื้องต้น
4
202213 โลกาภิวัฒน์
1
203203 ภาษาอังกฤษ 3
4
205211 การ ัดการธุรกิ ฟาร์ม
1
302212 หรลักการผลิตพืช
3
313251 ระบบการผลิตสัตว์
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3
313321 หรลักการโภชนศาสตร์สัตว์
3
313341 การผลิตสัตว์ปีก
4*
313342 การผลิตสุกร
313343 การผลิตสัตว์น้า
4*
วิชาเลือกเสรี (3)

104108 หรลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหรลักชีววิทยา 2
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
205210 เศรษกศาสตร์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203305 ภาษาอังกฤษ 5
313311 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์
313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ
การ ัดการของเสีย
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102113 เคมีพื้นกาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นกาน 2
103101 แคลคูลัส 1
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2

3
1

3
17

รวม

หน่วยกิต
4
1
4
3
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
108201 ุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการ ุลชีววิทยา
วิชาเลือก ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์
สหรศาสตร์
313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
15
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3
104203 พันธุศาสตร์
3
3
3
3*
3
18
หน่วยกิต
4*
3*
3*
3*
3

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203204 ภาษาอังกฤษ 4
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
205225 การวิเคราะหร์ธุรกิ เกษตร
313312 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
313344 การผลิตโค
313352 สึิติเพื่อการทดลองทางสัตว์
313490 เตรียมสหรกิ ศ่กษา

16
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รวม

หน่วยกิต
3
1
4
1
4
1
2
3
19
หน่วยกิต
4
3
3
3
3
16
หน่วยกิต
3
4*
4*
4*
3*
1
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1
313491 สหรกิ ศ่กษา 1

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
313442 การผลิตสัตว์น้าประยุกต์
313443 การ ัดการโรงฟักไข่
313455 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์
313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
313490 เตรียมสหรกิ ศ่กษา
รวม

หน่วยกิต
8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
313442 การผลิตสัตว์น้าประยุกต์
313443 การ ัดการโรงฟักไข่
313455 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์
313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์

8

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
เลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2
3
313491 สหรกิ ศ่กษา 1
3*
3*
3*
1
1
14
รวม

หน่วยกิต
3
3*
3*
3*
1
13

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
313453 การส่งเสริมการปศุสัตว์
และกฎหรมายเกษตร
313454 อุตสาหรกรรมปศุสัตว์นานาชาติ
313456 การวางแผนและการ
วิเคราะหร์โครงการผลิตสัตว์
313482 สัมมนา
รวม

หน่วยกิต
8

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
313453 การส่งเสริมการปศุสัตว์
และกฎหรมายเกษตร
313454 อุตสาหรกรรมปศุสัตว์นานาชาติ
313456 การวางแผนและการ
วิเคราะหร์โครงการผลิตสัตว์
313482 สัมมนา
รวม

* มีปฏิบัติการ
หน่วยกิตรวม 183 หน่วยกิต
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หน่วยกิต
3
3
3
1
10
หน่วยกิต
3
3
3
1
10

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Technology)
ลักษณะวิชาชีพ
เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส อีกทั้ง
ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety)
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่และการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมและการตลาดด้วย
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นสาขาวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปนี้
1. จุลชีววิทยาอาหาร ศึกษาจุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ทาให้อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบและจาแนกจุลินทรีย์ที่มีอยู่
ในอาหาร การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหาร และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหารและผลิตภัณฑ์
2. เคมีอาหาร ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัน
เนือ่ งจากกระบวนการแปรรูป ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสารอาหาร
ตลอดจนสารพิษตกค้างในอาหาร
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3. การแปรรูปอาหาร ศึก ษาหลัก การถนอมอาหาร การเลือกและเตรีย มวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปที่ต้องการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การทาให้เข้มข้น การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ
การอาบรังสี การใช้แก๊ส และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
4. วิ ศ วกรรมอาหาร ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของอาหาร ศึ ก ษาสมดุ ล มวล สมดุ ล พลั ง งาน การไหลของของไหล
กระบวนการแยก การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล ตลอดจนปฏิบัติการเฉพาะหน่วยของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
5. การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การ
ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ การจัดระบบการประกันคุณภาพ และการวางแผนการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
6. การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดองค์กรของอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตและผลกาไร การวางแผนการผลิต การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง แรงงานสัมพันธ์ การจัดการเรื่องความ
ปลอดภัย และการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร กฏหมายเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด ศึกษานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง
สูตรอาหาร การทดสอบตลาด การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค การดาเนินกลยุทธทางการตลาด และการจัด
โครงสร้างสายงานด้านการตลาด
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์) เป็นอย่างดี ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่านี้สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยคือ C+ ขึ้นไป นอกจากนี้ผู้สมัครควรมีผลการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และสหศาสตร์

184
38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
- กลุ่มการวิจัย
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี

146
57
61
5
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
งานอาชีพของบัณฑิตที่จบทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คือ
1) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต
การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร
2) นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทางอาหารในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การกาหนดมาตรฐานอาหาร
และการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
3) ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4233 โทรสาร 0-4422-4387
Website : http://iat.sut.ac.th/food
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103101 แคลคูลัส 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2

หน่วยกิต
4
1
4
3
3
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์
103104 สถิติเบื้องต้น
109201 ชีวเคมี
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1
325212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1
325221 อาหารและโภชนาการ

17
หน่วยกิต
3
3
4
1
3
2
1
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
102204 เคมีวิเคราะห์
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
202213 โลกาภิวัฒน์
325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2
325214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2
325231 การแปรรูปอาหาร 1
325222 เคมีอาหาร 1

18
หน่วยกิต
4
1
3
2
1
3
2

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
205315 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
325322 การวิเคราะห์อาหาร
325331 การแปรรูปอาหาร 2
325342 วิศวกรรมอาหาร 1
325351 สถิติสาหรับนักเทคโนโลยีอาหาร
325451 การตลาดอาหาร

20
หน่วยกิต
3

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4
325332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2
325343 วิศวกรรมอาหาร 2
325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
325454 สุขาภิบาลและการจัดการ
สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

16
หน่วยกิต
3
3
1
3
3
2

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1
(325491 สหกิจศึกษา)
325xxx วิชาเลือกของสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

18
หน่วยกิต
1
(8)
3
2
6(8)

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
(325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1)
325491 สหกิจศึกษา
(325xxx วิชาเลือกของสาขา)
(xxxxxx วิชาเลือกเสรี)
รวม

3
4
2
4
2
18
หน่วยกิต
(1)
8
(3)
(2)
8(6)

3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
103102 แคลคูลัส 2
104201 จุลชีววิทยา
104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
205210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
325223 เคมีอาหาร 2
325224 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
325232 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1
325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว
325333 บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
325341 พื้นฐานวิศวกรรมอาหาร
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
325344 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
325452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
325453 ระบบประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร
325455 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
325481 สัมมนา
325490 เตรียมสหกิจศึกษา
325xxx วิชาเลือกสาขาวิชา
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
325483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

( ) สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 184 หน่วยกิต
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รวม

หน่วยกิต
3
1
4
4
1
4
3
1
21
หน่วยกิต
3
3
2
1
1
3
2
2
17
หน่วยกิต
2
1
3
3
2
1
1
3
16
หน่วยกิต
3
3
3
9

กลับสู่หน้าสารบัญ

เป็ น รายวิ ช าที่ บ รรยายเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การ
ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร เทคโนโลยีก ารหมัก
การผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิ ต ปุ๋ ย ชี ว ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ร ะ หว่ า งพื ช และจุ ลิ น ทรี ย์
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ท างด้ าน พื ช ก าร เพ าะ เลี้ ย ง เนื้ อ เยื่ อ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ และการ
โคลนนิ่ง

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร
1(1-0-2)
(Agricultural Orientation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคั ญของการเกษตรต่อเศรษฐกิ จและการพั ฒนา
ประเทศ สถานการณ์การเกษตรของไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกั บ
การเกษตรของโลกปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตการตลาด
อุ ตสาหกรรมเกษตรสภาพทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของเกษตรกร
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั้งของรัฐและเอกชน

304312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
3(2-3-4)
(Plant Molecular Biology)
วิชาบังคับก่อน : 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น และ
102201 ชีวเคมี
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของเซลล์ พื ช
โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรมการถ่ายทอดสารพันธุกรรม
องค์ประกอบพื้นฐานทางชีวเคมีขั้นตอนการสังเคราะห์และควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีนกระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื ช และจุ ลิ น ทรี ย์ การพั ฒ นาเทคนิ ค และ
เครื่องมือเกี่ ยวกับการตัดต่อยีนการใช้เทคนิคการตัดต่อดีเอ็นเอใน
การวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยาและพัฒนาการของพืช พันธุ
วิศวกรรมในพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

302212 หลักการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Principles of Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื ช และความส าคั ญ ของพื ช ต่ อ ประชาคมโลกปั จ จั ย ที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดินปุ๋ยและธาตุอาหารที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชการขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้และไม่ใช้เมล็ด
การผลิตพืชเศรษฐกิ จที่ส าคัญธัญพื ช พื ชตระกู ลถั่วไม้ ผลไม้ ดอกไม้
ประดับและพืชอาหารสัตว์ศัตรูพืชและวิธีการควบคุม
303320 หลักการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Principles of Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปรับปรุงพันธุ์ โภชนศาสตร์สรีรวิทยาและสุขศาสตร์
สัตว์การผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่สัตว์ปีกสุกรโคกระบือและ
สัตว์น้า
304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
(Introduction to Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

312101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics of Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติรวมถึงสถิติพรรณนาและ
สถิติอนุมานการแจกแจงความถี่การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการ
วัดความแปรผั น ทฤษฎี เบื้ องต้น ของความน่ าจะเป็ น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วยการแจกแจงแบบปกติทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่างการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์

3(3-0-6)
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312102 การผลิตพืชเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Fundamental Crop Production )
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประวัติ ความสาคัญของการผลิตพืช ลักษณะ และการ
ใช้งานอุปกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การปลูก
พื ช ไร่ พื ช สวน การจั ด การและดู แ ลรั ก ษา การเก็ บ เกี่ ย ว การใช้
ประโยชน์ผลิตผลการเกษตร การศึกษาดูงานนอกสถานที่

กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต
เช่นการสังเคราะห์แสงการหายใจการคายน้าประสิทธิภาพการใช้น้า
ของพืชความสัมพันธ์ระหว่างน้าภายในเซลล์และนอกเซลล์ของพืช
การขนถ่ า ยอาหารและน้ าการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และปั จ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งการวิ เคราะห์ แ ละวัด อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตผลผลิ ต และ
องค์ประกอบของผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งใช้
อาหารของพืชตลอดจนสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว

312103 ฝึกงานการผลิตพืช 1
1(0-3-0)
(Crop Production Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นัก ศึก ษาปฏิบั ติ งานภาคสนามโดยผลิต พื ชไร่ และพื ช
สวนด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลจากนักศึกษาใน
รายวิ ช าฝึ ก งานการผลิ ต พื ช 2 การปฏิ บั ติ ง านประกอบด้ ว ย การ
เตรียมแปลงปลูก การปลูก การให้น้า การดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว

312241 ดินและการจัดการ
3(2-3-4)
(Soil and Soil Management)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1,
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
ความสาคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิตและการเกษตรธรรมชาติ
และองค์ ป ระกอบของดิ น การก าเนิ ด และพั ฒนาของดิ นสมบั ติ ทาง
กายภาพทางเคมีและชีวภาพของดิน และการจัดการดิน

312203 สถิติสาหรับการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-4)
(Experimental Statistics for Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : 312101 สถิติเบื้องต้นสาหรับการเกษตร
หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลองและการควบคุมการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์
แผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ แผนเชิงสุ่มบริบูรณ์แผนแบบบลอก
บริ บู รณ์ เชิ งสุ่ ม แผนแบบจตุ รั ส ลาติ น แผนแบบสปลิ ต พลอต การ
ทดลองแบบแฟกตอเรียลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการถดถอยพหุคูณ
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

312242 ภูมิอากาศและการชลประทานสาหรับการผลิตพืช 3(2-3-4)
(Climates and Irrigation for Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : 312241 ดินและการจัดการ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ธรรมชาติ แ ละสมบั ติ ข องน้ าการหมุ น เวี ย นของน้ าใน
ระบบคุณ ภาพน้ าชลประทาน ความชื้น ในอากาศและวิธีก ารวัด
ความชื้น ในดิน และวิธีก ารวัด ความต้อ งการน้าของพืช หลัก ของ
การชลประทานระบบการให้น้าและการติดตั้งและการให้ปุ๋ยร่วมกับ
น้าหลักการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยา ธรรมชาติของบรรยากาศการ
เปลี ่ย นแปลงและการหมุน เวีย นของบรรยากาศความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภูมิอากาศและการกาเนิดของดินการจาแนกเขตภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของประเทศไทยข้อมูลการพยากรณ์อากาศการประยุกต์
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา

312211 สรีรวิทยาการผลิตพืช
4(3-3-6)
(Physiology of Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาของพืช, 104104 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาของพืช
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312251 แมลงสัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-3-4)
(Insects, Animal Plant Pests and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1,
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
ความสาคัญ ความเสีย หายของพื ชที่เกิ ดจากแมลงและ
สัตว์ศัตรูพื ชบทบาท ประโยชน์แ ละโทษของแมลงในระบบนิ เวศน์
วิวัฒนาการลักษณะพื้นฐานและหน้าที่ของระบบอวัยวะภายนอกและ
ภายในการจาแนกหมวดหมู่ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลงและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องแมลงสังคมชนิดของแมลงศัตรูพืชและสัตว์ที่ สาคัญลักษณะ
การทาลายหลักการป้องกันกาจัดและเทคโนโลยีการบริหารแมลงและ
สั ต ว์ ศั ต รู พื ช และการศึ ก ษาการจั ด การในแหล่ งปลู ก ที่ ส าคั ญ นอก
มหาวิทยาลัย

งานวิ จัย โครงสร้างและการเขีย นบทความวิ จัย การเสนอผลการ
ทดลอง การอ้างอิงและวิธีจัดทารายการเอกสารอ้างอิง

312261 จักรกลการเกษตรสาหรับการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Agricultural Machinery for Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้ เครื่ องจั กรกลทดแทนแรงงานชนิ ดและหลั ก การ
ทางานของเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ชนิดต่างๆการใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่ ว งการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ต่ อ พ่ ว งกั บ รถแทรกเตอร์
เครื่องมือเขตกรรม เครื่องมือเก็บเกี่ยว ฯลฯ และผลกระทบของ
การใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์

312303 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
2(1-3-6)
(Commercial Crop Production Project I)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจัดทาแผนธุรกิจด้านการผลิตพืชตามที่กลุ่มนักศึกษาเลือก โดย
การสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติการและน าเสนอโครงการ ประกอบด้ วยการ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ จ ากการ ทั ศ นศึ ก ษาดู งานการผลิ ต จริ ง ของ
สถานประกอบการต้นแบบนามาจัดทาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ธุร กิจ ของโครงการ จัด ท าแผนการด าเนิ น การและการจั ด การ
การตลาด ทรั พ ยากรบุ ค คล การผลิ ต การเงิ น และบั ญ ชี และ
ผลตอบแทนการลงทุน รวมทั้งหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรยุค
ใหม่ และดาเนิ นการธุรกิ จ เกษตร เช่น การจัด ทาวิ สั ย ทั ศน์ ภารกิ จ
องค์กรการส่งเสริมการเกษตร การสารวจทางเศรษฐกิ จการจัดการ
ระบบคุ ณ ภาพ Balance scorecard Knowledge management
Six sigma Participartory approach

312302 ฝึกงานการผลิตพืช 2
1(0-3-0)
(Crop Production Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : 312103 ฝึกงานการผลิตพืช 1
นักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามโดยทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
และก ากับดูแลนักศึกษาในรายวิชา ฝึกงานการผลิตพืช 1 ตลอดฤดู
การผลิต การปฏิบัติงานประกอบด้วย การกาหนดแผนการผลิต การ
ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน การให้ ค าแนะน าและแก้ ปั ญ หา และการ
รายงานผลการปฏิบั ติงาน ตามขั้นตอนการผลิตทางการเกษตรที่ ดี
(Good agricultural practices : GAP)

312301 การค้นคว้าและการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
(Searching and Writing Scientific Papers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการนาเสนอผลงานในรูปแบบการเขีย น
ลักษณะของการเขียนที่ดี ชนิดของสิ่งพิมพ์และบทความวิชาการ การ
ใช้ภ าษาไทยสาหรับการเขีย นทางวิช าการ การค้ นคว้าและสืบ ค้ น
ข้อมูล โครงสร้างและการเขียนบทความทุติยภูมิ การเขียนโครงร่าง
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312304 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 2
1(0-3-0)
(Commercial Crop Production Project II)
วิชาบังคับก่อน : 312303โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
การนาเอาแผนธุรกิ จที่กลุ่มนักศึกษาเสนอไว้ในรายวิชา
312303 โครงการผลิตพื ชเชิงธุรกิ จ 1 สู่ก ารปฏิ บั ติจ ริง โดยการเข้ า
ศึ ก ษาดู ง านและร่ ว มด าเนิ นก ารและจั ด การธรุ กิ จ ในฟ าร์ ม
มหาวิทยาลัยและหรือสถานประกอบการจริง ทาการเก็บข้อมูลการ
ผลิต การบริหารจัดการและผลประกอบการ และนาเสนอผลงานใน
ลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ

312313 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
3(2-3-4)
(Field Crop Production Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวางแผนการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ การบันทึกข้อมูล
การผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ข องพื้ น ที่ ป ลู ก และการเตรี ย มพื้ น ที่ หน่ ว ย
ขยายพันธุ์ วิธีการปลูกและเครื่องมือปลูก การให้น้า การปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การจัดการศัตรูพืช การเก็ บเกี่ ยว การ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว การดูงานการผลิตพืชไร่ระดับอุตสาหกรรม
312314 การขยายพันธุ์พืช
3(2-3-4)
(Plant Propagation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การขยายพันธุ์พืชปัจ จัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
การขยายพันธุ์พืชโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดส่วนของลาต้นและส่วนอื่นๆโดยวิธีการ
ต่างๆได้แก่ก ารแบ่งการแยกการตอนการตัดชาการติดตาการต่อกิ่ง
การทาบกิ่ งและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมถึงการศึกษาดูงานแหล่ง
ผลิตพันธุ์ไม้เพื่อการค้าที่สาคัญ

312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3(3-0-6)
(Plant Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 312203 สถิติสาหรับการทดลองทางการเกษตร
104203 พันธุศาสตร์
ความสาคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลัก พันธุศาสตร์
ของการปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์ในพืชผสมตัวเองและ
พืชผสมข้าม การปรับปรุงพั นธุ์โดยวิธีก ารกลายพัน ธุ์ การปรับ ปรุง
พันธุ์เพื่อต้านทานโรคและแมลง การผสมระหว่างพืชต่างชนิด การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการเผยแพร่พันธุ์ดี

312315 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-3-4)
(Horticultural Production Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวางแผนการผลิต พืช สวน การบัน ทึก ข้อ มูล การ
ผลิต คุณ สมบัต ิข องพื ้น ที ่ป ลูก และการเตรีย มพื ้น ที ่ หน่ว ย
ขยายพันธุ์และการเตรีย มกล้า วิธีก ารปลูก และเครื่องมือปลูก การ
ให้น้า การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การตัดแต่งทรงพุ่ม
การให้ฮอร์โมนการจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การดูงานการผลิตพืชสวนระดับอุตสาหกรรม

312312 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช
1(0-3-0)
(Plant Breeding Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคนิคการผสมพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้ามการ
คัด เลื อ กพั น ธุ์พื ช ผสมตั วเองจากชั่วก้ าวหน้ าและการทดสอบพื ช ที่
คั ด เลื อ กการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช โดยวิ ธี เทคโนโลยี ชี ว ภาพการผสม
ระหว่างพืชต่างชนิด
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312316 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-3-4)
(Seed Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ดพันธุ์ความหมายของเมล็ด
พั น ธุ์ โ ครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละ
ความสาคัญ หลัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ก ารพัฒ นาของเมล็ดพันธุ์ และ
การสุกแก่ ก ารงอกของเมล็ด พัน ธุ์และกระบวนการงอกการพัก ตัว
ของเมล็ดพันธุ์และกลไกการพักตัวความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์การ
เพิ่มคุณ ภาพเมล็ดพันธุ์ก ระบวนการประกันคุณ ภาพเมล็ดพันธุ์ก าร
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พระราชบัญญัติพันธุ์พืชกฎหมายเมล็ด
พันธุ์และการบังคับใช้การศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์

ของพืชให้ได้ผลผลิตทั้งในและนอกฤดูที่มีคุณภาพทั้งในไม้ผลและไม้
ดอก ทัศนศึกษาสวนผลไม้และ/หรือสวนไม้ดอกที่ใช้เทคโนโลยีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

312317 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้างองค์ประกอบและลักษณะของผลิตผลเกษตร
ความบริบูรณ์และดัชนีความบริบูรณ์ของผลิตผลเกษตรระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวการจัดการผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ การสี การนวด การ
คัดเลือกและการคัดขนาดการบรรจุการเก็บรักษาการจัดการผลผลิต
ที่ถูกคัดออกรวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงาน

312320 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3(2-3-4)
(Economic Fruit 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
สภาพแวดล้อ มที่สาคัญ ต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิตของพืชผัก
เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์อื่นของพืชผักระบบและวิธีการปลูก
พืชผักการดูแลรักษาพืชผักศัตรูพืชผักและการป้องกันกาจัดการเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผักการตลาดพืชผักการผลิตผัก
โดยไม่ใช้ดินการผลิตผัก
ความสาคัญของไม้ผลลักษณะทางพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้
ผลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญการขยายพันธุ์การสร้างสวนไม้ผลการวาง
ผังสวนการปลู ก การดู แ ลรัก ษาระยะเจริญ เติ บ โตการเตรีย มความ
พร้อมเพื่อการให้ผลผลิตของไม้ผลการดูแลรักษาระยะออกดอกติดผล
การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลการเก็บเกี่ยวการจัดการกับผลไม้บางชนิด
หลังการเก็บเกี่ยวการจาหน่ายและการแปรรูปผลไม้ศึกษาดูงานการ
จัดการสวนผลไม้ในแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ

312319 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Economic Ornamental Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การคัดเลือกพั นธุ์ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
เทคโนโลยีการผลิตปัญหาและอุปสรรคของการผลิตการตลาดของไม้
ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจของประเทศไทย ทัศนศึกษาสวนไม้ดอกไม้
ประดับ

312318 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-4)
(Plant Growth Regulators)
วิชาบังคับก่อน : 102201 ชีวเคมี
ชนิ ด คุ ณ สมบั ติ แ ละปฏิ กิ ริ ย าของสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืชรวมทั้งสารเร่งการเจริญเติบโตใหม่ที่ยังไม่จัดอยู่ใน
กลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของสารนั้นๆเทคโนโลยีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
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312321 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Economic Fruit Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของไม้ผลลักษณะทางพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้
ผลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญการขยายพันธุ์การสร้างสวนไม้ผลการวาง
ผังสวนการปลู ก การดู แลรัก ษาระยะเจริญ เติ บ โตการเตรีย มความ
พร้อมเพื่อการให้ผลผลิตของไม้ผลการดูแลรักษาระยะออกดอกติดผล
การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลการเก็บเกี่ยวการจัดการกับผลไม้บางชนิด
หลังการเก็บเกี่ยวการจาหน่ายและการแปรรูปผลไม้ศึกษาดูงานการ
จัดการสวนผลไม้ในแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ

312324 เทคโนโลยีการผลิตองุ่น
3(2-3-4)
(Viticulture Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ องุ่ น รวมถึ งการจ าแนกชนิ ด
ทางพฤษศาสตร์สัณฐานวิทยาสรีรวิทยาพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์การ
ขยายพั นธุ์ก ารปลู ก และการดูแ ลรัก ษาการจั ดการศัต รูพื ช การเก็ บ
เกี่ยวการควบคุมคุณภาพผลผลิตต้นทุนการผลิตและการใช้ประโยชน์
จากองุ่นรวมทั้งทัศนศึกษาสวนองุ่นนอกมหาวิทยาลัย
312325 การผลิตยางพารา
2(1-3-2)
(Para Rubber Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของยางพารา ลัก ษณะทางพฤกษศาสตร์
แหล่ง กาเนิด แหล่ง ปลูก พัน ธุ์ก ารทาต้น กล้า ยาง การเลือ กและ
การเตรีย มพื้น ที่ป ลูก วิธีก ารปลูก การเขตกรรม การดูแ ลรัก ษา
การป้อ งกัน กาจัด โรค แมลงและสัต ว์ศัต รูย างพารา การกรีด ยาง
และการทายางแผ่น การใช้ป ระโยชน์จ ากยางพารา ศึก ษาดูง าน
นอกสถานที่

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
สภาพแวดล้อ มที่สาคัญ ต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิตของพืชผัก
เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์อื่นของพืชผักระบบและวิธีการปลูก
พืชผักการดูแลรักษาพืชผักศัตรูพืชผักและการป้องกันกาจัดการเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผักการตลาดพืชผักการผลิตผัก
โดยไม่ ใช้ดิ นการผลิตผั ก อิน ทรีย์สวนผัก ที่ นิ ย มท ากั น ในปัจ จุบั นผั ก
เศรษฐกิจที่สาคัญของตระกูลต่างๆทัศนศึกษาสวนผักและสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผักนอกสถานที่

312326 ระบบการปลูกพืช
3(3-0-6)
(Cropping Systems)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ชนิ ดและรายละเอี ย ดของระบบการปลูก พื ชชนิ ด ต่างๆ
ปัจ จัยทางเศรษฐกิจ -สังคมทางชีวภาพและกายภาพที่ก าหนดชนิด
ของระบบการปลูก พื ชความเข้มข้น ของระบบการปลูก พืชผลของ
ระบบการปลู ก พื ช ต่ อ การป้ อ งกั น โรคแมลงการควบคุ ม วั ช พื ช
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประเมินคุณ สมบัติของระบบการปลูกพืช
การวัดผลตอบแทนการลงทุนในระบบการปลูก พืชแบบต่างๆและ
การวิจัยในไร่นาเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชรวมทั้งศึกษาดูงานระบบ
การปลูกพืชของเกษตรกร

312323 พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Economic Field Crops)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง พื ช ไร่ เศ ร ษ ฐ กิ จ ช นิ ด ต่ า ง ๆ
พฤกษศาสตร์ แหล่งกาเนิด แหล่งปลูก พันธุ์ วิธีการปลูก การเขต
กรรม การดูแลรักษา การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันกาจัดโรค และ
แมลงศั ต รู และการแปรรู ป พื ช ไร่ เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ เช่ น ข้ า ว
ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ศึกษาดูงานการผลิตพืชไร่
เศรษฐกิจนอกสถานที่
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312327 แบบจาลองการผลิตพืชเบื้องต้น
3(2-3-4)
(Principles of Crop Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 312325 สรีรวิทยา และนิเวศน์วิทยาการผลิตพืช
แนวคิ ดของการสร้ างแบบจ าลองพื ชค าจ ากั ดความและ
ความหมายของแบบจ าลององค์ ป ระกอบของระบบการจ าลอง
สถานการณ์ ระดับของการสร้างแบบจาลององค์ประกอบหลัก ของ
แบบจ าลองพื ช แบบจ าลองพื ช ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น การประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจาลองพืชเพื่อการตัดสินใจ

ประวัติ ความสาคัญลัก ษณะของไม้กระถาง และไม้ตัด
ดอก หลักการจาแนก การขยายพันธุ์ การจัดการดูแลรักษาการเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
312331 คุณภาพของผลิตผลสด
3(2-3-4)
(Quality of Fresh Produce)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุ ณ ภาพทางด้ า นเคมี แ ละกายภาพของผลิ ต ผลสด
มาตรฐาน และการกาหนดมาตรฐาน การประเมินคุณ ภาพ การเก็บ
รักษาและการจัดการกับผลิตผลเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี

312328 การผลิตกล้วยไม้
3(2-3-4)
(Orchid Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของกล้วยไม้ การ
จาแนกประเภทของกล้วยไม้สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์
การปลูกและการดูแลรักษาปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้
การประกวดและการตัดสินการบรรจุหีบห่อและการจัดจาหน่าย

312332 การผลิตมันสาปะหลัง
2(1-3-2)
(Cassava Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของมันสาปะหลัง พันธุ์ปลูก การเตรียมพื้ นที่
การปลูก การเขตกรรม การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ การป้องกัน
กาจัดโรค แมลงศัตรูพืช ทัศนศึกษาแปลงปลูกมันสาปะหลัง
312333

การผลิตพืชอินทรีย์
3(2-3-4)
(Organic Crops Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความหมายและความสาคั ญของการท าเกษตรอิ นทรี ย์
หลักการทาเกษตรอินทรีย์การจัดการดิน และธาตุอ าหารพื ช การ
ปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการเศษซากพืช มูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด การทา
ปุ๋ยหมักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืช
โดยวิธีชีวภาพ การเก็ บเกี่ ยว การตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การ
จัดทาโครงงานและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรที่
ทาการเกษตรอินทรีย์

312329 เครื่องเทศและสมุนไพร
2(2-0-4)
(Spices and Medicinal Plant)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญ ชนิดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การ
ผลิ ต พื ช สมุ น ไพรและเครื่ อ งเทศที่ ส าคั ญ บางชนิ ด ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการแปรรูปและการใช้ประโยชน์อื่น ๆ และทัศน
ศึกษาเพื่อดูพืชสมุนไพร
312330 การผลิตไม้กระถางและไม้ตัดดอก
3(2-3-4)
(Pot plant and Cut flower Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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312334 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
3(2-3-4)
(Horticulture Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
บทน าและความส าคั ญ ของการปรับ ปรุ งพั น ธุ์พื ช สวน
การปรับปรุงพันธุ์ผัก การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล การปรับปรุงพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนอื่นๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับ
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

ในการผสม และการคัดเลือกพันธุ์ การใช้ข้อมูลการแสดงออกของยีน
ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เช่น เพื่อต้านทานโรคและแมลง เป็นต้น
312338 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
(Plant Tissue Culture)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้ อ เยื่ อ พื ช เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ขยายพั น ธุ์ เก็ บ รั ก ษาเชื้ อ
พั น ธุ ก รรมและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช ทั ศ นศึ ก ษาสถานประกอบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงธุรกิจนอกสถานที่

312335 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
3(2-3-4)
(Vegetable Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
บทน าและความสาคั ญ ของการปรับปรุงพัน ธุ์ผัก การ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ผั ก ตระกู ล ส าคั ญ เช่ น การปรั บปรุ งผั ก ตระกู ลแตง
ปรับปรุงผักตระกูลกะหล่า ปรับปรุงผักตระกูลพริก มะเขือ ปรับปรุงผัก
ตระกูลหญ้า ปรับปรุงผักตระกูลถั่ว และกรณีตัวอย่างการปรับปรุง
พันธุ์ผักของประเทศไทย

312339 วิธีการทดลองด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
2(0-6-0)
(Research Methods in Plant Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
312312ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช
ศึกษาเทคนิคการวิจัยจากวรรณกรรมด้านปรับปรุงพันธุ์
พืช และเรียนรู้เทคนิคการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีดั้งเดิม
และ/หรื อ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชี วภาพ หรื อ ร่ว มวิ จั ย ใน
โครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดาเนินอยู่

312336การผลิตพืชพลังงาน
2(1-3-2)
(Energy Crops Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญ ของพืช พลัง งาน ชนิด ของพืช พลัง งาน
ลัก ษณะทางพฤกษศาสตร์ พัน ธุ ์ การปลูก และการดูแ ลรัก ษา
การจัด การโรคและแมลงศัต รูพ ืช การเก็บ เกี ่ย ว การควบคุม
คุณ ภาพผลผลิต ต้น ทุน การผลิต การใช้ป ระโยชน์ ทัศ นศึก ษา
นอกสถานที่

312340 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช 3(3-0-6)
(Application of Biotechnology in Crop Production)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอนุกรมวิธาน การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช การป้องกันกาจัดศัตรูพืช และเทคโนโลยีหลังการ
เก็ บ เกี่ ย ว ฯลฯ เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ชนิ ด ต่ า ง ๆ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การ
จาแนกพันธุ์ และในการคัดเลือกพันธุ์พืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีว
วิธี การวินิจฉัยโรคพืชโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

312337 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Breeding Techniques for Economic Crops)
วิชาบังคับก่อน : 312311 การปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคนิคในการปรับปรุงพืชผสมตัวเอง พืชผสมข้าม และ
กรณีตัวอย่างการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย เทคนิค
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312344 จุลชีววิทยาของดิน
3(3-0-6)
(Soil Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ประวัติความเป็นมาชนิด และลักษณะของจุลินทรีย์ดิน
และสิ่งมีชีวิตในดิน กิจกรรมของ จุลินทรีย์ดิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์ดินกับธาตุอาหารพืชในดิน และการเจริญเติบโตของพืช และ
เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในดินสาหรับการผลิตพืช

312341 ปุ๋ยกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(3-0-6)
(Fertilizers and Soil Fertility)
วิชาบังคับก่อน : 312241 ดินและการจัดการ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประวั ติ ค วามเป็ นมาของวิ ช าปั จจั ย ควบคุ มก าร
เจริญ เติบโตของพืช ธาตุอาหารที่ จาเป็น สาหรับ พืชและธาตุอาหาร
เสริมบทบาทของธาตุอาหารในพืช รูปของธาตุอาหารที่พืชใช้ได้และ
แหล่งที่มาความสัมพันธ์ระหว่างหินแร่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
อินทรียวัตถุ และ organomineral บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดินการประเมินและจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอนินทรีย์

312345 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยุกต์
3(2-3-4)
(Applied Micro-Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : 304301 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
ความหมาย และความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ การนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการเกษตร การส่งเสริมการ
เจริญของพืช การควบคุมโรคพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีอาหาร ทางด้านสิ่งแวดล้อม การบาบัดน้าเสีย การบาบัด
สารพิษ การผลิตพลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์ และด้านอื่น ๆ ที่อยู่
ในความสนใจของนักศึกษา

312342 สรีรวิทยาและนิเวศน์วิทยาการผลิตพืช
3(2-3-4)
(Physiology and Ecology of Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : 312211 สรีรวิทยาการผลิตพืช
ระบบนิ เวศน์ วิ ท ยาของพื ช การจ าแนกภู มิ อ ากาศ
ความสัมพันธ์ของภูมิอากาศและนิเวศน์วิทยาที่มีต่อการปรับตัวของ
พืช การกระจายตัวของพืช การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์แสง ประสิทธิภาพของการ
ใช้ แ สง และการถ่ า ยเทสารอาหารไปยั ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช
ความสัมพันธ์ระหว่าง source และ sink ประสิทธิภาพของการใช้น้า
ต่อผลผลิตพืช ความสาคัญขององค์ประกอบผลผลิตพืช

312351 โรคพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-3-4)
(Plant Diseases and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ความสาคัญของโรคพืชความเสียหายประเภทและชนิด
ของสาเหตุ โ รคพื ช หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย สาเหตุ ก ารเป็ น ปรสิ ต และ
พัฒ นาการของโรคติดเชื้อการเข้าท าลายพืชผลกระทบของเชื้อต่ อ
สรีรวิทยาของพืชการป้องกันตัวเองของพืชพันธุศาสตร์ของการเกิดโรค
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคการแพร่ระบาดหลักการป้องกันกาจัดโรคพืช
และกรณีตัวอย่างของโรคแต่ละประเภทที่สาคัญ

312343

การจัดการสถานเพาะชาและโรงเรือน
3(3-0-6)
(Nursery Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ชนิดของเรือนเพาะชา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในสถานเพาะ
ชา การจัดการเรือนเพาะชา การผลิตกล้าไม้และพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ
และธุรกิจการจาหน่ายพันธุ์ไม้
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312352 แมลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
(Economic and Industrial Insects)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญ ทางเศรษฐกิ จ ของแมลงที่เป็ น การค้ าและ
อุตสาหกรรมรวมทั้ งผลที่มีต่อวัฒนธรรมไทยวิธีการและเทคโนโลยี
การผลิ ต คุ ณ ภาพของผลผลิ ต และความต้ อ งการของตลาดชนิ ด
ชีววิทยานิเวศน์วิทยาของแมลงในอุตสาหกรรม คือผึ้งครั่งไหมและ
แมลงเศรษฐกิจอื่นๆรวมทั้งแมลงที่ใช้เป็นอาหาร ทัศนศึกษาในแหล่ง
ผลิตแมลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนอกมหาวิทยาลัย

ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคของพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ชนิ ด ของโรค เชื้ อ สาเหตุ วงจรโรค การเกิ ด และการ
พัฒนาการของโรค การแพร่ระบาดและสภาพแวดล้อมที่เกี่ย วข้อง
อาการโรค การวินิจฉัยการจัดการโรค ตลอดจนแนวทางการควบคุม
โรคอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดปั ญ หาและเพิ่ ม ผลผลิ ต ของพื ช
เศรษฐกิจในกลุ่มพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และผัก ด้วยข้อมูล
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
312361 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-3-4)
(Weeds and Their Control)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความส าคั ญ ของวั ชพื ชต่ อการเกษตรชี ววิ ท ยาและการ
จาแนกวัชพื ชการแข่ งขันของวัชพื ชกั บการปลูกพื ช หลัก การป้ องกั น
กาจัดวัชพืชสถานการณ์ ก ารใช้สารก าจัดวัชพืชพัฒ นาการและการ
จาแนกเทคนิคการใช้และพิษวิทยาของสารกาจัดวัชพืชผลกระทบ
ของสารกาจั ด วัชพืช ต่อ สิ่งแวดล้อมการควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ

312353 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
2(1-3-4)
(Economic Mushroom Production Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชีววิทยาและการจาแนกเห็ดรา ความสาคัญของเห็ดทาง
การเกษตร โภชนาการ สมุน ไพร และเศรษฐกิ จ และสังคม เทคนิ ค
และเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย ศัตรูเห็ด
และการจั ด การ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เห็ ด และต้ น ทุ น การผลิ ต
รวมทั้งการศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดนอกสถานที่

312362 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
(Principles of Agricultural Extension)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิด ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร หน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริม การเกษตร จิต วิท ยาในการ
ส่งเสริมการเกษตรการวางแผนและบริหารงานส่งเสริม การเกษตร
รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
กระบวนการยอมรั บ เทคโนโลยี แ ละการด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม
การเกษตรวิธีการศึกษา เก็บข้ อมูลและการประเมินผลการส่งเสริม
การเกษตรการจั ด การหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร

312354 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช
2(2-0-4)
(Laws Concerning with Plant Protection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมา ความสาคัญ บทบั ญ ญั ติ มาตรการ การ
บังคับใช้ และผลกระทบของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช
ได้แก่พระราชบัญญัติกักกันพืช และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
312355 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Plant Disease of Economic Crops)
วิชาบังคับก่อน : 312351 โรคพืชและการป้องกันกาจัด
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312363 การจัดการงานสนามและภูมิทัศน์
3(2-3-4)
(Landscape and Turf Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจัดการและตกแต่งสถานที่และสนามการเลือกใช้ไม้
ดอกไม้ประดับหญ้าและวัตถุต่างๆในการตกแต่งบ้านสวนเส้นทางการ
จัดการและจัดสถานที่สาธารณะการจัดการดูแลสถานที่ที่ได้รับการ
ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอทัศนศึกษา
สวนและ/หรือสถานที่ที่ได้รับการตกแต่งนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยงานให้การรับรอง การทาเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร
ปัญหา อุปสรรค
ประวัติความเป็นมาของวิชาปัจจัยควบคุมการเจ
312481 ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(Special Problems)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การค้นคว้าวิจัยทดลองหรือศึกษาปัญหาในการผลิตพืช
312482 สัมมนา
1(1-0-6)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
การเขียนบทคัดย่อและการนาเสนอผลงานวิชาการใน
ลักษณะของการสัมมนา

312364 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
และการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
(Geographic Information System and
Application for Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทบาทและความสาคัญ ของระบบสารสนเทศทาง
การเกษตรประเภทของสารสนเทศทางการเกษตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลกั บการประยุก ต์ใช้ด้านการเกษตร
แหล่งจัดเก็บสารสนเทศทางการเกษตรของประเทศไทยและการใช้
ประโยชน์ จ ากสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและตั ดสิ น ใจและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

312490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บสหกิ จ ศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเช่น 5ส
ISO9000 เทคนิ ค การน าเสนอโครงการหรือ ผลงานและการเขี ยน
รายงานวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางานการเตรียม
ความพร้อมสู่ความสาเร็จ

312461 เกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพืช
2(2-0-4)
(Good Agricultural Practices for Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นโยบายความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสินค้าเกษตร
นิยามและความสาคัญของเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรดีที่เหมาะสม
สาหรับพื ช ข้อ ก าหนด คู่ มือ การปฏิบั ติ หน่วยงานให้ คาปรึก ษา
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312491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ
312490 เตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรียนสหกิ จศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนดเมื่ อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อ ทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาพนัก งานที่ควบคุมการปฏิ บัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ
312492 สหกิจศึกษา 2
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 312491 สหกิจศึกษา 1
เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1

313251 ระบบการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Production Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงระบบการผลิตสัตว์ของโลกและของประเทศไทย
ในด้านความเป็นมาปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่เกิดขึ้น
รวมถึงการศึกษาดูงานระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย
313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 4(3-3-6)
(Animal Anatomy and Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2
ศึกษาถึงโครงสร้างและหน้าที่ของ ระบบโครงร่าง ระบบ
ปกคลุมร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจ
และไหลเวีย นโลหิ ต ระบบหายใจ ระบบประสาทและอวัย วะรั บ
ความรู้สึก ระบบขับถ่ายและรักษาสมดุลของน้า ระบบต่อมไร้ท่อ
และระบบสืบพันธุ์

8 หน่วยกิต

313312 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
4(3-3-6)
(Animal Hygiene and Disease Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเกี่ ยวกับสุขศาสตร์สาหรับสัตว์และการป้องกัน
โรค ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคและสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคจาก
เชื้อจุลินทรีย์ปรสิตสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรคที่สาคัญของสัตว์ปีก สุกร โค
กระบื อ แพะ และแกะ หลั ก การใช้ แ ละก าหนดโปรแกรมวั ค ซี น
โปรแกรมสุ ข ภาพส าหรับ สั ต ว์ ยาและหลั ก การใช้ ย าส าหรับ สัต ว์
หลักการทาลายและลดปริมาณเชื้อโรค หลักการจัดการสุขภาพของ
ฝูงสั ตว์ ระบบความปลอดภั ย ของคนและสั ต ว์ภ ายในฟาร์ม และ
หลักการควบคุมและกาจัดโรคสัตว์

312493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 312492 สหกิจศึกษา 2
เช่นเดียวกับ สหกิจศึกษา 1 และ 2
313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
3(0-9-0)
(General Farm Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกทัก ษะการปฏิบัติงานในฟาร์มผลิตสัตว์เศรษฐกิ จ
ได้ แก่ ฟาร์มโคนมโคเนื้อฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุก รฟาร์มประมงการ
บัญชีฟาร์มโรงงานผลิตอาหารสัตว์และทัศนศึกษาเยี่ยมชมฟาร์มการ
ผลิตสัตว์ดังกล่าวข้างต้น
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313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์
4(3-3-6)
(Principles of Animal Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 109201ชีวเคมี
ความสาคัญ ของอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ โภชนะที่
จาเป็ นสาหรับ สัตว์ หน้ าที่ อาการขาด ระบบทางเดิ นอาหารสัต ว์
การย่อย การดูดซึมและการลาเลียงโภชนะในร่างกาย วัตถุดิบที่เป็น
แหล่งของโภชนะ และความต้องการโภชนะของทั้ งสัตว์ก ระเพาะ
รวมและเพาะเดี่ยว

ขยายผล การสุ่ ม ตัวอย่ างและจ านวนตัวอย่ างที่ มี ค วามเหมาะสม
รวมถึ ง วิ ธี ก ารควบคุ ม ความคลาดเคลื่ อ นต่ า ง ๆ ในงานทดลอง
หลักการและหน้าที่ของแผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และการเลือก
แผนการทดลองที่ เหมาะสม การทดสอบนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สมการเชิงเส้นในการศึกษาความสัมพันธ์ การ
สรุป ผลการวิจั ย และการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ผลการศึ ก ษาในระดั บ
ประชากร
313341 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-3-4)
(Poultry Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั น ธุ์ แ ละพั น ธุ ก รรมของสั ต ว์ ปี ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและการจัดการ อาหารและการให้อาหาร
หลัก การผลิตสัตว์ปีกที่เหมาะสม โรคที่สาคัญของสัตว์ปีกและการ
ป้องกันรักษา

313331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4(3-3-6)
(Animal Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์และ 103104 สถิติเบื้องต้น
ระบบการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ เศรษฐกิ จ พั น ธุ ศ าสตร์ ที่
เกี่ ย วข้องกั บ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การคัดเลือ กโดยตรงและโดย
อ้ อ มผลตอบสนองต่ อ การคั ด เลื อ ก ระบบการผสมพั น ธุ์ ก ารวาง
แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะชนิด พัน ธุศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โรคและความต้านทานโรค

313342 การผลิตสุกร
3(2-3-4)
(Swine Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงสุกรพฤติกรรมของสุกรการผลิต
สุกรตามขั้นตอนต่างๆโรงเรือนและการกาจัดของเสีย

313351 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย 4(3-3-6)
(Livestock Housing and Animal Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบการใช้งาน
และการบ ารุงรัก ษาโรงเรือ นและอุป กรณ์ ในฟาร์ม เลี้ย งสั ตว์ การ
จัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวมถึงงานช่างต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และศึกษาดูงานฟาร์มและสถานประกอบการต่างๆ

313343 การผลิตสัตว์น้า
3(2-3-4)
(Aquaculture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดของสัตว์น้าที่
นิยมเลี้ยงหลักการและวิธีการในการสร้างบ่อการใส่ปุ๋ยการให้อาหาร
การเพาะขยายพั น ธุ์ ก ารอนุ บ าลและการเลี้ ย งรวมทั้ ง ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

313352 สถิติเพื่อการทดลองทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
(Experimental Statistics for Animal Science)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
ข้อพิจารณาในการทางานวิจัยทางสัตว์ ขั้นตอนที่สาคัญใน
การทางานวิจัยทางสัตว์ การกาหนดประชากรที่จะนาผลงานวิจัยไป
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313344 การผลิตโค
4(3-3-6)
(Cattle Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พันธุ์และพัน ธุก รรมของโคนม โคเนื้ อ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ
การปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผลิตโคนม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจาก
ลูกโคนมเพศผู้ โรงเรือน การจัดการและการให้อาหาร หลักการผลิต
น้านมที่เหมาะสม ระบบการผลิตเนื้อของโคเนื้อ โรคที่สาคัญของโค
และการป้องกันรักษา

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม ภาวะ
ธารงดุ ล ความเครี ย ด ผลของความเครี ย ดต่ อ ระบบต่ า ง ๆ ของ
ร่างกาย ตลอดจนการปรับตัวของสัตว์
313414 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้า
3(3-0-6)
(Environmental Physiology of Aquatic Animals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาสรีรวิทยาของการปรับตัวของสัตว์น้าในสภาวะ
แวดล้อมที่ อาศัย ในระบบต่าง ๆ ได้แ ก่ ระบบย่อ ยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินโลหิต ระบบประสาท การรักษาสมดุลของน้า
ระบบสื บ พั น ธุ์ และระบบต่ อ มไร้ ท่ อ เนื้ อ หาวิ ช าเน้ น สั ต ว์ น้ าที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลา กุ้ง และ หอย

313411 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์
2(2-0-4)
(Animal Physiology of Reproduction)
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
ศึกษาถึงการสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และสัตว์เพศเมีย การ
สร้ า งน้ านม การสร้ า งไข่ ข องสั ต ว์ ปี ก การผสมเที ย ม การฝาก
ถ่ายคัพภะและวิทยาการสืบพันธุ์ต่าง ๆ

313421 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์
1(0-3-0)
(Animal Nutrition Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของวัสดุที่ใช้
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แก่การวิเคราะห์หาความชื้นเถ้าโปรตีนไขมัน
เยื่ อใยแคลเซี ยมฟอสฟอรั สและอื่ นๆที่ จ าเป็ นต่ อการประกอบสู ตร
อาหารสัตว์

313412 สรีรวิทยาการย่อยอาหารของสัตว์
2(2-0-4)
(Animal Physiology of Digestion)
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
ศึกษาถึงการทางานและการควบคุมการย่อยอาหาร การ
ดูดซึมอาหาร การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และความผิดปกติ
ของทางเดินอาหารในสัตว์

313422 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3(3-0-6)
(Monogastric Animal Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์
ความส าคั ญ ของโภชนศาสตร์ สั ต ว์ โภชนะและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะในร่างกายสัตว์ ความต้องการโภชนะและ
มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสั ตว์และ
การผลิตอาหารสัตว์

313413 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสัตว์ 3(3-0-6)
(Environmental Physiology and Adaptation of
Animal)
วิชาบังคับก่อน : 313311 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
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313423 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
(Ruminant Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 313321 หลักการโภชนศาสตร์สัตว์
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การสังเคราะห์
การนาพาและการดูดซึมโภชนะ การย่อยและเมตาโบลิซึมของคาร์
โบไฮเดรท ไขมั น และไนโตรเจน การใช้ผลิตผล ผลพลอยได้จ าก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สัตว์เทคโนโลยีชี วภาพในสุขภาพสัต ว์และเทคโนโลยี ชีวภาพด้าน
ฮอร์โมนสาหรับผลิตสัตว์
313452 เทคโนโลยีชีวภาพโภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
(Biotechnology in Animal Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : 313422 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว และ
313423 โภชนศาสตร์สัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ประวั ติ ค วามเป็ น มา แ ละความสั ม พั นธ์ ร ะห ว่ า ง
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ แ ล ะ โภ ช น ศ าส ต ร์ สั ต ว์ บ ท บ าท ข อ ง
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ต่ อ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร บ ท บ าท ข อ ง
เท คโน โลยี ชี ว ภ าพ ต่ อ อุ ตสาห ก รรม ป ศุ สั ต ว์ บ ท บ าท ข อ ง
เทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ อุ ต สาหกรรมสั ต ว์ ก ระเพาะรวมและสั ต ว์
กระเพาะเดี่ ย ว เทคโนโลยี ชี ว ภาพในอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์
(จุลินทรีย์ สารปฏิชีวนะ พรีไบโอติก โพรไบโอติก และเอนไซม์) การ
ตัดต่อพันธุกรรมจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร

313424 การผลิตอาหารสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Feed Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผลิตอาหารสัตว์ในระดับฟาร์มและระดับอุตสาหกรรม
การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์
ตลอดจนกรรมวิธีและกระบวนการในการผลิต การเก็บรักษา วิธีการ
นาไปใช้เลี้ยงสัตว์การคานวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์
แต่ละชนิดในระยะต่าง ๆตลาดอาหารสัตว์

313441 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(3-0-6)
(Organic Livestock Production)
วิชาบังคับก่อน : 313251 ระบบการผลิตสัตว์
ศึก ษาถึ งหลัก การของปศุ สัตว์อิน ทรีย์วิธีก ารผลิตสัต ว์ที่
สาคัญแต่ละชนิด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สวัสดิภาพของ
สัตว์เลี้ยงกั บปศุสัตว์อินทรีย์ ทัศนคติของผู้บริโภค ความปลอดภัย
ทางอาหาร

313425 การจัดการพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า
3(2-3-4)
(Forage and Pasture Management)
วิชาบังคับก่อน : 302212 หลักการผลิตพืช
ความหมายและความส าคั ญ ของพื ช อาหารสั ต ว์ ศึ ก ษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ ทั้งพืชตระกูลหญ้าและ
พื ช ตระกู ล ถั่ ว การท าทุ่ ง หญ้ า เลี้ ย งสั ต ว์ แ ละการจั ด การ การใช้
ประโยชน์จากทุ่งหญ้าการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การทาหญ้ า
และถั่วแห้งการทาหญ้าและถั่วหมัก

313442 การผลิตสัตว์น้าประยุกต์
3(2-3-4)
(Applied Aquatic Animal Propagation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคั ด เลื อ กและการจั ด การพ่ อ แม่ พั น ธุ์ เทคนิ ค การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์และการจัดการ
โรงเพาะฟักเทคนิคการฟักไข่และการอนุบาลลูกสัตว์น้าการเตรีย ม
อาหารมีชีวิตสาหรับอนุบาลลูกสัตว์น้าวัยอ่อน เนื้อหาวิชาเน้นสัตว์
น้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาเศรษฐกิจ และ กุ้ง

313451 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
(Biotechnology for Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : 104203 พันธุศาสตร์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์อณูพันธุ
ศาสตร์พื้ น ฐานสาหรับ การผลิตสั ตว์ห ลัก การเพาะเลี้ ย งเซลล์ สัต ว์
เทคโนโลยีชีวภาพในการสืบพันธุ์สัตว์เทคโนโลยีชีวภาพในอาหาร
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313443 การจัดการโรงฟักไข่
3(2-3-4)
(Hatchery Management)
วิชาบังคับก่อน : 313341 การผลิตสัตว์ปีก
โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ การสร้างฟองไข่ การ
พั ฒ นาของตั ว อ่ อ น การจั ด การพ่ อ แม่ พั น ธุ์ เพื่ อ ผลิ ต ไข่ ฟั ก การ
คัดเลือกและการเก็บรัก ษาไข่ฟั ก การฟัก ไข่และตู้ฟั กไข่ ปัจ จัยที่ มี
ความสาคัญต่อการฟักไข่ การฟักไข่สัตว์ปีกเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ

ความสาคัญของข้อมูลข่าวสารสาหรับการพัฒนางาน
ปศุสัตว์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปศุสัตว์ การ
ออกแบบ การจัดการ และการสร้างฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานปศุสัตว์
313456 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการผลิตสัตว์ 3(1-6-6)
(Animal Production Project Planning and Analysis)

วิชาบังคับก่อน : 205225 การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร และ
ผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดทาแผนธุรกิจด้านการผลิตสัตว์ประกอบด้วยหัวข้อ
เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ จ ริ งจากฟาร์ ม ของเกษตรกร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจแผนการตลาดแผนการจัดการ
แผนก าลั งคนแผนการผลิ ต แผนการเงิ น และแผนการด าเนิ น งาน
รวมทั้งศึก ษาเกี่ ย วกั บการสนับสนุน การดาเนิน ธุรกิ จ ทางด้า นการ
ผลิตสัตว์เช่นการส่งเสริมเกษตรกรการสารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นต้น

313453 การส่งเสริมการปศุสัตว์และกฎหมายการเกษตร 3(3-0-6)
(Livestock Extension and Agrarian Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาถึงหลัก การส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ก ารเลี้ย ง
สั ต ว์ โสตทั ศ นู ป กรณ์ การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล การวางแผน
โปรแกรมการส่งเสริม การส่งเสริมการตลาดปศุสัตว์ กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการผลิตสัตว์
313454 อุตสาหกรรมปศุสัตว์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Livestock Industry)
วิชาบังคับก่อน : 313251 ระบบการผลิตสัตว์
ศึก ษาถึงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศต่างๆ ในโลก
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าหรือคู่แข่งของประเทศไทย ในด้านภูมิ
หลังระบบการผลิต และผลกระทบที่ มีต่ อ อุส าหกรรมปศุ สัต ว์ข อง
ประเทศไทย

313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
1(0-3-6)
(Presentation in Animal Science)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านรายวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 วิชา
ฝึก ปฏิบัติเกี่ ย วกั บการนาเสนอผลงานทางวิชาการสัต ว
ศาสตร์ในรู ปแบบต่างๆการเขีย นรายงานผลงานทางวิชาการการ
เขียนบทความทางวิชาการการนาเสนอผลงานด้วยวาจาและการถก
ปัญหาทางวิชาการรวมถึงการศึกษาดูงานสถานการณ์จริงของการ
ประชุมวิชาการทางสัตวศาสตร์

313455 สารสนเทศทางการผลิตสัตว์
3(2-3-4)
(Information Technology in Animal Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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313482 สัมมนา
1(0-3-6)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 313481 การนาเสนอทางสัตวศาสตร์
การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะของการ
สัมมนา วิเคราะห์นาเสนอประเด็น อภิปรายและร่วมถกปัญหาในเชิง
วิชาการ และสามารถนาผลสรุปไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์ได้

การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิชาการ
313492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 313491 สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิชาการ

313490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บสหกิ จ ศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเช่น 5ส
ISO9000 เทคนิ คการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขีย น
รายงานวิช าการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างานการ
เตรียมพร้อมสู่ความสาเร็จ

313493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 313492 สหกิจศึกษา 2
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิชาการ

313491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม
313490 เตรียมสหกิจศึกษา
และผ่านวิชาการผลิตอย่างน้อย 1 รายวิชา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
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325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Microbiology I)
วิชาบังคับก่อน : 108201 จุลชีววิทยา
ลั ก ษณะและแหล่ ง ของจุ ลิ น ทรี ย์ ป ระจ าถิ่ น ในอาหาร
จุลินทรีย์ที่ก่ อให้เกิ ดอาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
จุลินทรีย์กล้าเชื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์ การบาดเจ็บของจุลินทรีย์ที่มี ผลจากสิ่งแวดล้อมใน
อาหาร จุ ลิน ทรีย์ ดัช นีแ ละเชื้ อก่ อโรค การควบคุม จุลิ นทรีย์ การ
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานคุณภาพอาหารด้าน
จุลินทรีย์

325214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2
1(0-3-0)
(Food Microbiology Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติก ารต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับผลกระทบของปัจจัย
ต่างๆ จากกระบวนการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย์
325221 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
(Food and Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โภชนาการของมนุ ษ ย์ องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย
สรีรวิทยาและจิตวิทยาการควบคุมการบริโภคอาหาร การย่อย การ
ดู ด ซึ ม การเคลื่ อ นย้ า ย และเมตาโบลิ ซึ ม ของสารอาหารมหภาค
จุลภาค และแอลกอฮอล์ คุณ ค่าเชิงโภชนาการของสารอาหารมห
ภาคและจุล ภาค น้ าและอิเลคโตรไลท์ ความต้ องการอาหารและ
สมดุลพลังงาน พฤติกรรม อาการและโรคเกิดจากการผิดปกติของ
การบริโภค กลุ่ มอาหารพื้ น ฐาน อาหารเชิ งหน้ าที่ ท างโภชนาการ
และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

325212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1
1(0-3-0)
(Food Microbiology Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจุลินทรีย์
ที่สาคัญในอาหาร
325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Microbiology II)
วิชาบังคับก่อน: 325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1
ปัจจัยทางกายภาพ เคมี ของกระบวนการแปรรูปที่มีผล
ต่อจุลินทรีย์ เช่น การทาแห้ง การใช้ความเย็น ความร้อน รังสี การ
หมัก และสารเจือปน สารปรุงแต่งอาหาร สารถนอมอาหารและสาร
ทาความสะอาด เป็นต้น การควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต
การผลิตเอนไซม์ กรดอะมิโน และสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็น
ผลผลิตจากจุลินทรีย์ที่นาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความเสี่ย ง
และระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์

325222 เคมีอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
คุณสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหาร ได้แก่ น้า
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน การเปลี่ย นแปลงทางเคมีของ
องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องอาหารเอมไซม์ ที่ ส าคั ญ ใน
ผลิตผลเกษตรและอาหาร และผลกระทบของเอมไซม์ดังกล่าว
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325223 เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 325222 เคมีอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน

325271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Food Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วั ต ถุ ดิ บ และน้ าที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร ชนิ ด และ
คุ ณ ค่ าของสารอาหาร คุ ณ ภาพทางกายภาพ เคมี และจุ ลิ น ทรี ย์
กระบวนการแปรรู ป อาหาร การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ความ
ปลอดภัยของอาหาร
หมายเหตุ :เปิดให้เฉพาะนักศึกษานอกหลักสูตรเท่านั้น

การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องวิ ต ามิ น เกลื อ แร่ จาก
กระบวนการแปรรูปอาหาร สมบัติทางเคมีของรงควัตถุในอาหาร
เคมี ข องสารให้ ก ลิ่น รส วัต ถุ เจื อ ปนอาหาร สารเคมี ป นเปื้ อนและ
สารพิษในอาหาร
325224 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-0)
(Food Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 325223 เคมีอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติก ารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บปฏิบัติการทางเคมีของ
องค์ประกอบเคมีของอาหาร

325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
หลังการเก็บเกี่ยว
(Postharvest Changes of Biological Materials)
วิชาบังคับก่อน : 109201 ชีวเคมี
การเปลี่ย นแปลงทางชีวเคมี และจุลินทรีย์หลังการเก็บ
เกี่ยว ของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ไข่
ปลา นม ผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อชะลอ
การเปลี่ยนแปลงก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

325231 การแปรรูปอาหาร 1
3(3-0-6)
(Food Processing I)
วิชาบังคับก่อน : 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป และ 325211 จุลชีววิทยา
อาหาร 1
ทฤษฏีและหลักการถนอมอาหาร น้าและการแปรรูปน้า
สาหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรีย มวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ สารเคมี ที่ ช่ ว ยใช้ ในกระบวนการแปรรู ป อาหาร
ตัวอย่างอุตสาหกรรมการแปรรูปขนาดใหญ่ในประเทศไทยและทัศน
ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

325322 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-4)
(Food Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์ และ
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร วิธีมาตรฐานการ
วิเคราะห์อาหารตามหลัก สากล การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานทางเคมี ข องอาหาร
วิตามิน และสารปรุงแต่ง การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปคโทรส
โคปี และ โครมาโทกราฟฟี และทั ศนศึ ก ษาโรงงานอุ ตสาหกรรม
อาหาร

325232 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-0)
(Food Processing Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 325231 การแปรรูปอาหาร 1หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการแปรรูปอาหาร 1
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325331 การแปรรูปอาหาร 2
4(4-0-8)
(Food Processing II)
วิชาบังคับก่อน : 325231 การแปรรูปอาหาร 1
กระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การใช้ความร้อน การ
ทาให้เข้มข้น การทาแห้ง การแช่เยือกแข็ง การใช้คลื่นไมโครเวฟ
และอาบรังสี การปรับเปลี่ยนบรรยากาศ การเปลี่ยนเนื้อสัมผัส การ
ทาให้บริสุทธิ์ การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

325411 เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร
3(2-3-4)
(Food Fermentation Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325213 จุลชีววิทยาอาหาร 2
บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหมั ก จุ ล
ชีววิทยาและเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารหมัก กล้า
เชื้ อ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต อาหารหมั ก ดอง การควบคุ ม กิ จ กรรมของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก เทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

325332 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-0)
(Food Processing Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการแปรรูปอาหาร
2 โดยมีคานวณทางวิศวกรรมอาหาร

325342 วิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
(Food Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ และ
325341 พื้นฐานวิศวกรรมอาหาร
หลักการอุณหพลศาสตร์ สมดุลพลังงาน และการถ่ายโอน
ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

325333 บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
2(2-0-4)
(Packaging for Food Products)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
ชนิ ด และวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทแก้ ว โลหะ เยื่ อ และกระดาษ
พลาสติก กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณ ฑ์ อาหารชนิดต่าง ๆ บรรจุ
ภัณฑ์ของอาหารแต่ละประเภท การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร

325343 วิศวกรรมอาหาร 2
3(3-0-6)
(Food Engineering II)
วิชาบังคับก่อน:325342 วิศวกรรมอาหาร 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์มวล พลังงาน และ การ
ถ่ายโอนมวล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรม
อาหาร เช่น การระเหย การทาแห้ ง การสกั ด ระบบทาความเย็ น
ระบบแช่เยือกแข็ง และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

325341 พื้นฐานวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
(Fundamentals of Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 และ 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป
พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การฉายและเขียนภาพ
ออโธกราฟฟิ ก ส์ ก ารก าหนดมิ ติ ภาพตัด และสัญ นิ ย มพื้ น ฐานการ
ค านวณในวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร หน่ ว ยและมิ ติ ตั ว แปรมาตรวั ด
หลักการเรื่องสมดุลมวลสาร พลศาสตร์ของไหลในการคานวณเรื่อง
การส่งของไหลในระบบท่อ

325344 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-0)
(Food Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 325343 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือ เรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
อาหารวิศวกรรมอาหาร 1 และวิศวกรรมอาหาร 2
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ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การตลาด สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
การตลาดกระบวนการจัดการทางการตลาดระบบสารสนเทศทาง
การตลาด ตลาดองค์ ก ารและพฤติ ก รรมผู้ ซื้อ องค์ ก ารพฤติ กรรม
ผู้ บ ริ โ ภคการแบ่ ง ส่ ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป้ า หมายและการ
ก าหนดต าแหน่ งในตลาดการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารจั ด การราคา
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการจัดการการส่งเสริมการตลาด

325351 สถิติสาหรับนักเทคโนโลยีอาหาร
4(3-3-6)
(Statistics for Food Technologists)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
การประมาณค่าทางสถิติ หลักการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ หลักการวางแผนการทดลองทางสถิติ แผนการทดลองแบบสุ่ม
โดยสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มโดยสมบูรณ์ แผนการ
ทดลองแบบลาตินสแควร์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบ
และการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน การทดลองแบบแฟคทอเรีย ล
สถิ ติ เ พื่ อการควบคุ ม คุ ณ ภ าพ อาห าร สถิ ติ เ พื่ อการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และมีภาคปฏิบัติการ

325452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-4)
(Food Product Development)
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2 325351 สถิติ
สาหรับนักเทคโนโลยีอาหาร และ 325352 การควบคุมคุณภาพ
อาหาร
ความหมายของผลิตภัณ ฑ์ใหม่ แนวคิดและความสาคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบและพัฒนากระบวนการแปร
รู ป การวางแผนในการน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ อ อกสู่ ต ลาดและการ
ประเมินผลและมีภาคปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
(Food Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2
ปัจจัยของคุณ ภาพและการวัดคุณ ภาพสีของอาหารชนิด
ของสีและมาตรฐานการจาแนกสีการกาหนดและการวัดสี ความหนืด
และความคงตัวของอาหาร มาตรฐานความหนืดและความคงตัว การ
วั ด ความหนื ด และความคงตั ว ลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส ของอาหาร
เครื่องมือและประสาทสัมผัสกลิ่นและรสของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อ
กลิ่นและรสของอาหาร วิธีวัดกลิ่นและรสของอาหาร ขนาด รูปร่าง
และตาหนิ การประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส การเตรียมการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส การ
วิเคราะห์ ผลการประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิ ติ
และมีภาคปฏิบัติการ
325451 การตลาดอาหาร
(Food Marketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

325453 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6)
ของอาหาร
(Food Safety and Quality Assurance System)
วิชาบังคับก่อน : 325352 การควบคุมคุณภาพอาหาร
ความปลอดภั ย ของอาหาร (Food Safety) การสื บ
ย้ อ นกลั บ (Traceability) หลั ก การประกั น คุ ณ ภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพ การจัดการในการประกันคุณภาพ การวางแผนการ
ประกันคุณภาพ

2(2-0-4)
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325454 สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อม 2(2-0-4)
โรงงานอาหาร
(Food Plant Sanitation and Environment
Management)
วิชาบังคับก่อน : 325211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 และ
325331 การแปรรูปอาหาร 2
ข้อพึงปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
สภาพแวดล้อมของโรงงาน การจัดทาโครงการสุขาภิบาลของโรงงาน
การจัดการน้าเสีย และของเหลื อทิ้ง กฎหมายเกี่ ย วกั บสุขาภิบ าล
โรงงานอาหาร และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

325461 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(1-6-2)
(Dairy Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
น้ านมและครี ม จุ ลิ น ทรี ย์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มและความ
ปลอดภั ย การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มชนิ ด ต่ าง ๆ และทั ศ นศึ ก ษา
โรงงานอุตสาหกรรมนม
325462 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-3-4)
(Meat and Poultry Product Technology)
วิชาบังคับก่อน: 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
การฆ่าสัตว์และคุณภาพของซาก การตัดแต่งซาก วัตถุดิบ
เนื้ อ และส่ ว นผสมที่ ไ ม่ ใ ช่ เนื้ อ และหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ในการแปรรู ป
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่งและ
ขึ้นรูป ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณ ฑ์ การควบคุมและการประเมิน
คุณ ภาพเนื้อและผลิตภัณ ฑ์ คุณ ภาพโภชนาการของผลิตภัณฑ์เนื้อ
การใช้ ป ระโยชน์ ผ ลพลอยได้ จ ากสั ต ว์ และทั ศ นศึ ก ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

325455 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
(Food Law and Standards)
วิชาบังคับก่อน : 325453 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
กฎหมายอาหารของประเทศไทยและต่ า งประเทศ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร หลักการบริหารกฎหมายอาหารและยา ขอบเขต
ของกฎหมายอาหารและยา สินค้าที่อยู่ใต้ความควบคุมของกฎหมาย
อาหารและยา การเรียกสินค้าคืน การเตือนด้านความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่ผู้บริโภค
325456 การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร 3(2-3-4)
(Sensory Evaluation of Foods)
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบื้องต้น
คาจากัดความและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางประสาท
สัม ผัส อวัย วะและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส การเก็ บและการ
เตรียมตัวอย่าง องค์ประกอบของสเกลการวัด วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ
และการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประเมิน

325463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3(1-6-2)
(Fruit and Vegetable Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
การปฏิบัติและการเก็บรักษาผักและผลไม้สด ผลการแปร
รูปต่อผัก และผลไม้และคุณ ค่าทางโภชนาการของผลิตภัณ ฑ์ การ
ถนอมและแปรรูปผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ ผลพลอยได้จากผัก
และผลไม้และการใช้ประโยชน์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
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325467 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-4)
(Fishery Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
การปฏิบัติและเก็บรักษาสัตว์น้าสด ผลของการแปรรูป
ต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า การแปรรู ป และการวิ เคราะห์
คุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมงและ
การใช้ประโยชน์ และทัศนศึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

325464 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(1-6-2)
(Bakery Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
คุ ณ สมบั ติ ข องส่ ว นผสมชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการเกิดโด กรรมวิธีในการแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ
และการเก็ บ รั ก ษา และทั ศ นศึ ก ษาโรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
325465 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 3(2-3-4)
(Cereal and Legume Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325321 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว 325331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
ธั ญ พื ช และพื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ ใช้ ในการแปรรู ป เน้ น ข้ า ว
ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและถั่วเขียว การใช้ประโยชน์จากส่วน
เหลือทั้งหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว

325471 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-3-4)
(Food Packaging Technology
วิชาบังคับก่อน : 325333 บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
นิยามของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สมบัติ
ทางกายภาพเคมีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์
อาหารในบรรจุ ภั ณ ฑ์ วิ ธี ต รวจสอบบรรจุ ภั ณ ฑ์ กฎหมายและ
ข้อกาหนดของบรรจุภัณฑ์และฉลากอาหาร

325466 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ามันและไขมัน
3(1-6-2)
(Fat and Oil Product Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325331 การแปรรูปอาหาร 2, 325223 เคมี
อาหาร 2 หรือ โดยความเห็นชอบของ สาขาวิชาฯ
ประเภทและแหล่งของไขมั นและน้ามัน คุณ สมบัติท าง
กายภาพ การปฏิบัติการเก็บรักษาและการเสื่อมเสีย ของน้ามันดิบ
และวัตถุของน้ามัน กรรมวิธีแปรรูปและทาให้บริสุทธิ์ของน้ามันและ
ไขมั น เทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ขมั น และน้ ามั น ผลพลอยได้ จ าก
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามั น และไขมั น และทั ศ นศึ ก ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ามันและไขมัน

325472 เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร
3(2-3-4)
(Food Enzyme Technology)
วิชาบังคับก่อน : 325223 เคมีอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
แหล่งและประเภทของเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การทาเอนไซม์ให้บริสุทธิ์จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ บทบาทหน้าที่
และความสาคัญของเอนไซม์กลุ่มต่าง ๆ ต่ออุตสาหกรรมอาหาร การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในการวิเคราะห์อาหาร และการตรึงเอนไซม์
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325473 อาหารและโภชนบาบัด
3(2-3-4)
(Food and Diet Therapy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักโภชนบาบัด อาหารแลกเปลี่ยนและการจัดรายการ
อาหาร อาหารสาหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ อาหารสาหรับ
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ อาหารดัดแปลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ
เสริมสารอาหาร อาหารฟั งก์ ชั่ น ภั ย ของอาหารและการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค

325483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 2
3(0-9-0)
(Food Technology Project II)
วิชาบังคับก่อน : 325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1
การค้ น คว้ า ทดลองที่ ต่ อ เนื่ อ งจากโครงงานเทคโนโลยี
อาหาร 1 การรวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ การเขี ย น
รายงานผลการทดลองและน าเสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ยวาจาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
325490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษาความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพเช่นการเลือก
สถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเช่น 5ส
ISO9000 เทคนิ คการน าเสนอโครงการหรือผลงานและการเขี ย น
รายงานวิช าการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั งคมการท างานการ
เตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ

325481 สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 325223 เคมีอาหาร 2 325322 การวิเคราะห์
อาหาร 325331 การแปรรูปอาหาร 2 และ325352 การควบคุม
คุณภาพอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ค้ น คว้ า บทความทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ าหาร หลั ก การเขี ย นรายงานทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
325482 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Food Technology Project I)
วิชาบังคับก่อน : 325481 สัมมนา
หลักการเตรียมข้อเสนอโครงการ การค้นคว้าและทดลอง
เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
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325491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ
325490 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1
ภาคการเรี ยนสหกิ จศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อ ทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่านโดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิ จ
ศึกษาพนัก งานที่ควบคุมการปฏิ บัติงานในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ
325492 สหกิจศึกษา 2
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 325491 สหกิจศึกษา 1
เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1

8 หน่วยกิต

325493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 325492 สหกิจศึกษา 2
เช่นเดียวกับสหกิจศึกษา 1และ สหกิจศึกษา 2
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กลับสู่หน้าสารบัญ

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

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
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

สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง

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

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โทรศัพท : 0-4422-4422
Website : http://www.eng.sut.ac.th/cpe/

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

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

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

โทรศัพท : 0-4422-4471 โทรสาร : 0-4422-4477
Website : http://www.eng.sut.ac.th/ceramic/

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

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

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส
โทรศัพท : 0-4422-4171 โทรสาร : 0-4422-4608
Website : http://www.eng.sut.ac.th/elec/

กลับสู่หน้าสารบัญ

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

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โทรศัพท : 0-4422-4430-1 โทรสาร 0-4422-4605
Website : http://www.eng.sut.ac.th/polymer/2015/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
โทรศัพท : 0-4422-4264 โทรสาร : 0-4422-4604
newversion/intro.php
Website : http://www.eng.sut.ac.th/ie/

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
โทรศัพท : 0-4422-4400 โทรสาร : 0-4422-4601
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
Website : http://www.sutee.com
Facebook : SUT - School of Electrical Engineering สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
โทรศัพท : 0-4422-4441 โทรสาร : 0-4422-4611
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo
โทรศัพท : 0-4422-4420-1 โทรสาร : 0-4422-4607
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
Website : http://www.eng.sut.ac.th/ce
โทรศัพท : 0-4422-4576, 0-4422-4553, 0-4422-4554
โทรสาร : 0-4422-4555
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
โทรศัพท : 0-4422-4481 โทรสาร : 0-4422-4482
Website : http://www.me-sut.com
Website : http://www.eng.sut.ac.th/metal/
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

โทรศัพท : 0-4422-4451 โทรสาร : 0-4422-4220
Website : http://www.eng.sut.ac.th/envi/
Facebook : http://www.facebook.com/envisut

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
Bachelor of Engineering (Agricultural and Food Engineering)
B.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศ วกรรมเกษตรและวิศ วกรรมอาหารเป็ น สาขาที่ ป ระยุ ก ต์ ศ าสตร์ด้ านวิศ วกรรมและวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ งานผลิ ต ทาง การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยวิชาเอกวิศวกรรมเกษตรเน้นการนาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นเครื่องจักรกลเกษตร หรือเทคโนโลยี สาหรับกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิต กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุ และพลังงาน
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดินและน้าอย่างยั่งยืน ในขณะที่วิชาเอกวิศวกรรมอาหารเน้ นการนาองค์ความรู้มา
พัฒนาเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีสาหรับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอก วิศวกรรม
เกษตร และวิชาเอก วิศวกรรมอาหาร ซึ่งทั้ง 2 วิชาเอก เป็ นสาขาวิชาประยุก ต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีห ลัก สูตรเป็น ไปตามข้อบังคับ ว่าด้วย
สาขาวิชาควบคุมหลักของสภาวิศวกร ดังนั้นวิชาเฉพาะที่ศึกษาของทั้ง 2 วิชาเอกจึงแบ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นให้บัณฑิตมี
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่จาเป็นต่อรายวิชาต่อยอดในกลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรม
อาหาร โดยรายวิชาศึกษาแบ่งกลุ่มครอบคลุมเรื่องของสมบัติทางวิศวกรรมของวัตถุดิบเกษตรและอาหาร หลักการการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
และหลักการการออกแบบกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมเกษตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก วิศวกรรมอาหาร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์

192 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
46
60
4
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

192 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1.วิศวกรการเกษตร และวิศวกรอาหาร
2.วิศวกรโรงงาน
3.วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร/กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
4.นักวิจัยงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
5.นักวิเคราะห์โครงการ
6.ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
7.นักการตลาดด้านอุปกรณ์/เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
8.ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเกษตร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิชาเอก วิศวกรรมเกษตร

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
เคมีพื้นฐาน 1
4
ปฏิบัตกิ ารเคมีพื้นฐาน 1
1
แคลคูลัส 1
4
มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
521211 พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
533261 กรรมวิธกี ารผลิต
4
533262 ปฏิบัตกิ ารกรรมวิธกี ารผลิต
1
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
105101 ฟิสิกส์ 1
4 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105102 ฟิสิกส์ 2
104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202212 มนุษย์กบั วัฒนธรรม
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
เกษตรและอาหาร
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 521213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรม
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
เกษตรและอาหาร
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
เกษตร
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม
20
รวม
20
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
4 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
4 202213 โลกาภิวตั น์
521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง
4 521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ด้วยความเย็น
521318 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตร
1 521317 ระบบต้นกาลังทางวิศวกรรม
4 521319 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตรและ
และอาหาร 1
เกษตรและอาหาร
อาหาร 2
521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร
4 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
4 521322 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบ
สาหรับระบบทางการเกษตร
บูรณาการ
525307 การสั่นทางกล
4 521323 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตร 1
1 521324 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตร 2
529294 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า
1 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
4 521326 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
18
รวม
21
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
521411 เทคนิควิจยั และกรณีศกึ ษา
1 521491 สหกิจศึกษา 1
8 วิชาเลือกเสรี (2)
521490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับ
4
รวม
6
รวม
8
รวม
102111
102112
103101
105113
202107
525101
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
3
3
4
4
4
21
หน่วยกิต
3
4
1
4
1
4
4
21
หน่วยกิต
4
4

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิชาเอก วิศวกรรมอาหาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1
105101 ฟิสิกส์ 1
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103101 แคลคูลัส 1
4
105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3
104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3
105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์
3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2
531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17 1
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของ
521211 พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและ
1
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4
วัสดุเกษตรและอาหาร
อาหาร
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
521213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
530211 กลศาสตร์วสั ดุ 1
4
521231 เคมีและจุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
533261 กรรมวิธกี ารผลิต
4
ของอาหาร
533262 ปฏิบัตกิ ารกรรมวิธกี ารผลิต
1
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
2
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม
20
รวม
20
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
3
3
3
4
4
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
521311 ทฤษฎีของเครือ่ งจักรกลเกษตร
4 521312 การออกแบบเครือ่ งจักรกลเกษตร
4
521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
4 521314 การควบคุมอัตโนมัติทาง
4
521318 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตรและ
1
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
อาหาร 1
521317 ระบบต้นกาลังทางวิศวกรรม
4
521331 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
4
เกษตรและอาหาร
521338 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม
3 521332 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
4
ในอุตสาหกรรมอาหาร
521335 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมการแปรรูป
1
525307 การสั่นทางกล
4
อาหาร 1
529294 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า
1 521337 การออกแบบโรงงาน
3
อุตสาหกรรมอาหาร
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
521411 เทคนิควิจยั และกรณีศกึ ษา
521490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ
รวม

21
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 521491 สหกิจศึกษา 1
1
4
6
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202213 โลกาภิวตั น์
521316 การแช่แข็งและเก็บรักษา
ด้วยความเย็น
521319 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร 2
521333 เทคโนโลยีการเผาไหม้
สาหรับวิศวกรรมอาหาร
521334 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
521336 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
แปรรูปอาหาร 2
วิชาเลือกเสรี (1)
20
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี (2)
8
8

อุตสาหกรรมอาหาร
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รวม

หน่วยกิต
3
4
1
4
3
1
4
20
หน่วยกิต
4
4

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Transportation Engineering and Logistics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
Bachelor of Engineering (Transportation Engineering and Logistics)
B.Eng. (Transportation Engineering and Logistics)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
จราจร การจัดการคมนาคมขนส่งคนและสินค้า ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถใช้องค์
ความรู้ในการประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ เป็นวิศวกรขนส่ง นักวางแผนด้านการจราจร ในองค์กรของรัฐ เช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร และหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักวิเคราะห์ด้านการขนส่งให้กับบริษัทเอกชน ที่มีการจัดการ
การขนส่ง หรือกระจายสินค้า ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เป็นต้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายแขนง อาทิ
1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึก ษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ เป็น รายวิชาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในรอบด้าน อาทิ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในวิชาเหล่านี้จะมีการสอดแทรกวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย
2. วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง ในหลักสูตรจะมี รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนส่งและการจราจร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกั บการวางแผน การดาเนิ นงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ในด้านการขนส่ง และงานด้าน
การจราจร เพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นผู้รู้ สาหรับประกอบอาชีพวิศวกรรมขนส่งต่อไป
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3. วิชาวิศวกรรมการทางซึ่งวิศวกรขนส่งจาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เข้ าใจหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบทางกายภาพของ
ถนนและระบบจราจร ตลอดจนเข้าใจหลักการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น สนามบิน ระบบขนส่งมวลชน ท่าเรือ ทางรถไฟ และ
ทางท่อ เป็นต้น และศึกษาถึงการวางแผนระบบ การคาดคะเนพฤติกรรมของวิชาการการขนส่งรูปแบบต่างๆ ให้มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใน
งานถนน เช่น หิน ยาง แอสฟัลท์ เหล็ก และคอนกรีต เป็นต้น
4. วิชาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่จะศึ กษาเกี่ยวกั บการวางแผน การควบคุมบริหารการขนส่ง สินค้ า เพื่ อให้บั ณ ฑิ ตมี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ตอบสนองต่อความต้องการด้านอุตสาหกรรม การให้บริการโลจิสติกส์ในระดับประเทศ หรือระดับสากลต่อไป
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ควรจะเป็ นคนช่ างสังเกตมี ความสนใจในการประยุ ก ต์ ความรู้พื้ น ฐานมาใช้ ในงานวิศ วกรรม จาเป็ น ต้อ งมีค วามรู้ในทางวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาการที่ช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น อย่างดี มีค วามสามารถที่
จะเรีย นรู้ด้ว ยตนเองในสาขาประยุก ต์ เ ฉพาะทางด้า นต่า งๆ เพราะวิศ วกรรมขนส่ง และโลจิส ติก ส์เ ป็น สห วิทยาการที่ต้องมีความรอบรู้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายสาขาวิชาประกอบกันจึงจะสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

188 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
23
71
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการเกือบทุกแห่งที่มีงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า วิศวกร
จราจรประจาเทศบาล องค์การโทรศัพท์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรที่ทางานเป็นที่ปรึกษาหรือวางแผน การจัดการการดาเนินงานระบบขนส่งมวลชน การ
แก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย บริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาทาหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านจราจรขนส่งเป็นหน่วยงานที่ใช้วิศวกรขนส่งจานวนมาก และมีความ
เป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองหลักของประเทศ รวมทั้งในบริษัทการค้าที่จะต้องมีการจัดการด้านการขนส่ง
กระจายสินค้าต่าง ๆ บริษัทขนส่งทางทะเล เป็นต้น
3. ภาคธุรกิจการขนส่ง เป็นวิศวกรขนส่ง ดูแลงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนโลจิสติกส์ จัดการการขนส่ง วางแผนควบคุมสินค้าคงคลัง
ให้กับบริษัทขนส่ง หรือศูนย์การะจายสินค้า หรือเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า
4. งานส่วนตัว วิศวกรที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สามารถประกอบอาชีพส่วนตั วได้หลายรูปแบบ ทั้งเป็นเจ้าของงาน
วิศวกรที่ปรึกษา และเนื่องจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังนั้น แนวทางอาชีพอิสระจึงมี
หลากหลายมาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4238 โทรสาร 0-4422-4608
Website : http://eng.sut.ac.th/te/

231
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 202212 มนุษย์กบั วัฒนธรรม
3 202213 โลกาภิวัตน์
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 522201 บริหารวิศวกรรม
4 522212 การบริหารจัดการธุรกิจ
522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่ง
4 522211 การจัดการโลจิสติกส์และ
4 522243 วิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์
โซ่อุปทาน
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
522241 การสารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์ 3 522242 วิธีทางสถิตใิ นการขนส่ง
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
รวม
20
รวม
18
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
522311 การวิจัยการดาเนินงานใน
4 522312 การขนส่งและกระจายสินค้า
4 522313 การจัดการคลังสินค้าและ
งานขนส่งและโลจิสติกส์
522343 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
4
สินค้าคงคลัง
522341 วิศวกรรมจราจร
4 522344 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4 522331 การวางแผนและออกแบบการทาง
522342 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการ
4
ในภาคการขนส่ง
522332 ปฏิบัติการการวางแผนและ
เดินทาง
522345 ระบบสารสนเทศ
4
ออกแบบการทาง
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
ภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง
522346 เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่ง
วิชาเลือกเสรี (1)
4
และโลจิสติกส์
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม
20
รวม
16
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
522401 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและ
4 522491 สหกิจศึกษา 1
8 วิชาเลือกบังคับ (3)
โลจิสติกส์
วิชาเลือกเสรี (2)
522411 การจาลองปัญหาโลจิสติกส์
4
522490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
รวม
9
รวม
8
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
3
4
4
4
2
20
หน่วยกิต
4
4
1
3
4
16
หน่วยกิต
4
4
8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ตลอดจนการทานุบารุงรักษาเครื่อง ทางด้านซอฟต์แวร์ จะเป็นการ
ดูแลระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ทางด้านฮาร์ดแวร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรกะ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบไมโครโพรเซสเซอร์
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทางด้านซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ ยวกับโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ตลอดจนงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุมีผล และมักจะใช้คาถามว่า "ถ้า" อยู่เสมอ ควรจะ
เป็นผู้ที่มีความพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ความรู้พื้นฐานที่ควรจะมีเป็นอย่างดี คือคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

180 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
12
62
24
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ สามารถประกอบอาชี พ ทั้ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในด้านต่า งๆ ตัวอย่างของตาแหน่งงานประกอบด้วย วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นัก
โปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญเหมืองข้อมูล ผู้จัดการโค รงการ
คอมพิวเตอร์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4422
Website : http://eng.sut.ac.th/cpe/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพือ่ การพัฒนา
203203 ภาษาอังกฤษ 3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
523271 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
523351 วิธฟี อร์มอลและภาวะคานวณได้
523371 ไมโครโพรเซสเซอร์
วิชาเลือกบังคับ (1)
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
523490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
วิชาเลือกบังคับ (5)
วิชาเลือกบังคับ (6)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4 103102 แคลคูลัส 2
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4 105101 ฟิสิกส์ 1
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 523231 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
2 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
4 523272 ปฏิบัตกิ ารอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 523273 การออกแบบระบบดิจิทลั
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
2 202212 มนุษย์กบั วัฒนธรรม
4 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4 523352 คอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร
4 523354 ระบบปฏิบัตกิ าร
4 วิชาเลือกบังคับ (2)
18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 523491 สหกิจศึกษา 1
2
4
4
11
รวม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2
17
หน่วยกิต
3
4
4
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสกิ ส์ 2
105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
523211 ระบบฐานข้อมูล
523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
523274 ปฏิบัตกิ ารระบบดิจิทัล
523276 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
4
คอมพิวเตอร์
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202213 โลกาภิวัฒน์
4 523353 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 วิชาเลือกบังคับ (3)
4 วิชาเลือกบังคับ (4)
4
19
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกเสรี

8
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รวม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
4
4
1
4
16
หน่วยกิต
3
4
4
4
15
หน่วยกิต
8

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
B.Eng. (Chem. Eng.)

ลักษณะวิชาชีพ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพที่ทาหน้าที่ออกแบบ วางแผน จัดหาอุปกรณ์และเครื่อ งจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตและควบคุมการดาเนินการในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้วัตถุดิบหรือทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ทาให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่านี้ประกอบด้วย การทางานร่วมกันของ "อุปกรณ์เฉพาะหน่วย"
(unit operations) ต่าง ๆ เช่น ปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นสาร เครื่องกรองสาร ระบบผสมสาร หอดูดกลืน หอดูดซับ และหอสกัดสาร เป็นต้น การ
ออกแบบกระบวนการผลิตจะต้องคานึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยที่สุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมให้เกิดความ
ปลอดภัยและส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในการทางานของวิศวกรไม่ได้ทางานคนเดียวแต่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม การทากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการทางานร่วมกันเมื่อจบออกไป นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย
นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นวิศวกรเคมีที่มีความรู้ในวิศวกรรมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จาเป็นเพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
2. เข้าใจมูลฐาน เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีและที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยคานึงทั้งด้านเทคนิคการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์
3. สามารถคานวณออกแบบอุป กรณ์ ในลัก ษณะที่พร้อมจะใช้สร้างรวมทั้งการเลือกใช้วัสดุและการกาหนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์
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4. สามารถติดตามความก้ าวหน้าในวิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่จ ะมีความสาคัญ ในอนาคตและนามาประยุก ต์ใช้ด้วยตนเองและ
สามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไปได้
5. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
6. สามารถทางานโครงการที่มีระบบการทางานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ต้องมีความรู้พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิ ตศาสตร์ ฟิสิก ส์ และเคมี ) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังต้องมีอุปนิสัยใฝ่รู้ กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

191 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
25
75
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
- ออกแบบโรงงานและการจัดการโครงการ สามารถเลือกกระบวนการผลิต ทาเลที่ตั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึง
การควบคุมการก่อสร้างและการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- ออกแบบกระบวนการผลิต ทั้งในแง่ของกระบวนการและอุปกรณ์ในระบบ ตลอดจนถึงการเลือกชนิดของวัสดุที่ใช้ทาอุปกรณ์และ
ชนิดของเครื่องมือต่าง ๆ
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-

ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
การซ่อมบารุงกระบวนการผลิต
งานด้านการตลาดและบริการทางเทคนิค
การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสินค้า
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

ตาแหน่งงาน
วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
อุ ต สาหกรรมกลั่ น น้ ามั น และปิ โ ตรเคมี อุ ต สาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมอาหารและยา
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเซมิกและวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี เช่น
กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ แอลกอฮอล์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ พลาสติกและยาง สบู่ ผงซักฟอก น้าตาล ซีเมนต์ แก้ว สีและรงควัตถุ ฯลฯ
แหล่งงาน
เอกชน
บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ บริษัท ปตท. โกลบอลเคมีคอล จากัด (มหาชน)
กรมควบคุมมลพิษ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย
การศึกษาต่อ
บัณฑิตที่จบวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคมีหรือ
ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมี ความรู้พื้นฐานใกล้เคียง เช่น วิศวกรรมปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หรือการ
จัดการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 102105 เคมีอินทรีย์
3 202212 มนุษย์กบั วัฒนธรรม
3
102203 ปฏิบัตกิ ารเคมีเชิงฟิสกิ ส์
1 102106 ปฏิบัตกิ ารเคมีอนิ ทรีย์
1 203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 524203 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิง
4
ตัวเลขสาหรับวิศวกรเคมี
202211 การคิดเพือ่ การพัฒนา
3 524201 หลักวิศวกรรมเคมี
4
524202 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
4 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
4 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
วิ
ช
าศึ
ก
ษาทั
ว
่
ไปแบบเลื
อ
ก
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
2
รวม
18
รวม
16
รวม
16
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202213 โลกาภิวัฒน์
3 524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
4 524312 วิศวกรรมปฏิกิรยิ า 2
4
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1
4 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2
4
524311 วิศวกรรมปฏิกิรยิ า 1
4 524341 พลศาสตร์กระบวนการและ
4 524332 การทางานและการออกแบบ
4
524331 การทางานและการ ออกแบบ
4
การควบคุม
อุปกรณ์ในกระบวนการ 2
อุปกรณ์ใน กระบวนการ 1
วิชาเลือกเสรี (1)
4 524382 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเคมี 2
1
524381 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเคมี 1
1
วิชาเลือกเสรี (2)
4
529294 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า
1
รวม

16

รวม

16
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รวม

17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 524491 สหกิจศึกษา 1
524431 การทางานและการ ออกแบบ
4
อุปกรณ์ใน กระบวนการ
524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
4
524481 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเคมี 3
1
524483 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
1
524490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับ (1)
3
รวม

17

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8 524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
4
524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
4
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี
3
วิชาเลือกบังคับ (2)
3

8
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รวม

14

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบารุงระบบ อุปกรณ์ และกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เรือ
อุตสาหกรรมนามัน แท่นขุดเจาะ โรงกลั่น อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์ การผลิตชินส่วนและซ่อมบารุง เป็นต้น
ออกแบบระบบด้านการไหลและความร้อนต่างๆ เช่น ระบบท่อส่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปั๊ม กังหัน คอมเพรสเซอร์ ระบบทาความ
ร้อน/เย็น หม้อนา การเผาไหม้ ระบบต้นกาลัง การอบแห้งผลิตผล ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบนิวแมติกส์ โฮดรอลิกส์ ระบบ
ควบคุมและเครื่องจักรช่วยในการผลิต อาทิ PLC, CNC, สายพานลาเลียง, หุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมการสั่นสะเทือน วิเคราะห์และออกแบบด้านพลังงาน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและตัวอาคาร ออกแบบ
ระบบและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ไบโอแมคานิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น ตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลมาก
เพราะมักเกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาชีพที่หลากหลายของวิศวกรรมเครื่องกล
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นวิชาคานวณเพื่อนาไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิชาพืนฐานเน้นด้านฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สาหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการทางาน การออกแบบอุปกรณ์
และระบบต่าง ๆ ดังปรากฏในคาอธิบายลักษณะวิชาชีพข้างต้น
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์
โครงสร้างหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

187 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
41
48
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

192 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
41
60
9
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกล
2. วิศวกรพลังงาน
3. วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล
4. วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
5. นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102111 เคมีพืนฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
102112 ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
525200 พืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
525208 คณิตศาสตร์สาหรับ
3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
วิศวกรรมเครื่องกล
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
4 530211 กลศาสตร์วสั ดุ 1
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืนฐาน
533261 กรรมวิธีการผลิต
4
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1
รวม
20
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
525301 การเขียนแบบทางกล
2 525307 การสั่นทางกล
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4 525308 การถ่ายเทความร้อน
วิชาเลือกบังคับ (1)
4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิชาเลือกบังคับ (2)
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกบังคับ (3)
รวม
17
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ
1 525491 สหกิจศึกษา 1
อัตโนมัติ
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล 1
525490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
4
วิชาเลือกเสรี (1)
4
รวม
11
รวม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2
17
หน่วยกิต
3
2
3
4
4
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
202213 โลกาภิวัฒน์
3
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4
529299 ปฏิบัตกิ ารเครือ่ งจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน 1

17
หน่วยกิต
3
4
4
1
2
4
18
หน่วยกิต
8

รวม
19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
4
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
4
525315 การทาความเย็นและการปรับอากาศ 4
วิชาเลือกบังคับ (4)
4
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกเสรี (2)

8
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รวม

20
หน่วยกิต
4

4

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพืนฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพืนฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
203203 ภาษาอังกฤษ 3
525200 พืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล
525208 คณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
203204 ภาษาอังกฤษ 4
525301 การเขียนแบบทางกล
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
525600 คณิตศาสตร์ขันสูงสาหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 1
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4

17
รวม
17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
1 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 202213 โลกาภิวัฒน์
3
3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4
4 529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพืนฐาน
1 529299 ปฏิบัติการเครือ่ งจักรกลไฟฟ้าพืนฐาน 1
4
1
20
รวม
17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4
2 525307 การสั่นทางกล
4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
4
4 525308 การถ่ายเทความร้อน
4 525314 เครือ่ งยนต์สันดาปภายใน
4
4 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 525315 การทาความเย็นและการปรับ
4
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขันสูง
อากาศ
4 สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4 525603 กลศาสตร์สารเนือต่อเนื่อง
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
17
รวม
18
รวม
20
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและ
1 525491 สหกิจศึกษา 1
อัตโนมัติ
1
525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
1
525490 เตรียมสหกิจศึกษา
4
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
4
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม
15
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)

8
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รวม

หน่วยกิต
4
1

4

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Ceramic Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก)
Bachelor of Engineering (Ceramic Engineering)
B.Eng. (Ceramic Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมเซรามิกจัดอยู่ในวิศวกรรมวัสดุทาหน้าที่ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตวัสดุเซรามิกประเภทต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์
เซรามิก พื้นฐานและขั้นสูง วิศวกรรมเซรามิกจัดเป็นสาขาเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีสถาบันที่เปิดสอนน้อยมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น สถาบันแห่งเดียวในประเทศทีเ่ ปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเซรามิก
มีลักษณะงานที่ทา ได้แก่
งานภาคอุตสาหกรรม
- วิศวกรฝ่ายผลิต (Production engineer) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
- วิศวกรฝ่ายควบคุ มคุณ ภาพ (QA Engineer) หาสาเหตุและแก้ ไขปัญ หาต่ าง ๆ ในการผลิ ตโดยระบบควบคุม คุณ ภาพ และวิธีการ
วิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่าเสมอ
- วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการซื้อ KNOWHOW
- วิศวกรฝ่ายการตลาด (Technical sale engineer) แนะนาเทคนิคการใช้งานหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า หาสาเหตุปัญหาในการใช้
งานและแนะนาวิธีการแก้ไขให้ลูกค้า
หน่วยงานของรัฐ
เป็นวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่วิจัย ประจาหน่วยงาน/ศูนย์/สถาบันวิจัยทางด้านวัสดุและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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ลักษณะวิชาที่ศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเซรามิกที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิกเข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ และ
หลั ก การกระบวนการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก เป็ น อย่ า งดี สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต กับทั้งมีความรู้ในการวางแผน ควบคุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งกลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมเซรามิกจะประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาความรู้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของเซรามิก
ได้แก่ วิชาวิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก วัตถุดิบเซรามิก ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก แผนภูมิเซรามิก
2. กลุ่มกระบวนการผลิตเซรามิกและการจัดการ
ได้แก่ วิชากระบวนการผลิตผงเซรามิก กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น อุณหพล
ศาสตร์ของวัสดุ เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก เตาเผาเซรามิก เทคโนโลยี
แก้ว เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการควบคุม การจัดการอุตสาหกรรม
3. กลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบเซรามิก
ได้แก่ วิชาการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก
4. กลุ่มบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมเซรามิก
ได้แก่ วิชาสัมมนาวิชาการเซรามิก โครงงานวิศวกรรมเซรามิก
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์

185 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
17
74
9
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
วิศวกรเซรามิกสามารถประกอบอาชีพได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกทุกประเภท สามารถแบ่งเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. อุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทปูนเอเชีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทชลประทานซีเมนต์ บริษัททีพีไอ
2. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น บริษัทโคห์เลอร์(ประเทศไทย) จากัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จากัด บริษัทอเมริกันสแตนดาร์ด ฯลฯ
3. อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ เช่น บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ ฯลฯ
4. อุตสาหกรรมจาน ชามกระเบื้อง เช่น บริษัทภัทราเซรามิก บริษัทรอยัลพอร์ซเลน ฯลฯ
5. อุตสาหกรรมกระจก เช่น บริษัทกระจกสยามการ์เดียน บริษัทไทย-เยอรมัน เทคโนกลาส สเปลเชียลติ้กลาส บริษัทกระจกอาซาฮี
บริษัทสยามอาซาฮี ฯลฯ
6. อุตสาหกรรมแก้ว เช่น บริษัทไทยกลาสอินดัสตรี บริษัทไทยซีอาร์ที บริษัทไทยมา-ลายากลาส จากัด บริษัทบางกอกกลาสจากัด
(มหาชน)
7. อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เช่น บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ บริษัทภัทรารีเฟตเทอรีจากัด ฯลฯ
8. อุตสาหกรรมลูกถ้วยและฉนวนไฟฟ้า เช่น บริษัทเอเซียนอินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) บริษัทโมเดินเซรามิก บริษัทสแตนดาร์ดอินซูเล
เตอร์ จากัด บริษัทเพาเวอร์อินซูเลเตอร์ จากัด ฯลฯ
9. อุตสาหกรรมผลิตยิปซัม เช่น บริษัทไทยยิปซัม จากัด บริษัทลาฟาร์จเพรสเตีย จากัด ฯลฯ
10. อุตสาหกรรมด้านวัตถุดิบและแร่ เช่น บริษัทคอมปาวด์เคลย์ เคย์มินเนอรัล ฯลฯ
11. อุตสาหกรรมวัสดุขัดถู เช่น บริษัท มิตซุยไกร์นดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
12. งานอื่น ๆ ได้แก่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ทางานในภาคราชการและงานวิจัย เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของ
รัฐ ตลอดจนเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4471 โทรสาร 0-4422-4477
Website: http://eng.sut.ac.th/ceramic/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมี 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203203 ภาษาอังกฤษ 3
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
103105 แคลคูลัส 3
4
105101 ฟิสิกส์ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
105102 ฟิสิกส์ 2
1
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
523101 การเขียนโปรแกรม
531101 วัสดุวิศวกรรม
2
คอมพิวเตอร์ 1
2
17
รวม
17
รวม
ปี
ท
่
ี
2
ภาคการศึ
กษาที่ 3
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
202213 โลกาภิวัตน์
3
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
3
526202
วั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
เซรามิ
ก
526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก
3
4
526203
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
เซรามิ
ก
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก
4
1
526204
แผนภู
ม
เ
ิ
ซรามิ
ก
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
4
4
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก
4
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต
4
1
4
3
3

รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
533021 การจัดการอุตสาหกรรม
4
526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
1
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและ
3
การเผาเซรามิก
526304 เตาเผาเซรามิก
4
526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
4
526416 การควบคุมคุณภาพ
4
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
526305 เทคโนโลยีแก้ว 1
526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ลักษณะเชิงเซรามิก
526404 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟ
และวัสดุขัดถู
526209 เศรษฐศาสตร์
วิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น
วิชาเลือกบังคับ (1)

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4

19
หน่วยกิต
3
3
4
4
1
2
4
19
รวม
21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
หน่วยกิต
526308
สมบั
ต
ท
ิ
างวิ
ศ
วกรรมของวั
ส
ดุ
เ
ซรามิ
ก
4
4
526309 ปฏิบัติการวัดและการทดสอบวัสดุเซรามิก
3
1
526402
การสั
ม
มนาวิ
ช
าการเซรามิ
ก
1
1
526490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกเสรี (1)
3
4
2
3

รวม

21

รวม

16
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รวม

11

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

526491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
526417 การวางแผนการผลิต
และการควบคุม

หน่วยกิต
4

วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)

526498 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก
วิชาเลือกบังคับ (2)

3
3

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

4
3
2

รวม

10

รวม

9
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หน่วยกิต

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering)
B.Eng. (Telecommunication Eng.)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรโทรคมนาคมเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง บารุงรักษา ตลอดจนวางแผนเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบสื่อสาร
ทั้งที่เป็น ระบบไร้สายและมี สาย งานที่ ทามีทั้ งที่ ต้อ งอยู่ ประจาที่ห รือนอกสถานที่ เหมาะส าหรับผู้ที่ ชอบศึก ษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เส มอ รัก
ความก้าวหน้าและชอบทางานเป็นทีม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านข่าวสาร โดยเน้นหนักทางด้านการสื่อสาร
ไร้สายและการสื่อสารความเร็วสูง นัก ศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะได้ศึกษาวิชาหลักใน
สาขาวิชา ตลอดจนถึงวิชาเลือกที่เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสื่อสาร
ด้วยสายใยแสง (Fiber Optic) เป็นต้น
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คุณสมบัติของผู้ศึกษา
1 คุณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษาในการจัดการศึก ษาวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ฉ)
2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
2.1 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1
(1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ฉ)
(2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
2.2 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3
(1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก ฉ)
(2) เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป หรือมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของชั้นปี หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิต
การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค)
การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
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38

หน่วยกิต

12
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต

132
35
41

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

52
4
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

136

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

35
41
44
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมสามารถปฏิบัติงานอาชีพได้อย่าง กว้างขวาง คือ
1. งานราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจากองในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ
กรมการสื่อสารทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ เป็นต้น
2. งานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทการบิน
ไทย จากัด เป็นต้น
3. งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า วิศวกรทางสาขาโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่าง
กว้างขวาง เพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนต้องการระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งต้องการวิศวกรโทรคมนาคม ในการปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้นและนอกจากนั้นก็ยังอาจเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระหรือประจาบริษัทต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
4. งานอื่นๆ ได้แก่ การเป็นนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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. 2557)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลัส 3
4
105101 ฟิสิกส์ 1
4
103113 คณิตศาสตร์ใน
3
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
ชีวิตประจาวัน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
523101 การเขียนโปรแกรม
2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
คอมพิวเตอร์ 1
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202213 โลกาภิวัตน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
527201 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4 539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
4
539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
4
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4
การประยุกต์
527203 การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับ
4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
4
539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
527202 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4
527204 สัญญาณและระบบ
4
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527205 สนามและคลื่น
4
529201 วงจรไฟฟ้า
4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1
แม่เหล็กไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
รวม
22
รวม
21
รวม
19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
539212 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2
4 527303 การสื่อสารข้อมูลและ
4
527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ
4
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1
เครือข่าย
527307 วิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล
4
527301 หลักการสื่อสาร
4 527304 การสื่อสารดิจิทัล
4
527308 ปฏิบัติการวิศวกรรม
1
527302 วิศวกรรมสายอากาศ
4 527306 การสื่อสารเชิงแสง
4
โทรคมนาคม 1
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 527309 ระบบควบคุม
4
วิชาเลือกบังคับ
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
17
รวม
16
รวม
13
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
527401 หลักการระบบสื่อสารไร้สาย
4 527491 สหกิจศึกษา1
527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม2
1
527490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกเสรี(1)
4
วิชาเลือกเสรี(2)
4
รวม
14
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
527499 โครงงานวิศวกรรม
โทรคมนาคม

8

รวม

หน่วยกิต
4

4

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 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 คณิตศาสตร์ใน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
ชีวิตประจาวัน
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
สารสนเทศ
523101 การเขียนโปรแกรม
2 203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
คอมพิวเตอร์ 1
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
527201 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4 539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
4
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4
การประยุกต์
527203 การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับ
4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 539211 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
527202 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4 527204 สัญญาณและระบบ
4
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4
529201 วงจรไฟฟ้า
4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
รวม
22
รวม
21
รวม
19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
539212 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2
4 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
4 527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 527304 การสื่อสารระบบดิจิตอล
4 527308 ปฏิบัติการวิศวกรรม
527301 หลักการระบบสื่อสาร
4 527306 การสื่อสารด้วยสายใยแสง
4
โทรคมนาคม 1
527302 วิศวกรรมสายอากาศ
4 529301 ระบบควบคุม
4 527499 โครงงานวิศวกรรม
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
โทรคมนาคม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
17
รวม
16
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1 527490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 527491 สหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
วิชาเลือกบังคับ (4)
4
วิชาเลือกเสรี (1)
4
วิชาเลือกเสรี (2)
4
รวม

17

รวม

9
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รวม

หน่วยกิต
4
1
4

9
หน่วยกิต
8

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)
Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)
B.Eng. (Polymer Eng.)

ลักษณะวิชาชีพ
1. ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในโรงงาน
2. ออกแบบและคัดเลือกวัสดุ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน
3. ออกแบบหัวอัดรีด/แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการผลิต
5. วิจัยและศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษา และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาพื้น ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาหรับกลุ่มวิชาด้านวิ ศวกรรมพอลิเมอร์ เน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ เช่น
โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ และสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ
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การออกแบบหัวรีด และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหัวข้อที่สนใจเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีการใช้
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การนาพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิทและวัสดุอัลลอยด์ การใช้สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุง
สมบัติของพอลิเมอร์ การนาวัสดุพอลิเมอร์ไปใช้ทางการแพทย์ เทคนิคการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการด้านพอลิเมอร์เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การทางานจริง
ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มุ่งจะผลิตวิศวกรที่มี คุณลักษณะสาคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ มีทักษะมนุษย์ ทักษะการจัดการ ทักษะข้อมูล และทักษะเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการกาลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
ของภาคอุตสาหกรรม ที่กาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีความอดทน ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริง
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

37
44
48
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อสาหรับผู้จบการศึกษา
การประกอบอาชีพ
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ (บริษัท/โรงงาน) ด้านพอลิเมอร์
เช่น วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรประกันคุณภาพ วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิค วิศวกรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ตัวอย่าง บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เช่น
1. โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์
2. โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมแบบต่าง ๆ เช่น ประตู หลังคา ท่อน้า ฯลฯ
3. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ หรือรีไซเคิลพอลิเมอร์
4. โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุง ขวด กล่อง ฯลฯ
5. โรงงานผลิตสี กาว วัสดุเคลือบผิว และเส้นใยสิ่งทอ
6. หน่วยงานการศึกษาและวิจัยทางวัสดุศาสตร์ของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ และอื่น ๆ
การศึกษาต่อ
ในกรณีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สูงขึ้น นักศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสกิ ส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 103211 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์
3 103202 ระเบียบวิธีคานวณเชิงตัวเลข
4
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
สาหรับคอมพิวเตอร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 528205 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 528204 อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์ 4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
528201 หลักเบื้องต้นในวิศวกรรม
2
ของวัสดุ
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
พอลิเมอร์
528202 หลักปฏิกิรยิ าการเตรียม
3 533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น
2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
พอลิเมอร์เบื้องต้น
533062 ปฏิบัตกิ ารกรรมวิธีการผลิต
1
528203 ปฏิบัติการสังเคราะห์และ
1
เบื้องต้น
ตรวจสอบพอลิเมอร์
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
รวม
17
รวม
20
รวม
18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
528206 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202213 โลกาภิวตั น์
3
528207 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์
1 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 3
528303 กระแสวิทยาของพอลิเมอร์และ
3 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3 528308 ปฏิบัติการการขึ้นรูป
1
กระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น
528305 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 1
พอลิเมอร์ 2
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4 528309 การออกแบบหัวรีด
3
วิชาเลือกบังคับ (1)
3 528306 วัสดุพอลิเมอร์
3 528404 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
วิชาเลือกเสรี
3
รวม

16

รวม

17
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รวม

14

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
526416 การควบคุมคุณภาพ
528301 เครื่องมือวัดและระบบการ
ควบคุม
528302 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ
ระบบการควบคุม
528401 การออกแบบแม่พิมพ์
528402 หลักเบื้องต้นในการเลือกสรร
วัสดุและการออกแบบ
528403 วิศวกรรมความปลอดภัย
528490 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4 528491 สหกิจศึกษา 1
2

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
5

1
4
3
4
1
19

รวม

8
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รวม

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
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ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าพลังงาน
ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ย วข้องกั บการศึกษาหลักการต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า วงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์พื้นฐาน รวมทั้ง
การศึกษาหลักการแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า การทางานของมอเตอร์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ระบบส่งจ่าย
กาลังไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน และรวมไปถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง
และวิศวกรรมแสงสว่าง
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องมีความรู้วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ของลาดับขั้ น A ,
B หรือ 80% ขึ้นไป โดยประมาณ

264
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
190 หน่วยกิต
มี 4 วิชาเอก ดังนี้
- วิชาเอกระบบไฟฟ้ากาลัง
190 หน่วยกิต
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ 190 หน่วยกิต
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
190 หน่วยกิต
- วิชาเอกระบบไฟฟ้าพลังงาน
190 หน่วยกิต
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า

192 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอก ระบบไฟฟ้ากาลัง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

190 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

31
45
56
3
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ 190 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2 หน่วยกิต
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

31
45
56
3
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 190 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชาเอกระบบไฟฟ้าพลังงาน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์

192 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 192 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

31
45
56
3
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

31
45
49
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรควบคุมและอัตโนมัติ
4. วิศวกรโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. วิศวกรซ่อมบารุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า
6. วิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต
7. วิศวกรโรงไฟฟ้าและสถานี
8. ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
9. วิศวกรด้านการวิเคราะห์และจัดการพลังงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4400 โทรสาร 0-4422-4601
Website : http://www.eesut.com
Facebook : SUT - School of Electrical Engineering
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอก ระบบไฟฟ้ากาลัง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสกิ ส์ 2
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
523201 การเขียนโปรแกรมคอม
2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 525460 ของไหลกับความร้อน
พิวเตอร์ 2
529203 ปฏิบัตกิ ารวงจรและอุปกรณ์
1 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 529207 ดิจิตอลลอจิก
3 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
529210 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 529308 การป้องกันและรีเลย์
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4 529301 ระบบควบคุม
4 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 529312 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4 529304 ปฏิบัติการเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 2
1 529313 การหาค่าเหมาะที่สุดของ
529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4
ระบบไฟฟ้ากาลังเบื้องต้น
529310 การวิเคราะห์เครื่องจักรกล
3 529311 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
3 529314 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 1
ไฟฟ้า
กาลังและการควบคุม
529490 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม
19
รวม
18
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
529491 สหกิจศึกษา 1
8 529401 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 2
1 202213 โลกาภิวัตน์
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิชาเลือกเสรี
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1
วิชาเลือกบังคับ
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
8
รวม
10
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
4
3
1
4
4
2
21
หน่วยกิต
4
4
3
3
1
1
16
หน่วยกิต
3
8

11

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอก ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสกิ ส์ 2
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
523201 การเขียนโปรแกรมคอม
2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 525460 ของไหลกับความร้อน
พิวเตอร์ 2
529203 ปฏิบัตกิ ารวงจรและอุปกรณ์
1 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 529207 ดิจิตอลลอจิก
3 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 529308 การป้องกันและรีเลย์
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4 529301 ระบบควบคุม
4 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 529317 การออกแบบระบบการวัดคุม
529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4 529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
1 529318 ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4 529490 เตรียมสหกิจศึกษา
529315 การวัดคุมกระบวนการ
4 529316 มาตรวิทยา
4
รวม
20
รวม
19
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
529491 สหกิจศึกษา 1
8 529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 202213 โลกาภิวัตน์
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกบังคับ
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
8
รวม
9
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
4
3
1
4
4
19
หน่วยกิต
4
4
4
4
1
17
หน่วยกิต
3
8
11

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอก ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสกิ ส์ 2
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
523201 การเขียนโปรแกรมคอม
2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 525460 ของไหลกับความร้อน
พิวเตอร์ 2
529203 ปฏิบัตกิ ารวงจรและอุปกรณ์
1 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 529207 ดิจิตอลลอจิก
3 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
529210 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 529308 การป้องกันและรีเลย์
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4 529301 ระบบควบคุม
4 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 529322 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4 529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
1
ประยุกต์ 2
529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4 529412 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4 529323 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
529319 วงจรรวมดิจิตอล
3 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3 529490 เตรียมสหกิจศึกษา
529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1
ประยุกต์ 1
รวม
19
รวม
19
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
529491 สหกิจศึกษา 1
8 529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 202213 โลกาภิวัตน์
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 วิชาเลือกเสรี
529404 การออกแบบวีแอลเอสไอ
3
วิชาเลือกบังคับ
3
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
8
รวม
12
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
4
3
1
4
4
2
21
หน่วยกิต
4
4
1
3
1
13
หน่วยกิต
3
8

11

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาเอก ระบบไฟฟ้าพลังงาน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม

4
1
4
3
3
2
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

203203 ภาษาอังกฤษ 3
523201 การเขียนโปรแกรมคอม
พิวเตอร์ 2
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
529201 วงจรไฟฟ้า
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

202211
529300
529303
529305
529306
529324

การคิดเพื่อการพัฒนา
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ระบบผลิตแบบกระจาย
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

3
2
4
4
4
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

103102
104113
105101
105191
203101
523101

แคลคูลัส 2
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
ภาษาอังกฤษ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

203204
525206
529203
529204
529206
529207

ภาษาอังกฤษ 4
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ดิจิตอลลอจิก
รวม

หน่วยกิต

4
3
4
1
3
2
17
หน่วยกิต

3
2
1
4
4
3
17

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

3
4
1
4
4
4
20

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
529301 ระบบควบคุม
529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
529325 พลังงานหมุนเวียน
รวม

3
4
3
1
4
4
19

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

529491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
วิชาเลือกบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

103105
103113
105102
105192
203102
531101

3
1
3
2
9

แคลคูลัส 3
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ฟิสกิ ส์ 2
ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วัสดุวิศวกรรม
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

203305
525460
529202
529205
529208
529209

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

202213 โลกาภิวัตน์
วิชาเลือกเสรี
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4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ 5
3
ของไหลกับความร้อน
4
การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
3
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
4
รวม
19

529308 การป้องกันและรีเลย์
529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
529312 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
529314 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 1
529326 การอนุรักษ์และจัดการพลังาน
529490 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม
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หน่วยกิต

รวม

หน่วยกิต

4
4
3
1
4
1
17
หน่วยกิต

3
8
11

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

หน่วยกิต
4
1
4
3
3
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสกิ ส์ 2
105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
523101 การเขียนโปรแกรม
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
523201 การเขียนโปรแกรมคอม
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 525460 ของไหลกับความร้อน
พิวเตอร์ 2
529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
1 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
4
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4
529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4
วิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
529207 ดิจิตอลลอจิก
3 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 529308 การป้องกันและรีเลย์
529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4
529301 ระบบควบคุม
4 529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1
529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 529490 เตรียมสหกิจศึกษา
529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4
529304 ปฏิบัติการเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 2
1 202213 โลกาภิวัตน์
529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4
529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
529603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 529602 การคานวณเชิงตัวเลข
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม
16
รวม
18
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
529491 สหกิจศึกษา 1
8
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิชาเลือกเสรี
529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
รวม
8
รวม
12
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
4
3
1
4
4
19
หน่วยกิต
4
4
1
3
4
4
20
หน่วยกิต
8
4
12

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธาเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสารวจ วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึง
โครงสร้างทั้งหมด เช่น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และท่อระบายน้า เป็นต้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากแรงกระทาเนื่องจากสภาพ
การใช้งานและธรรมชาติ แวดล้ อมต่ าง ๆ เช่น ระบบการผลิต และส่งน้ าประปา ระบบระบายน้ าฝนและน้ าเสีย รวมถึ งการวางแผนควบคุ ม
บริหารงานก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และประหยัดสูงสุด
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาประกอบด้วยสาระสาคัญซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นหมวดที่เกี่ ยวข้องกั บการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น
อาคาร และสะพาน ทั้งที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และไม้
2. กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา การวางแผนควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
ทางานเป็นไปตามกาหนดเวลา และงบประมาณด้วยความปลอดภัย
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3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับ การสารวจ การวิเคราะห์และออกแบบ รากฐานอาคาร โครงสร้างใต้ดิน ถนน
และเขื่อน อย่างปลอดภัยและประหยัด
4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธรรมชาติ การหมุนเวียนของน้า และพฤติกรรมการไหล การ
ออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ เช่น เขื่อน ระบบส่งน้า การพัฒนาแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน การระบายน้าและจัดสรรน้าเพื่อการ
ชลประทาน และการป้องกันน้าท่วม
5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ วิเคราะห์ จัดทาแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีการภาคพื้นดิน
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม สาหรับงานพัฒนาพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เป็นอย่างดี
ควรมีผลการเรียนวิชาเหล่านี้สูงกว่าระดับเฉลี่ย (ได้เกรดไม่ต่ากว่า B) นอกจากนี้ควรมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษาที่จะเรียน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ควรมีความสนใจ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการก่อสร้างทั้งทางด้านสิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ เช่น อาคารสูง สาธารณูปโภค
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง และการจัดการงานก่อสร้าง
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต (ไตรภาค)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต (ไตรภาค)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
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38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

129
27
37
53
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

129
27
37
53
12
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิศวกรรมโยธา สามารถเลือกประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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. 2556)
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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 การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
531101 วัสดุวิศวกรรม
2
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
4
รวม
17
รวม
17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202213 โลกาภิวัฒน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
523201 การเขียนโปรแกรม
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
530212 การทดสอบวัสดุ
2
คอมพิวเตอร์ 2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
530231 ชลศาสตร์
4
530233 อุทกวิทยา
3
530251 การสารวจ
4
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1
530253 การสารวจภาคสนาม
1
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
1
วิชาเลือกเสรี (1)
4
รวม
17
รวม
17
รวม
18
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและ
4
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4
530202 สมการเชิงอนุพนั ธ์
4
การทดสอบ
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
4
สาหรับวิศวกรโยธา
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 1
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5
530317 การออกแบบคอนกรีต
4
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
4
530321 ปฐพีกลศาสตร์
4
เสริมเหล็ก 2
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
4
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1
530324 วิศวกรรมฐานราก
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
4
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
1
รวม
15
รวม
18
รวม
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ 4
บริหารงานก่อสร้าง
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
8
วิชาเลือกเสรี(2)
4
รวม
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

530491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต

8

รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

วิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

8
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รวม

หน่วยกิต

4

4

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(วิศวกรรมโยธาแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมโครงสร้าง)
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
530251 การสารวจ
4
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
1
รวม
17
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธา
4
และการทดสอบ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
1
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
4
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม

15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2
รวม
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
530231 ชลศาสตร์
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202213 โลกาภิวัฒน์
203305 ภาษาอังกฤษ 5
530212 การทดสอบวัสดุ
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
530233 อุทกวิทยา
530253 การสารวจภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต
3
3
2
2
3
1
14

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4
530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับ
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
4
วิศวกรโยธา
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5
530317 การออกแบบคอนกรีต
530321 ปฐพีกลศาสตร์
4
เสริมเหล็ก 2
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1
530324 วิศวกรรมฐานราก
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
รวม
18
รวม

หน่วยกิต
4

หน่วยกิต
3
3
2
4
4
1
17
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4
4
4
1
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหารงานก่อสร้าง
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
530620 พลศาสตร์ของโครงสร้าง
(วิชาเลือกบังคับ 1)
530621 กลศาสตร์วัสดุชั้นสูง
(วิชาเลือกบังคับ 2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4
530491 สหกิจศึกษา 1
1
4

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
530622 โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นสูง (วิชาเลือก
บังคับ 3)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกเสรี (3)

หน่วยกิต
4
4
4

4
4
17

รวม

8
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รวม

12

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(วิศวกรรมโยธาแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมธรณีเทคนิค)
หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

หน่วยกิต
4
1
4
3
3
2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203203 ภาษาอังกฤษ 3
523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
530251 การสารวจ
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธา
และการทดสอบ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202213 โลกาภิวัฒน์
3
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
530212 การทดสอบวัสดุ
2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
2
4
530231 ชลศาสตร์
4
530233 อุทกวิทยา
3
4
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1
530253 การสารวจภาคสนาม
1
1
17
รวม
17
รวม
14
ปี
ท
่
ี
3
ภาคการศึ
ก
ษาที
่
2
หน่
ว
ยกิ
ต
ปี
ท
่
ี
3
ภาคการศึ
ก
ษาที
่
3
หน่
วยกิต
หน่วยกิต
4 530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4
530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับ
4
530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
4
วิศวกรโยธา
1 530318 การออกแบบโครงสร้างไม้
5
530317 การออกแบบคอนกรีต
4
4
และเหล็ก
4
เสริมเหล็ก 2
4 530321 ปฐพีกลศาสตร์
1
530324 วิศวกรรมฐานราก
4
2 530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
4
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
1
15
รวม
18
รวม
17

รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
531101 วัสดุวิศวกรรม
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหารงานก่อสร้าง
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
530640 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์
(วิชาเลือกบังคับ 1)
530641 วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง
(วิชาเลือกบังคับ 2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

530491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต

8

1
4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

530642 เทคนิคการปรับปรุงดิน
(วิชาเลือกบังคับ 3)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกเสรี (3)

หน่วยกิต

4
4
4

4
4
17

8
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รวม

12

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(วิศวกรรมโยธาแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมแหล่งนา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
530251 การสารวจ
4
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
1
รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธา
4
และการทดสอบ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
1
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
4
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
4
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
รวม

15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
530231 ชลศาสตร์
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
530316 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก
530321 ปฐพีกลศาสตร์
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
รวม

202213 โลกาภิวัฒน์
203305 ภาษาอังกฤษ 5
530212 การทดสอบวัสดุ
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
530233 อุทกวิทยา
530253 การสารวจภาคสนาม
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับ
วิศวกรโยธา
530317 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2
530324 วิศวกรรมฐานราก
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
รวม

3
3
2
2
3
1
14
หน่วยกิต
4

3
3
2
4
4
1
17
หน่วยกิต
4
4
5
4
1
18
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4
4
4
1
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหารงานก่อสร้าง
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
530660 อุทกวิทยาชั้นสูง
(วิชาเลือกบังคับ 1)
530661 การคานวณในงานชลศาสตร์
(วิชาเลือกบังคับ 2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต

4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

530491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต

8

1
4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

530662 การวิเคราะห์ระบบในงาน
ทรัพยากรน้า(วิชาเลือก
บังคับ 3)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกเสรี (3)

หน่วยกิต

4

4
4

4
4
17

8
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รวม

12

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(วิศวกรรมโยธาแบบก้าวหน้า : การบริหารงานก่อสร้าง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

หน่วยกิต
4
1
4
3
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203203 ภาษาอังกฤษ 3
523201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
530251 การสารวจ
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธา
และการทดสอบ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
2
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
530231 ชลศาสตร์
4
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
530316 การออกแบบคอนกรีต
1
เสริมเหล็ก 1
4
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้
4
และเหล็ก
2
530321 ปฐพีกลศาสตร์
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
15
รวม

รวม

2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
523101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
103113 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4

17
หน่วยกิต
3
3
2
4
4
1

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202213 โลกาภิวัฒน์
203305 ภาษาอังกฤษ 5
530212 การทดสอบวัสดุ
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
530233 อุทกวิทยา
530253 การสารวจภาคสนาม

19
หน่วยกิต
3
3
2
2
3
1

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับ
4
วิศวกรโยธา
530317 การออกแบบคอนกรีต
5
เสริมเหล็ก 2
530324 วิศวกรรมฐานราก
4 530351 วิศวกรรมการขนส่ง
1 530352 การทดสอบวัสดุการทาง
18
รวม

14
หน่วยกิต
4
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4
4
4
1
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหารงานก่อสร้าง
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
530680 หลักการบริหารสมัยใหม่
สาหรับงานก่อสร้าง
(วิชาเลือกบังคับ 1)
530681 การบริหารการเงินสาหรับงาน
ก่อสร้าง (วิชาเลือกบังคับ 2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

530491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต

8

1
4

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

530682 การวางแผนและ
ควบคุมโครงการชั้นสูง (วิชา
เลือกบังคับ 3)
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกเสรี (3)

หน่วยกิต

4

4
4

4
4
17

รวม

8
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รวม

12

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)
Bachelor of Engineering (Metallurgical Engineering)
B.Eng. (Metallurgical Eng.)

ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรวิศวกรรมโลหการเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง โดยประกอบไปด้วยรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมโลหการ ที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ตามความถนัด ยกตัวอย่างเช่น วิชาชีพทางด้านการสกัดโลหะจากแร่และกากของเสียใน
อุตสาหกรรม การผลิตโลหะสะอาดและการนากลับมาใช้ใหม่ การควบคุมกระบวนการหล่อหลอมและผลิตขึ้นรูปโลหะ การเชื่อมและการตัดแต่ง
ชิ้นงาน การทดสอบสมบัติเชิงกลและตรวจสอบความเสียหายของชิ้นงานและอุปกรณ์ การอบชุบชิ้นงานโลหะและการเคลือบผิว การป้องกันการกัด
กร่อนในโลหะ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรื อสารแม่เหล็กที่เป็นโลหะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพที่มี ภาคอุตสาหกรรมรองรับ รวมถึง
สถาบันทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในหน่วยงานของรัฐอีกด้วย
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะสาคัญตามปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิ ทยาลัย โดยจัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนอกจากจะ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อเน้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชาเฉพาะที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้ านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะหลัก เช่น กระบวนการปรุงและทาความสะอาดน้าโลหะ การ
ขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการหล่อและเชิงกล โลหวิทยากายภาพ เคมีและเชิงกล โลหวิทยาในโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก กระบวนการทาง
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ความร้อน วิศวกรรมพื้นผิว เทคโนโลยีและโลหวิทยาการเชื่อมโลหะ การกัดกร่อนในโลหะ รวมถึงวิชาชีพต่าง ๆ ทางด้านโลหการ ให้รองรับตาม
ความถนัดของนักศึกษาและความทันสมัยของเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์ด้านโลหการและให้สอดคล้อ งต่อ
ความความต้องการบัณ ฑิตของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการยกระดับคุณ ภาพของวิศวกรโลหการให้ทัดเทียมระดับอาเซียนและนานาชาติ
นอกจากนี้ ระบบสหกิจศึกษา สามารถช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การทางานจริงในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ตลอดจนส่งเสริมบุคลิคและคุณลักษณะที่
เหมาะสมของบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการวิศวกรโลหการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาควรมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี การเน้นเรื่องความเข้าใจ ใน
หลักการและเหตุผลเป็นหลัก เพื่อทาให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางด้านกายภาพ เคมีและเชิงกลของโลหะ
ประเภทต่าง ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
เช่น โลหะผสมของอะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม และ ไททาเนียม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาควรมีความมานะอดทน มีวินัย และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

193 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
33
69
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
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 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
1
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 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
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 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
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
531303 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล
1
วิศวกรรมโลหการ
2
531311 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4

102111
102112
103101
105113
202107
525101

รวม
19
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 531491 สหกิจศึกษา 1
531401 โลหวิทยาการเชื่อมต่อ
4
531402 การบ่งลักษณะวัสดุ
4
531403 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ 4
531490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
รวม
16
รวม

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
8
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รวม

17
หน่วยกิต
8
3
3
14

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
B.Eng. (Environmental Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
ลักษณะงานวิชาชีพ เป็นการนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและป้อ งกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยเน้นงาน
วางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้าประปา การรวบรวมและการบาบัดน้าเสีย งานควบคุมระบบประปา และระบบบาบัดน้าเสีย ง าน
วางแผนออกแบบและควบคุมการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร งานควบคุม ตรวจวัดมลภาวะอากาศและเสียง งาน
บริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานทางด้านพลัง งานและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นวิชาชีพ ที่ผู้หญิงมีโอกาสได้งานสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ชาย ได้ทางานใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชน
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เน้นการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในด้านสุขาภิบาลและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เรียนรู้ในการออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้าอุปโภคและบริโภค
ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมน้าเสีย ระบบการป้องกันและบาบัดมลพิษทางน้า อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้งานและปฏิบัติได้จริง ผู้ศึกษาควรมีความสนใจในปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน มีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

291
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ที่มีความสนใจปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีอุดมการณ์หรือความ
ตั้งใจที่เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดยเฉพาะทางเคมี และชีววิทยา และมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะสามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือทางานที่อาจต้องเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ นอกจากนี้ ควรเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นสนใจติดตามความคืบหน้าวิทยาการใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

190 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
51
45
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้าเสีย
2. การออกแบบและควบคุมระบบผลิตน้าอุปโภคและบริโภค ระบบบาบัดน้าเสีย
3. ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย
4. การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. บริษัทเอกชนที่ทางานด้านระบบบาบัดมลพิษ/กาจัดขยะ
8. โรงงานอุตสาหกรรม
9. งานราชการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/วิจัย สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุม
เป็นต้น

มลพิ ษ

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อทางานด้านการ
ให้คาปรึกษา วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน ตรวจสอบหรืออานวยการใช้ในงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุมโดยสภาวิศวกร และ
สามารถเข้าสอบเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษน้า อากาศ และกากอุตสาหกรรมได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร 0-4422-4606
Website : http://eng.sut.ac.th/envi/
http://www.facebook.com/envisut
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
4
104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
523101 การเขียนโปรแกรม
2
คอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
2
532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
1
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3
532208 ปฏิบัติการชีววิทยา
1
532202 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
1
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
รวม
18
รวม
16
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
202213 โลกาภิวัฒน์
3
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
532312 วิศวกรรมการประปา
4
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
4
532313 วิศวกรรมน้าเสีย
4
532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม 4
532322 วิศวกรรมมูลฝอย
532333 วิศวกรรมอนามัย
4
4
สิ่งแวดล้อม

รวม

18

รวม

18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 2
203102 ภาษาอังกฤษ 2
531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4

รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
530233 อุทกวิทยา
3
532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
3
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2
1
532209 สถิติสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
3
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
4

รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
532314 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร
4
532324 การออกแบบและควบคุม
4
ระบบประปาและน้าเสีย
1
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
4
สิ่งแวดล้อม
4
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม
18
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
532423 การจัดการของเสียอันตราย
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
532490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ (3)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4
532491 สหกิจศึกษา 1
4
3
1
4
16

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกเสรี

8
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รวม

หน่วยกิต
8

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และการปรับปรุงระบบการผลิต การบริหารและการบริการให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ลักษณะวิชาที่ศึกษา มีดังนี้
1. คน เรี ยนรู้ ข้ อจ ากั ดของคน การวั ดงาน การออกแบบ และปรั บปรุ งสถานที่ ท างาน เครื่ องจั กร อุ ป กรณ์ ของเครื่ อ งจั ก ร และโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อม
2. วัสดุ เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการทางาน การออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนวิธีการวางระบบ
การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร
4. การเงิน วิธีการคิดต้นทุน การวิเคราะห์ความคุ้มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ
5. การบริห าร เรีย นรู้ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างคน วัส ดุ เครื่อ งจั ก ร เงิน และทรัพ ยากรอื่ น ๆ โดยใช้ ค วามรู้ข องระบบการบริห ารและ
คณิตศาสตร์ชั้นสูง ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากร
เหล่านั้น และให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบ และปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาระบบการบริหาร
สมัยใหม่
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่ สมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางคณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จ ะต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี กล้าคิดและทา
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

190
38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

135
27
34
54
20
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานอาชีพของวิศวกรอุตสาหการ มีอยู่กว้างขวางในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจบางแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
(1) วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
(2) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
(3) วิศวกรความปลอดภัย
(4) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
(5) วิศวกรขาย
(6) วิศวกรออกแบบ
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(7) วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ
(8) วิศวกรดูแลระบบในหน่วยงานบริการเช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง
(9) วิศวกรซ่อมบารุงรักษา
ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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. 2557)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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 การใช้คอมพิวเตอร์และ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
525101 สารสนเทศการเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนาโลกาภิวัตน์
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 203204 ภาษาอังกฤษ 4
202213 ภาษาอังกฤษ 5
3
3
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
203305 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 3
2
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
529291 การศึกษาวิธกี ารทางาน
1
4
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการ
อุตสาหกรรม
4
1
533261 กรรมวิธกี ารผลิต
4 529290 ผลิตวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
533251 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1
4
533263 ขั้นพื้นฐาน
รวม
21
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
4 533321 การวางแผนและ
533341 การควบคุมคุณภาพ
4
ควบคุมการผลิต
533361 ระบบควบคุมและระบบ
4 533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
งบประมาณในอุตสาหกรรม
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 1 533323 การออกแบบโรงงาน
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
อุตสาหกรรม
533342 การประกันคุณภาพ
วิชาเลือกบังคับ (1)
รวม
15
รวม

299

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4
533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
4
4
20
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รวม

15
หน่วยกิต
4
4
4
4

16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
533490 เตรียมสหกิจศึกษา
533425 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
การจัดการพลังงานและ
533423 สิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกบังคับ (5)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 533491 สหกิจศึกษา 1
2
1
4
4
4
16

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8
533427 องค์กรและการจัดการ
ในอุตสาหกรรม
533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรม
อุตสาหการ
วิชาเลือกเสรี (2)

8
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รวม

หน่วยกิต
4
1
4

9

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Geotechnology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี)
Bachelor of Engineering (Geotechnology)
B.Eng. (Geotech.)

ลักษณะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา การสารวจทางธรณีวิทยา การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การ
นาเทคนิ คและหลักการทางธรณี วิทยามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างมีคุณค่าและเข้าใจ ซึ่งได้แก่ วัสดุทางธรรมชาติต่าง ๆ แร่ธาตุ หิน น้าบาดาล ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ และเน้นการประยุกต์ความรู้ทางธรณีวิทยาเพื่อใช้ในงานทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น การสารวจแหล่งก่อสร้าง การวางแผน การออกแบบ
การก่อสร้าง การดาเนินการ การสารวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งปิโตรเลียม และการบารุงรักษาโครงสร้างทางวิศวกรรม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้ สามารถผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการในระยะต่าง ๆ ของประเทศ จึงได้กาหนดการศึกษาในหลัก สูต ร ให้ประกอบด้วย
การศึกษาพื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การฝึกภาคสนาม การทาแผนที่ ธรณีวิทยา ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาปิโตรเลียม อุทก
ธรณีวิทยา การสารวจ การเจาะและการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล การสารวจและการพัฒนาแหล่งแร่ การสารวจหินต้นกาเนิดปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม เทคโนโลยีการเจาะ อุปกรณ์และระบบการผลิตปิโตรเลี ยม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การประเมินปริมาณสารอง
และเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
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คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ควรเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและมีความพร้อมทางร่างกาย มี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทางานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจาตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นตาบอดสี เป็นต้น
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

190 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

35
32
62
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานในวิชาชีพนี้ จะเกี่ยวข้องกับการสารวจภาคสนาม การทาแผนที่ธรณีวิทยา การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรณีวิทยา การทดสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การออกแบบการควบคุมกิจกรรม การวางแผนการดาเนินการ ตัวอย่างกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ ได้แก่ การสร้างเขื่อนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การสร้างอ่างเก็บน้า การสร้างทางคมนาคม การสารวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากร การทา
เหมืองแร่ การสารวจและผลิตน้าบาดาล และการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
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หน่วยงานที่รองรับ
1. เอกชน

บริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งของไทยและต่างประเทศ
บริษัทสนับสนุนการสารวจ การเจาะ และผลิตปิโตรเลียม
บริษัทเหมืองแร่ต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างขนาดใหญ่
บริษัทปูนซีเมนต์ไทยและอื่น ๆ บริษัทสารวจธรณีฟิสิกส์
บริษัททดสอบวัสดุต่าง ๆ
2. รัฐวิสาหกิจ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
3. ส่วนราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรมศุลกากร กรมชลประทาน
กรมการพลังงานทหาร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทางหลวง สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โอกาสในการศึกษาต่อ
มีโอกาสศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และอาจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102113 เคมีพื้นฐาน 2
4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202213 โลกาภิวัฒน์
3
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
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 ปฏิบัตกิ ารคุณสมบัตหิ ินและของ
1
ไหล
รวม
20
รวม
21
รวม
21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 522201 การบริหารวิศวกรรม
4 534310 การฝึกภาคสนาม
3
534300 ศิลาวิทยา
3 534305 การเรียงลาดับชั้นและ
3 534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ
4
534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
4
ธรณีวิทยาประเทศไทย
534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
3
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
4 534306 วิทยาการตะกอน
3 วิชาเลือกเสรี (1)
3
534303 วิศวกรรมการเจาะ
4 534307 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม
1 วิชาเลือกบังคับ (1)
3
4
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ
1 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
534309 การปฏิบัติการผลิต
3
รวม

19

รวม

18
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รวม

16

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
534490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1 534491 สหกิจศึกษา 1
2
3
3
9

รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 534401 โครงงานเทคโนโลยีธรณี
วิชาเลือกเสรี (3)

8
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รวม

หน่วยกิต
3
2

5

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
: วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
: Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)
: B.Eng. (Manufacturing Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมการผลิต เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเตรีย มการผลิต การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การควบคุมเครื่องจักร การควบคุมการผลิต การประกอบ การควบคุม
คุณ ภาพ จนได้เป็นสินค้าสาเร็จ ตลอดถึ งการประเมินประสิทธิภาพการผลิต สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิต
สินค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมการผลิต จะต้องเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้
ของศาสตร์ท างด้านกรรมวิธีก ารผลิต การออกแบบชิ้ น ส่ วนเครื่อ งจั ก รกล ระบบควบคุม อั ต โนมั ติ การบริห ารการผลิต และการประยุ ก ต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เน้นความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนา จน
ผลิตได้เป็นสินค้าสาเร็จ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริง มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายวิชาในหลักสูตรสามารถแบ่งเป็นกลุ่มวิชา ได้ดังนี้ กลุ่มวิชาด้านวัสดุและการเลือกวัสดุ กลุ่มวิชาด้านกรรมวิธีการผลิต กลุ่มวิชาด้านการ
ออกแบบวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจัก รกลและ GD&T กลุ่มวิชาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ กลุ่มวิชาด้านการบริหารการผลิต กลุ่มวิชาด้านการ
ออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย CAD/CAM/CAE และ กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณทีส่ าคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติ
ที่ดี และเป็นที่ต้องการของสังคมและสถานประกอบการ
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
- มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
- มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
- มีความสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
- มีความต้องการทางานในภาคการผลิต
- มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อการผลิต
โครงสร้างหลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

186 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
44
52
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

194 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
44
52
16
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานภาคอุตสาหกรรม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสามารถประกอบวิชาชีพได้หลายตาแหน่งงาน 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. วิศวกรบารุงรักษา (Maintenance Engineer)
7. วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer)
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งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชี พในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการผลิต เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น
งานวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์นักวิชาการนักวิจัย วิศวกร ในสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานวิจั ย ต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4411 โทรสาร 0-4422-4494
Website : http://eng.sut.ac.th/mae
Email : mae@sut.ac.th
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 599101 เทคโนโลยีทอ้ งถิ่นไทย
3
รวม
17
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 202102 ภาษาอังกฤษ 2
3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 202213 โลกาภิวัตน์
3
525301 การเขียนแบบทางกล
2 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4 203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
1 535222 ปฏิบัตกิ ารกระบวนการทาง
1 535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูป
1
ความร้อนและการขึ้นรูป
และการเชื่อมต่อ
535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม
2
รวม
16
รวม
19
รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
535311 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
4 525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4 529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
1
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
3 529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
3
ไฟฟ้าพื้นฐาน
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด 1 535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
4 535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย
2
535314 การจาลองระบบและการควบคุม
4 535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
เชิงอุตสาหกรรม
535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
1 535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2
(หรือ
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
2
535607 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1)
535336 ปฏิบัติการวัดละเอียดและการ
1
ควบคุม
535337 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ 3
รวม
16
รวม
16
รวม
14
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 535491 สหกิจศึกษา 1
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
2
และจับยึดชิ้นงาน
535414 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1
อุตสาหกรรม
535415 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด
2
และพิกัดความเผื่อ
535490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
รวม
13
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกเสรี

8

หน่วยกิต
2
4
8

รวม

14

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

102111 เคมีพื้นฐาน 1
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1
103101 แคลคูลัส 1
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3
525301 การเขียนแบบทางกล
2
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
1

รวม

16

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

103102 แคลคูลัส 2
4
104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
202102 ภาษาอังกฤษ 2
3
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทาง
1
ความร้อนและการขึ้นรูป
รวม

19

103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
599101 เทคโนโลยีทอ้ งถิ่นไทย
3
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
202213 โลกาภิวัตน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูป
1
และการเชื่อมต่อ
535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม
2
รวม
17
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4
535311 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
4
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
3
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด 1
535314 การจาลองระบบและการควบคุม
4
เชิงอุตสาหกรรม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
203204 ภาษาอังกฤษ 4
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
535607 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

รวม
16
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 535491 สหกิจศึกษา 1
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
2
และจับยึดชิ้นงาน
535414 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1
อุตสาหกรรม
2
535415 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด
และพิกัดความเผื่อ
1
535490 เตรียมสหกิจศึกษา
8
วิชาเลือกบังคับ (1)
รวม
17
รวม

หน่วยกิต
3
4
3
4
1
1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
1
ไฟฟ้าพื้นฐาน
535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย
2
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
2
535336 ปฏิบัติการวัดละเอียดและการควบคุม 1
535337 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3
16
รวม
14
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
วิชาเลือกบังคับ (2)
8
วิชาเลือกเสรี
8

8
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รวม

18

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)
B.Eng. (Automotive Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การ
ประกอบยานยนต์ การตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยาของระบบการทางานของยานยนต์ ทางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งใช้ใน
กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบและการตรวจสอบการทางานด้านยานยนต์ การทางานด้านการวิจัยและพัฒนา
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกประเภท
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ศึกษาวิศวกรรมพื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของแข็ง, ของไหล
และการถ่ายเทความร้อน ศึกษาการทางานของกลไกต่าง ๆ ที่ใช้ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศ การทางานของระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์
ศึกษาเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ประเภท ๆ ศึกษาการออกแบบระบบการผลิตรวมทั้งการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การวางแผนในโรงงานประกอบ
ยานยนต์ ศึกษาเรื่องระบบควบคุมความปลอดภัยและการจัดการด้วนวิศวกรรมสมัยใหม่
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
2. มีความรักและขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์
4. เป็นผู้มีความชอบในเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ที่ใช้ในยานยนต์ และสนใจในเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
195 หน่วยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
44
65
4
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. วิศวกรประกอบยานยนต์
3. วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
4. ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว ธุรกิจด้านยานยนต์
5. นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในกรมขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กบั วัฒนธรรม
3 202211 การคิดเพือ่ การพัฒนา
3
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 202213 โลกาภิวัฒน์
3
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
533261 กรรมวิธกี ารผลิต
4 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4 525301 การเขียนแบบทางกล
2
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
1
536201 วิศวกรรมยานยนต์
4
รวม
20
รวม
20
รวม
20
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525302 การวัดและเครือ่ งมือวัด
3 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4 525401 ระบบอัตโนมัตอิ ุตสาหกรรม
3
525307 การสั่นทางกล
4 525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4 529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพืน้ ฐาน
3
525308 การถ่ายเทความร้อน
4 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
4 536300 สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์
1
536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
4 536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับ
4 536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4
536340 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยายนต์
1
ยานยนต์
536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต์
4
536341 ปฏิบัติการระบบในยานยนต์
1 536306 คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการวิเคราะห์
2
สาหรับวิศวกรรมยานยนต์
รวม
16
รวม
17
รวม
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและ
จับยึดชิ้นงาน
536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
536441 ปฏิบัตกิ ารทางพลศาสตร์1และระบบ
ควบคุมในยานยนต์
536490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1)

4
1
2

รวม

14

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

536491 สหกิจศึกษา 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

8

วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
วิชาเลือกบังคับ
วิชาเลือกเสรี (2)

2
4
4

8

รวม

10

1
1
1
4
รวม

316
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน)
Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering)
B.Eng. (Aeronautical Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน ทั้ง
เป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมในสายการบินต่างๆ และเป็นวิศวกรในสายบารุงรักษาชิ้นส่วนอากาศยาน มีความรู้ความสามารถในการดูแลอุปกรณ์การ
บิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปรับปรุงซ่อมบารุงอากาศยาน ดูแลระบบความปลอดภัยของอากาศยานทั้งในระบบภาคพื้น และภาคอากาศ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ บารุงรักษาอากาศยาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างอากาศยานอากาศพลศาสตร์ ระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน ระบบต่าง ๆ ในอากาศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านอากาศยานและการบิน ตลอดจนมีความรู้ในด้านวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา เพื่อประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
วิศวกรด้านอากาศยาน และมีทักษะในการทางานในอุตสาหกรรมด้านการบินและอากาศยาน มีความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
1. มีความรักและความถนัดด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

195 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
40
69
4
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอากาศยาน
2. วิศวกรซ่อมบารุงอากาศยาน
3. วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมด้านเครื่องต้นกาลังอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน ชิ้นส่วน
อากาศยาน
4. นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานของรัฐ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน 1
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 1
1 105192 ปฏิบัตกิ ารฟิสกิ ส์ 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 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 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่อง
1
537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
1
จาลองการบิน
537202 วัสดุอากาศยาน
4
รวม
20
รวม
20
รวม
19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
525301 การเขียนแบบทางกล
2 525308 การถ่ายเทความร้อน
4 535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
2
525307 การสั่นทางกล
4 537305 กลศาสตร์การบิน
4
และจับยึดชิ้นงาน
537301 อากาศพลศาสตร์
3 537306 โครงสร้างอากาศยาน
4 537309 ระบบควบคุมอากาศยาน
4
537302 เครื่องวัดอากาศยาน
3 537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1
3 537310 ระบบทาความเย็นและปรับ
4
537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
3 537308 ต้นกาลังอากาศยาน
4
ความดันอากาศยาน
537304 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
1 537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน
1 537311 การออกแบบระบบขับเคลื่อน
4
อากาศยาน
537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์
1
และโครงสร้างอากาศยาน
รวม
16
รวม
20
รวม
15
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
537402 การออกแบบอากาศยาน
537440 ปฏิบัติการการซ่อมบารุงและ
ระบบบนอากาศยาน
537490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต

4
4
1

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

537491 สหกิจศึกษา 1

8

รวม

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกเสรี (2)

หน่วยกิต

2
4

1
4
4
18
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รวม

6

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี)
วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี)
Bachelor of Engineering (Geological Engineering)
B.Eng. (Geological Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและพื้นฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสารวจ การ
วางแผน การประเมิน การทดสอบคุณ สมบัติหิน การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อน
อุ โ มงค์ เหมื อ งใต้ ดิ น -บนดิ น ฐานราก ความลาดชั น ของมวลหิ น การขุ ด เจาะน้ ามั น -ก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ประเทศอย่างยั่งยืน
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรม ธรณีวิทยา หินและแร่ ภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมน้าใต้ดิน แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน วิศวกรรมการเจาะ ธรณี
เทคนิค ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี การสารวจธรณีฟิสิกส์ กลศาสตร์หิน เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การชุดเจาะและออกแบบเหมืองบนดิน-ใต้ดิน
วิศวกรรมฐานรากบนมวลหิน การสารวจทางวิศวกรรมธรณี
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
ผู้ที่จะเลือกเรีย นหลัก สูตรวิศวกรรมธรณี ควรเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและมีความพร้อมทางร่างกายมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทางานในภาคสนามได้ ไม่มีโรคประจาตัว ไม่เป็นตาบอดสี รักธรรมชาติ และรักการผจญภัย เป็นต้น
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

187 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

32
28
66
6
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานในวิชาชีพนี้ จะเกี่ยวข้องกับการสารวจในภาคสนาม การวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างในงานวิศวกรรมธรณี เหมือง
แร่บนดินและใต้ดิน เขื่อนและอ่างเก็บน้า ถนน สะพาน ฐานรากบนมวลหิน การเจาะระเบิดหิน ความลาดชันและอุโมงค์ในชั้นหิน โพรงกักเก็บของ
เสียในหิน การบริหารจัดการแหล่งน้าบาดาล การคาดคะเนปอองกันธรณีพิบัติ รวมไปถึงการสารวจแหล่งแร่ แหล่งวัสดุก่อสร้าง แหล่งพลังงานน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ
หน่วยงานที่รองรับ
1. เอกชน

บริษัทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งบนดินและใต้ดิน
บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ ฐานราก
บริษัทในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
บริษัททดสอบวัสดุต่าง ๆ ทางวิศวกรรมธรณี
บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทสารวจและผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริษัทสนับสนุนการสารวจ การเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
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2. รัฐวิสาหกิจ การไฟฟอาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
3. ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมชลประทาน กรมศุลกากร
กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน
โอกาสในการศึกษาต่อ
มี โอกาสศึ ก ษาต่ อในระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4441 โทรสาร 0-4422-4611
Website : http://www.sut.ac.th/engineering/geo/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 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
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 102113 เคมีพื้นฐาน 2
4 202213 โลกาภิวัฒน์
3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 538205 หินและแร่
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 538206 ปฏิบัติการหินและแร่
1
538203 ธรณีวิทยา
4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง
3
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
1 530251 การสารวจ
4 538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน
1
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
1
โครงสร้าง
2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
17
รวม
20
รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
538301 ธรณีเทคนิค
4 538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
4 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
4
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
1 538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี
2 538416 การออกแบบเหมืองและขุด
4
เจาะบนพื้นผิว
538304 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
4 538317 ธรณีฟิสิกส์
3
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน
4 538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
1 538417 การออกแบบเหมืองและขุด
4
เจาะใต้ดิน
538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมสาหรับวิศวกร
4 538319 กลศาสตร์หิน
4
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
1
รวม
20
รวม
18
รวม
15
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

538490 เตรียมสหกิจศึกษา
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี
วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

1 538491 สหกิจศึกษา 1
4
3
3
11
รวม

หน่วยกิต

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

วิชาเลือกบังคับ (2)
วิชาเลือกเสรี (2)

8
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หน่วยกิต

3
5

รวม

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electronic Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Electronic Engineering)
B.Eng. (Electronic Eng.)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่าและความถี่สูง รวมถึ ง
การก่าหนดการท่างานของไอซีถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เน้นการศึกษาเพื่อให้รู้จริงและรู้ลึกเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยอิงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การ
ออกแบบวงจร การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการท่างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเรียนวิชาหลักในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิตอล วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อกและดิจิตอล สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน่า ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ ใช้
งาน เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักศึกษาต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ที่ส่าคัญคือต้องมีใจรักใน
ศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
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โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จ่านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
132
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
35
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
38
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
55
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
4
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
8
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จ่านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
9
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
132 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
38 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บัณ ฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ ปฏิบัติงานอาชีพ ทุกภาคส่วนของประเทศในต่าแหน่ง วิศวกรอิเล็ก ทรอนิกส์
วิศวกรโรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ คือ
1. ภาคอุ ตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยที่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เกื อบทุ ก ประเภทต้องมี วิศวกรอิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพื่ อคอย
ตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจที่ออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น
บริษัทซีเกท บริษัทเบนซ์มาร์ค เป็นต้น
2. ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ่ากองงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ
อาทิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. ภาคงานวิจัย ซึ่งเป็นนักวิจัยให้กับ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับหน่วยงานต่าง 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. 2557)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
203203 ภาษาอังกฤษ 3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์1
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับ
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
203305 ภาษาอังกฤษ 5
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
539403 ปฎิบัติการโฟตอนนิกส์
539490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกบังคับ
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
3
3
2
17
หน่วยกิต
3
3
2
4
4
4
20
หน่วยกิต
3
2
1
4
4
4
18
หน่วยกิต
1
1
1
4
4
11

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103102 แคลคูลัส 2
4 103105 แคลคูลัส 3
4
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน
3
105101 ฟิสิกส์ 1
4 105102 ฟิสิกส์ 2
4
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
17
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3 527204 สัญญาณและระบบ
4
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4
527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
539205 การออกแบบวงจร
4
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
1
อิเล็กทรอนิกส์
539203 อิเล็กทรอนิกส์
4 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
4
ประยุกต์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
527301 หลักการสื่อสาร
539304 อุปกรณ์และวงจรไมโค
อิเล็กทรอนิกส์
539305 ระบบสมองกลฝังตัว
539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
539491 สหกิจศึกษา 1

รวม

19
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 539308 วงจรไมโครเวฟ
4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
539310 โฟตอนนิกส์
4 วิชาเลือกเสรี (1)
4
2
18
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 539499 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

8
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รวม

20
หน่วยกิต
4
4
4
4
16
หน่วยกิต
4

4

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 1
527203 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับ
4
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4
รวม
20
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
4
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
4
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
4
รวม
18
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
1
539403 ปฏิบัติการโฟตอนนิกส์
1
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
10

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
527202 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 2
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
539203 อิเล็กทรอนิกส์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
527301 หลักการสื่อสาร
539304 อุปกรณ์และวงจรไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
539305 ระบบสมองกลฝังตัว
539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
539490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103105 แคลคูลัส 3
3 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน
4 105102 ฟิสิกส์ 2
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3 203102 ภาษาอังกฤษ 2
2 531101 วัสดุวิศวกรรม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
3 202213 โลกาภิวัตน์
3 527204 สัญญาณและระบบ
4 527205 สนามและคลื่น
4
แม่เหล็กไฟฟ้า
539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1 539205 การออกแบบวงจร
4
อิเล็กทรอนิกส์
539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยุกต์
19
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 539308 วงจรไมโครเวฟ
4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
539310 โฟตอนนิกส์
4 539499 โครงงานวิศวกรรม
4
อิเล็กทรอนิกส์
2
14
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
1 539491 สหกิจศึกษา 1
4
4

19
หน่วยกิต
3
4
4

9
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รวม

1
4
4
20
หน่วยกิต
4
4
4
4

16
หน่วยกิต
8

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Product Design Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์)
: วศ.บ. (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์)
: Bachelor of Engineering (Product Design Engineering)
: B.Eng. (Product Design Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นส่วนและสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการสารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบโดยผสมผสานความรู้เชิงวิศวกรรมเข้ากับสุนทรียทางศิลปะ การประสานงานกับหน่วยงานผลิตทั้งใน
เรื่องวัสดุ ความสามารถของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมที่มีการออกแบบสินค้า หรือผลิตสินค้าโดยเน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยรูปลักษณ์ที่ดึงดูด ฟังก์ชันการใช้งาน และรสนิยม สอดคล้องกับการ
รวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ที่ประเทศไทยต้องเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันทางอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์ทางวิศวกรรม เช่น วัสดุ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบเชิง
วิศวกรรม เข้ากับการออกแบบเชิงศิลป์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เน้นความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้และ
ทักษะทางศิลปะ มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ทาโครงงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม วิชาที่ศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
- กลุ่มวิชาด้านวัสดุ การเลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
- กลุ่มวิชาด้านการบริหารการผลิต
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- กลุ่มวิชาด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการออกแบบเชิงนิเวศ
- กลุ่มวิชาด้านการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย CAD/CAE และ GD&T
- กลุ่มวิชาด้านศิลปะ
- กลุ่มวิชาด้านการออกแบบเชิงศิลป์
- กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังในเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิศวกร รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพในอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรที่เป็นที่ต้องการและมีความรับผิดชอบต่อสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
- มีความสนใจและความถนัดในงานศิลปะ
- มีความสนใจและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
- มีความใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
- มีความต้องการทางานในสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง ในด้านการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

180 หน่วยกิต
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

27
29
57
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
งานภาคอุตสาหกรรม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบสินค้า หรือผลิตสินค้าโดย
เน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยรูปลักษณ์ที่ดึงดูด ฟังก์ชันการใช้งาน และรสนิยม โดยสามารถประกอบวิชาชีพได้หลายตาแหน่งงาน 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 ผู้สาเร็จการศึก ษาสามารถประกอบอาชีพ ในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิ จได้ในส่วนที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ออกแบบและผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือการส่งเสริมนวัตกรรม เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นต้น
งานวิ ช าการ/นั ก วิ จั ย /ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบอาชี พ เป็ น ครู อาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย วิ ศ วกร ใน
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน หรืออาชีพส่วนตัวได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4411 โทรสาร 0-4422-4494
Website : http://eng.sut.ac.th/mae
Email : mae@sut.ac.th
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
105113 มนุษย์กบั เทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
525301 การเขียนแบบทางกล
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
540220 สุนทรียศาสตร์

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4 103102 แคลคูลัส 2
1 104113 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
4 105101 ฟิสิกส์ 1
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
2 530211 กลศาสตร์วสั ดุ 1
4 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
1 535222 ปฏิบัตกิ ารกระบวนการทางความ
ร้อนและการขึ้นรูป
4 540201 สถิติสาหรับวิศวกร
3 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร

รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
535232 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3
535312 การเชือ่ มโยงระบบการผลิต
3
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2
540301 การยศาสตร์สาหรับการออกแบบ
3
ผลิตภัณฑ์
540302 ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
1
540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
4
และการออกแบบเชิงนิเวศน์ศรษฐกิจ
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
540460 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
540490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2
17
หน่วยกิต
3
4
3
1
3
3

รวม
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
4
540303 การออกแบบอุตสาหกรรม
4
540304 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3

16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3 540491 สหกิจศึกษา 1
1
2
4
10
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202213 โลกาภิวัตน์
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูป
1
และการเชือ่ มต่อ
540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3
รวม
14
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
535311 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
4
540305 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ
1
ผลิตภัณฑ์
540306 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4
540307 การควบคุมรูปร่าง ขนาดและพิกัด 2
ความเผื่อผลิตภัณฑ์
วิชาเลือกบังคับ (1)
4

15
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 วิชาเลือกบังคับ (3)
วิชาเลือกเสรี
8
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รวม

18
หน่วยกิต
4
8
12

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Tool Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ)
Bachelor of Engineering (Tool Engineering)
B.Eng. (Tool Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องมือกล เป็นวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงานตัดและขึ้นรูปโลหะ
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ลักษณะวิชาที่ศึกษา มีดังนี้
1. กลุ่มวิชาการออกแบบทางวิศวกรรมของเครื่องมือ เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบมีดตัดโลหะ เกจตรวจสอบขนาด อุปกรณ์ยึดชิ้นงาน และ
แม่พิมพ์ รวมทั้งมาตรวิทยา
2. กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เรียนรู้การตัดโลหะ การแปรรูปโลหะ หลักพื้นฐานกับกระบวนการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรม
3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมวิธีการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เรียนรู้การวางแผนการผลิตและประมาณการต้นทุน การใช้คอมพิวเตอร์
ออกแบบ การออกแบบโรงงานรวมทั้งการออกแบบสาธารณูปโภคและการวางผังเครื่องจักร
4. กลุ่มวิชาการผลิต เรียนรู้การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาแม่พิมพ์
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะต้อง
ชอบคิดและลงมือปฏิบัติ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

38
12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

134
27
34
53
20
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรออกแบบเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิตไทยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะ
(2) วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
(3) วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิต
(4) วิศวกรด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
(5) วิศวกรทางด้านการออกแบบและสร้างเกจ
(6) สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ เช่น เป็นเจ้าของกิจการออกแบบแม่พิมพ์ ตัดโลหะ และโมลด์ขึ้นรูปโลหะต่างๆ
โทรศัพท์ 0-4422-4264 โทรสาร 0-4422-4604
Website: http://eng.sut.ac.th/Industrial/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
สารสนเทศ
523101 การเขียนโปรแกรม
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
คอมพิวเตอร์ 1
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 541243 การเขียนแบบวิศวกรรม
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
เครื่องมือ
4
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
4 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
541241 กระบวนการผลิตเบื้องต้น
4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
541242 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
541211 มาตรวิทยาทางวิศวกรรม
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
541322 กระบวนการแปรรูปโลหะ
4 541313 วิศวกรรมเครื่องมือ 1
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
4 541331 วิศวกรรมวิธีการ
541312 การออกแบบเครื่องมือกลเบื้องต้น
4 วิชาเลือกบังคับ (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2 วิชาเลือกบังคับ (2)
รวม
18
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
541490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 541491 สหกิจศึกษา 1
533425 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
2
541415 การออกแบบเพือ่ การผลิต
4
วิชาเลือกบังคับ (5)
4
วิชาเลือกเสรี (1)
4
รวม
15
รวม

หน่วยกิต
4
3
4
1
3
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103105 แคลคูลัส 3
4
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
105102 ฟิสิกส์ 2
4
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4

17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3
2 202213 โลกาภิวัตน์
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3
4 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
มู
ล
ฐาน
4
1 541221 หลักการการผลิตทางวิศวกรรม 4
4
18
รวม
14
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3 533341 การควบคุมคุณภาพ
4
4 541314 วิศวกรรมเครื่องมือ 2
4
4 วิชาเลือกบังคับ (3)
4
4 วิชาเลือกบังคับ (4)
4
4
19
รวม
16
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
8 541432 การวางแผนกระบวนการ
4
ผลิตและประมาณการต้นทุน
541433 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ
3
ทางวิศวกรรมเครื่องมือ
วิชาเลือกเสรี (2)
4
8
รวม
11
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กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Agritronic Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Agritronic Engineering)
B.Eng. (Agritronic Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิศวกรออกแบบ ทดสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือนักวิจัยและพัฒนา วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทางการจัดการฟาร์ม วิศวกร
โรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ วิศวกรดูแลควบคุมระบบการผลิตของชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
การออกแบบ วิเคราะห์วงจรอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ย่านความถี่ต่าและความถี่สูง การท่ างานของ IC ถึงระดับเกต เพื่ อประยุก ต์ความรู้ทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ ให้เป็นระบบการท่างานแบบอัตโนมัติโดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยสมองกล
เซ็นเซอร์ส่าหรับการเกษตรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
นักศึกษาต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ที่ส่าคัญคือต้องมีใจรักใน
ศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
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โครงสร้างหลักสูตร
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จ่านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 186 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
131
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
31
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
38
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
58
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
4
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
8
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
จ่านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต (ไตรภาค)
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
38
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
9
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์
2
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
135
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
31
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
38
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
58
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
8
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
8
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้จบการศึกษา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมแอกกริท รอนิ ก ส์ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ างกว้างขวางทุ ก ภาคส่ว นของประเทศในต่ าแหน่ ง วิศ วกร
อิเล็กทรอนิกส์ทางการจัดการฟาร์ม วิศวกรโรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ เป็นต้น ซึ่งมีตัวอย่างแบ่งตามกิจกรรมองค์กร
ดังนี้
1. ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ่ากัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ่ากัด,
บริษัท เพชรเกษมการเกษตร จ่ากัด, บริษัท เอฟเคแอล โกลบอล เทรดดิ้ง จ่ากัด, บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จ่ากัด เป็นต้น
2. ภาคราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นวิศวกรประจ่ากองงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ
3. ภาคงานวิจัย ซึ่งเป็นนักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร 0-4422-4220
Website : http://eng.sut.ac.th/elec/
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
4
103105 แคลคูลัส 3
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
4
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
531101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
17
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
202213 โลกาภิวัตน์
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
512212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
2 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4
เกษตรและอาหาร
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
1
527205 สนามและคลื่น
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์1
539203 อิเล็กทรอนิกส์
4
แม่เหล็กไฟฟ้า
527213 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับ
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
2
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
539205 การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4
539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยุกต์
รวม
20
รวม
17
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
4
539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 542302 เทคโนโลยีการผลิตพืช
4
542305 การแปรรูปอาหาร
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 542303 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4
542306 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการ
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
4 542304 การตรวจสอบโดยไม่ท่าลาย
4
จัดการของเสีย
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
4
ส่าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี (1)
542301 ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวส่าหรับ 4
วิศวกร
รวม
18
รวม
16
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
542401 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4 542491 สหกิจศึกษา 1
8
542499 โครงงานวิศวกรรม
แอกกริทรอนิกส์
542402 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย่าสูง
1
542403 ปฏิบัติการวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
1
542490 เตรียมสหกิจศึกษา
1
วิชาเลือกบังคับ
4
วิชาเลือกเสรี (2)
4
รวม
15
รวม
8
รวม
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หน่วยกิต
4
3
4
1
3
4
19
หน่วยกิต
3
3
4
1
4
4
19
หน่วยกิต
4
4
4
4

16
หน่วยกิต
4

4

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102111 เคมีพื้นฐาน 1
4 103102 แคลคูลัส 2
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
103101 แคลคูลัส 1
4 105101 ฟิสิกส์ 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
สารสนเทศ
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2
รวม
17
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 203204 ภาษาอังกฤษ 4
203203 ภาษาอังกฤษ 3
2 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2
527201 คณิตศาสตร์ส่าหรับวิศวกรรม
4 527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์1
539203 อิเล็กทรอนิกส์
527213 การวัดและเครื่องมือวัดส่าหรับ
4 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
529201 วงจรไฟฟ้า
4
รวม
20
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
203305 ภาษาอังกฤษ 5
3 539307 อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2 542302 เทคโนโลยีการผลิตพืช
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 542303 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
4 542304 การตรวจสอบโดยไม่ท่าลาย
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า 4
ส่าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรเบื้องต้น
542301 ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวส่าหรับ
4
วิศวกร
รวม
18
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
542401 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4 542490 เตรียมสหกิจศึกษา
542402 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นย่าสูง
1 วิชาเลือกเสรี (1)
542403 ปฏิบัติการวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
1 วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
รวม
14
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 103105 แคลคูลัส 3
4
3 103113 คณิตศาสตร์ใน
3
4
ชีวิตประจ่าวัน
1 105102 ฟิสิกส์ 2
4
3 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
2 203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
531101 วัสดุวิศวกรรม
4
17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
3
3 202213 โลกาภิวัตน์
3
3 512212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุ
เกษตรและอาหาร
4
1 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4
4 539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1
4
2 539205 การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
4
ประยุกต์
17
รวม
19
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4 539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
4
4 542305 การแปรรูปอาหาร
4
4 542306 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการ
4
4
จัดการของเสีย
542499 โครงงานวิ ศวกรรมแอกกริ ทรอ- 4
นิกส์
16
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
1 542491 สหกิจศึกษา 1
4
4
9
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รวม

16
หน่วยกิต
8

8

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ Engineering Program in Mechatronics Engineering
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
B.Eng. (Mechatronics Engineering)

ลักษณะวิชาชีพ
วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่
เครื่องจักรทางานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่ว นยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทางานได้เองแบบอัตโนมัติ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการ ออกแบบ
หรือปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นวิชาคานวณเพื่อนาไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบของเครื่องจักรที่ทางานแบบอัตโนมัติ
โดยวิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สาหรับวิช าชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทางานและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลที่ทางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์
และระบบกลไกของเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
1. มีความรักและถนัดด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
2. มีความรักและขยันมั่นเพียรในการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
184 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 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
สาหรับ ผู้เข้ าศึก ษาที่ สาเร็จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิชาชี พ ชั้น สู ง จะได้รับ การยกเว้น รายวิช าจากที่ ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องศึกษา จานวน 57 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์
 วิศวกรการผลิต
 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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)
แผนการเรียนสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
551101 การเขียนแบบวิศวกรรม
551102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
551241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
รวม

หน่วยกิต
3
4
4
3
14

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4
551122 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์สาหรับวิศวกร 1 1
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
4
551242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3
รวม
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
551123 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4
551124 ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 1
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
4
551202 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม
13

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
511111 เคมีสาหรับวิศวกร
4
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
551205 กรรมวิธกี ารผลิตและปฏิบัติการ
4
การผลิต
รวม
15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
551206 กลศาสตร์วัสดุ
4
551208 การควบคุมรูปร่างการให้ขนาด
2
และพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
551207 เทอร์โมไดนามิกส์
551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
551302 อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 2
551401 ต้นกาลังของไหล

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1
551305 การวัดและเครื่องมือวัด
4
551309 การออกแบบระบบควบคุม
4
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
4
551470 โครงงานทางวิศวกรรม
4
เมคคาทรอนิกส์

รวม

หน่วยกิต
4
4
4
1
3
16

รวม

รวม

14

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
551308 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ 3
วิชาเลือกบังคับ

17
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รวม

หน่วยกิต
4
4
3
1

12
หน่วยกิต
4
4
2
4

14

แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แผนการเรียนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
551111 เคมีสาหรับวิศวกร
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม

หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
3 203101 ภาษาอังกฤษ 1
3
551101 การเขียนแบบวิศวกรรม
3
4 551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4
1 551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1
4 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
4
15
รวม
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการศึกษา
3
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2
551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4
551202 วัสดุวิศวกรรม
4
รวม

16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
4
551302 อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า
3
551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
4
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 1
วิชาเลือกบังคับ (1)
4
รวม
16

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3
203102 ภาษาอังกฤษ 2
3
551102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4
551123 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
4
รวม
19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3
551241 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3
551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4
551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
4
551205 กรรมวิธีการผลิตและ
4
ปฏิบัตกิ ารการผลิต
รวม
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
202213 โลกาภิวัตน์
3
551242 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3
551206 กลศาสตร์วัสดุ
4
551207 เทอร์โมไดนามิกส์
4
551208 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด
2
และพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน
รวม
16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1
551304 การออกแบบเครื่องจักรกล
4
551305 การวัดและเครื่องมือวัด
4
551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
4
วิชาเลือกบังคับ (2)
4
รวม
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4
551308 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
4
551309 การออกแบบระบบควบคุม
4
551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 1
วิชาเลือกบังคับ (3)
4
รวม
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

551401 ต้นกาลังของไหล
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
551490 เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

3 551491 สหกิจศึกษา 1
4
2
1
4
14
รวม

หน่วยกิต

8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

551470 โครงงานทางวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกเสรี (2)

8
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รวม

หน่วยกิต

4
2
4
10

กลับสู่หน้าสารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
521211 พื้นฐานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
1(1-0-2)
(Fundamental of Agricultural and
Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบข่ายของงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี
ทันสมัยของเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีทันสมัยของการ
แปรรูปและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรและอาหาร พลังงานสะอาดจาก
ผลิตผลและของเสียทางการเกษตรและอาหาร ปัจจัยที่ทาให้โลกร้อน
และวิธีการแก้ไข การดูงาน
521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร 3(3-0-6)
(Engineering Properties of Agricultural and
Food Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
หลั ก การของการก าหนดรู ป ทรงและขนาดสมบั ติ ท างกล
สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเนื้อสัมผัส และสมบัติทางสี
ของวัสดุอาหาร ความสัมพันธ์ของสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุอาหาร
กับกระบวนการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร
521213 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมเกษตร
3(3-0-6)
และอาหาร
(Applied Mathematics for Agricultural and
Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ครอบคลุมเรื่อง รากของสมการแบบไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยโดยตรง
ให้กับสมการพีชคณิตเชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแบบประมาณค่าของระบบ
สมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง วิธีหาค่าอิน
ติ เกรตและอนุ พั น ธ์ เชิ ง ตั ว เลข วิ ธี ก ารแก้ ส มการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ
วิธีก ารหาค่าไอเกนและการแก้ ปั ญ หาเรื่องบาวน์ ด ารี 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 ฐานเคมี อ าห ารครอ บ คลุ ม เรื่ อ ง น้ าแ ละน้ าแ ข็ ง
คาร์โบไฮเดรต น้ามันและไขมัน กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ วิตามิน
สารเติ ม แต่ งทางอาหาร การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข ององค์ ป ระกอบ
อาหารระหว่างกระบวนการแปรรูปและเก็บรั กษาอาหาร ประเภทของ
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติอาหาร
ต่อชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
เกษตร การเน่าเสียของอาหารอันเกิดจากจุลินทรีย์ ผลของการเน่าเสีย
ของอาหาร ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

348
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0-8)
(Theory of Agricultural Machines)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งจั ก รกล ข้ อ ต่ อ เชื่ อ ม การวิ เคราะห์ ก าร
เคลื่อนไหว การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ใน
ลักษณะต่าง ๆ กลไกและเครื่องจักรกลพื้นฐาน การวิเคราะห์แรงสถิตย์
และแรงเฉื่ อ ยในเครื่ อ งจั ก รกลเกษตร แรงสั่ น สะเทื อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
เครื่องจักรกลเกษตร ล้อตุนก าลัง สมดุลของมวลที่เคลื่อนที่แบบหมุน
และเคลื่อนที่แบบชักกลับไปกลับมา
521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Machinery Design)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
หลัก การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจัก รกลเกษตร สมบัติของ
วัสดุ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ความเค้นผสมและ
ทฤษฏี ค วามเสีย หาย การวิเคราะห์ ค วามเสี ย หายเนื่ อ งจากความล้ า
เพลา แบริ่ ง การยึ ด ต่ อ ชิ้ น งานเข้ า ด้ ว ยกั น สปริ ง การส่ ง ก าลั ง โดย
สายพาน โซ่แบบลูกกลิ้ง และเฟือง
521313 การสั่นสะเทือนสาหรับงานทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เกษตรและอาหาร
(Vibrations for Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ธรรมชาติการสั่นสะเทือน ความถี่ธรรมชาติ ผลการแปลงฟู
เรียร์ ทฤษฎีการสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับของระบบหนึ่งระดับ
ขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนที่ไม่สมดุล การควง
ของเพลา เครื่ อ งมื อ วั ด การสั่ น สะเทื อ น การลดและการดู ด ซั บ การ

สั่น สะเทื อ น ระบบสั่ น สะเทื อนของระบบต่อ เนื่ อ ง การประยุก ต์ ท าง
วิ ศ วกรรมเกษตรและอาหาร การวิ เ คราะห์ ก ารสั่ น สะเทื อ นใน
เครื่อ งจั ก รกลเกษตรและอาหาร ผลของการสั่ น สะเทื อ นที่ มี ต่ อ วั ส ดุ
เกษตรและอาหาร
521314 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตร
4(4-0-8)
และอาหาร
(Automatic Control in Agricultural and
Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
หลักการควบคุมอัตโนมัติ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของ
ระบบพลศาสตร์ แผนผั ง บล็ อ กและแผนผั ง การไหลสั ญ ญาณ การ
สนองตอบของระบบ เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ของระบบ ระบบควบคุมในเครื่องจักรกลเกษตรและอาหารและ
วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
4(4-0-8)
(Heat and Mass Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
หลั ก การการถ่ ายเทความร้ อ น สมการอนุ พั น ธ์ ก ารถ่ ายเท
ความร้ อ น กฎการน าความร้ อ นของ Fourier การน าความร้ อ นใน
สภาวะคงตั ว และไม่ ค งตั ว การพาความร้ อ น การแผ่ รั งสี ค วามร้อ น
หลักการการถ่ายเทมวล สมการการถ่ายเทมวล กฎการแพร่โมเลกุลของ
Fick การแพร่โมเลกุลในสภาวะคงตัว และไม่คงตัว การพามวล พื้นฐาน
การประยุก ต์ใช้หลัก การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสาหรับ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรและอาหาร
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521316 การแช่แข็งและการเก็บรักษาด้วยความเย็น
4(4-0-8)
(Freezing and Cold Storage)
วิชาบังคับก่อน : 521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
อุณ หพลศาสตร์ของการทาความเย็น เอนโทรปี วัฎจักรคาร์
โน วัฎจักรการทาความเย็น ระบบการทาความเย็น การอัดไอ การดูด
ซึม การอัดเจ๊ตไอน้า องค์ประกอบของระบบทาความเย็น เครื่องอัดไอ
เครื่ อ งควบแน่ น อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม สารท าความเย็ น เครื่ อ งท าระเหย
หอคอยน้า การควบคุมอัตโนมัติสาหรับระบบทาความเย็น ฉนวนความ
ร้อ น การค านวณภาระความเย็ น การออกแบบระบบท าความเย็ น
หลักการเบื้องต้นสาหรับการแช่แข็ง การประยุกต์การทาความเย็นทาง
อุตสาหกรรมเกษตร การเก็บรักษาด้วยความเย็น
521317 ระบบต้นกาลังทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4(4-0-8)
(Power Systems in Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
หลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบ
ความร้อนและการผลิตกาลัง โรงจักรกาลังไอน้า ระบบกังหันก๊าซ และ
ระบบผสมร่วมระหว่างโรงจักรกาลังไอน้าและกังหันก๊าซ คุณสมบัติทาง
กายภาพของเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ส่วนประกอบพื้นฐานและการใช้
งานหม้อต้มไอน้า หลักการออกแบบหม้อต้มไอน้า การใช้งานไอน้าและ
เทคนิ ค การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
เศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
521318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
1(0-3-3)
(Agricultural and Food Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1

หลั ก การศึ ก ษาด้ า นปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมเกษตรและ
อาหาร การวั ด ความดั น อุ ณ หภู มิ ความเครีย ด การทดสอบแรงดึ ง
แรงบิด ความล้าของวัสดุ การวัดการไหลและความเร็วของของไหล การ
ทดสอบการนาและการพาความร้อน การวัดค่าความร้อน
521319 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
1(0-3-3)
(Agricultural and Food Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 521314 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเกษตร
และอาหารและ
521318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
การทดสอบสมดุ ลมวลและการสั่น สะเทื อน ฝึก ปฏิ บั ติก าร
พื้นฐานเครื่องมือวัดและระบบการวัดประเภทต่าง ๆ ระบบเก็บวัดข้อมูล
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบควบคุ ม ไฮดรอลิ ก ส์ แ ละนิ ว แมติ ก ส์ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบ
4(4-0-8)
ทางการเกษตร
(Internal Combustion Engine for Agricultural
Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
กาลังที่ใช้ในระบบการเกษตรพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาป
ภายในเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ระบบการจุดระเบิดวัฏจักรอากาศและ
เชื้อเพลิงในอุดมคติก ารอัดบรรจุอากาศและการกวาดล้างไอเสีย การ
หล่อลื่นและการหล่อเย็นสมรรถนะและการทดสอบการแก้ไขข้อขัดข้อง
และการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
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521322 การออกแบบโรงเรือนเกษตรแบบบูรณาการ
4(4-0-8)
(Integrated Bioproduct Structure Design)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
หลั ก การทางภู มิ ส ถาปั ต ย์ ส าหรั บ โรงเรื อ นในฟาร์ ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัสดุก่ อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้งานทางการเกษตร อาคารสาหรับสัตว์ เรือนกระจก การ
ระบายอากาศในโรงเรือนเกษตร หลักการออกแบบโรงเรือนแบบบูรณา
การ การออกแบบไซโล
521323 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
1(0-3-3)
(Agricultural Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร และ
521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร
สมบัติทางกายภาพ ความเร็วลอยตัว การลดขนาดและการคัด
แยก การผสม การหาความชื้นวัสดุเกษตร การเจาะสารวจดิน การหา
ความชื้นในดินและพิกัดอัตเตอเบิร์ก การทดสอบการซึมผ่านของน้าในดิน
การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบแรงเฉือนในดินแบบโดยตรง
521324 ปฏิบัติการวิศวกรรรมเกษตร 2
1(0-3-3)
(Agricultural Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบ
ทางการเกษตร และ
521323 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
การถอดประกอบและตรวจวิ เคราะห์ ร ะบบต่ า งๆ ของ
เครื่องยนต์ การทดสอบหากาลังของเครื่องยนต์ การฝึกปฏิบัติงานและ
การทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกลเกษตร

521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Tractor Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ชนิ ด และโครงสร้ างมู ล ฐานของรถแทรกเตอร์ เครื่อ งยนต์
ระบบถ่ า ยทอดก าลั ง ระบบไฟฟ้ า ระบบต่ อ พ่ ว ง ระบบไฮดรอลิ ก ส์
กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์และจุด ต่อ พ่ วง การทรงตัว ล้ อและยาง
เครื่ อ งช่ ว ยการฉุ ด ลาก กลศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นบนผิ ว ดิ น และ
ยานพาหนะนอกถนนเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้รถแทรกเตอร์
และการซ่อมบารุง เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานรถแทรกเตอร์หลักการ
ออกแบบรถแทรกเตอร์
521326 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Machinery Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521325 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร และ
521311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร
สมบัติท างกลของดิน และพืช ที ่เกี ่ย วข้อ งกับ การออกแบบ
เครื่องจักรกลเกษตร หลักการทางาน หลักการออกแบบเครื่องจักรกล
เกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องมือเตรีย มดิน เครื่อ งมือ
ปลูก เครื่องมือดูแลบารุงรัก ษา เครื่องมือเก็บเกี่ย ว หลัก การทดสอบ
เพื ่อ ประเมิน ประสิท ธิภ าพของเครื ่อ งจัก รกลเกษตร มาตรฐาน
เครื ่อ งจัก รกลเกษตร เศรษฐศาสตร์แ ละการจัด การเครื่อ งจัก รกล
เกษตรเบื้องต้น
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521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Soil and Water Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
การก าเนิด ดิน โครงสร้า งดิน การจาแนกประเภทของดิน
ทางวิศวกรรมเกษตร การซึมผ่านของน้าในดิน พื้นฐานกลศาสตร์ของ
ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและเครื่องจักรกลเกษตร หลักการสารวจ
ทางวิศ วกรรมเพื ่อ การเกษตร หลัก การชลประทาน ความสัม พัน ธ์
ระหว่างดิน น้าและพืช ความต้องการใช้น้าของพืช ระบบการให้น้าแก่
พืชแบบต่าง ๆ
521331 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
4(4-0-8)
(Principles of Food Process Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
ทฤษฎีแ ละหลัก การที่เกี่ย วพัน กับ การทางานของอุป กรณ์
เฉพาะหน่ว ยทางวิศ วกรรมอาหารเรื ่อ งการบดลดขนาด การแยก
อนุภ าคทางกล การตกตะกอน การผสมของอาหารแข็ง และเหลว
ฟลูอิไดเซชั่น การตกผลึก การกรองและการแยกด้วยเมมเบรน การ
แปรรูป อาหารด้วยหลัก การเอกซ์ท รูชัน หลัก วิศ วกรรมการแปรรูป
อาหารที่ใช้ความร้อนและความเย็นครอบคลุมเรื่องหม้อต้มฆ่าเชื้อ การ
แช่เยือกแข็ง
521332 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
4(4-0-8)
(Principles of Food Process Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เกี่ ย วพั น กั บ การท างานของอุ ป กรณ์
เฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารเรื่อง การระเหย การกลั่น การสกั ด

ระหว่างของเหลวกับของเหลว การชะละลายของแข็งด้วยของเหลว การ
ดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออนหลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารที่ไม่
ใช้ ค วามร้ อ นโดยตรงครอบคลุ ม เรื่ อ ง การให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟคลื่นความถี่วิทยุ รังสีอินฟราเรด โอห์มิค
521333 เทคโนโลยีการเผาไหม้สาหรับวิศวกรรมอาหาร 4(4-0-8)
(Combustion Technology for Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
ทฤษฏี ก ารเผาไหม้ สมบั ติ ท างกายภาพของเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง
เชื้ อ เพลิ ง เหลว เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซ และเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล หั ว เผาไหม้
เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้ การนาความร้อนที่
ได้จากการเผาไหม้ไปใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประยุกต์ใ ช้
ทฤษฏีการเผาไหม้สาหรับหม้อต้มไอน้า การควบคุมมลภาวะที่เกิดจาก
การเผาไหม้
521334 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
3(3-0-6)
(Food Packaging Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตร
และอาหารและ
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ชนิ ด และสมบั ติ ข องวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ หลักการการทางาน
ของเครื่องจักรกลบรรจุอาหารเหลวและอาหารแข็ง การวิเคราะห์กลไก
การทางานของเครื่องจักรกลบรรจุผลิตภัณ ฑ์อาหารและการวิเคราะห์
จลนศาสตร์ของระบบบรรจุ ระบบก าหนดปริม าณการบรรจุ ระบบ
ตรวจสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์
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521335 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
1(0-3-3)
(Food Process Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
หลักการทางานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้แปรรูปอาหาร
และการปรับค่าองค์ประกอบของเครื่องจัก รกลอาหาร การวัดสมบัติ
ทางกายภาพและความร้อนของอาหาร ความหนืดของอาหารเหลว เนื้อ
สัมผัส การระเหย การอัดพอง การแช่แข็งและการละลาย
521336 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
1(0-3-3)
(Food Process Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 521335 ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
การทาแห้ง การสกัดของเหลว การบดลดขนาดและการคัด
แยกอนุภาคของแข็ง การฆ่าเชื้อด้วยหม้อต้มฆ่าชื้อ การกวนและการ
ผสม การกลั่น การกรองด้วยเมมเบรน
521337 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Food Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์
ทาเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบแผนผังโรงงานอย่างเป็นระบบ แผนภาพ
การไหลของวั สดุ อ าหาร การปรั บ ปรุ งความสมดุ ล ของเส้ น ทาง การ
จัดการระบบการผลิต การเคลื่ อนย้ายวัสดุ เทคนิค ในการจั ดแผนผั ง
โรงงานและการออกแบบโรงงาน การสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร
521338 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร3(3-0-6)
(Engineering Quality Control in Food Industry)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

หลั ก การควบคุ ม คุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรมอาหาร การ
ออกแบบระบบควบคุมคุณ ภาพ การใช้แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์
สมรรถภาพของกระบวนการ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
แผนชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การควบคุมและตรวจสอบโดยวิธีการ
สุ่ม ตั วอย่าง เทคนิ ค การก าหนดขอบข่ายรายละเอี ย ดของผลิต ภั ณ ฑ์
ความเชื่อถือได้และการทดสอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน หลักการ
และการประยุกต์ระบบวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤต หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตในการประกันคุณภาพอาหาร
521411 เทคนิควิจัยและกรณีศึกษา
1(0-3-3)
(Research Technique and Case Study)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลัก วิจัย ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หัวข้อที่น่าสนใจ
ทางวิศ วกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์ ปั ญ หาทางวิศ วกรรม
เกษตรและอาหาร การเขียนรายงานทางวิชาการ การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
521441 การทาแห้งและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
4(4-0-8)
(Drying and Storage of Agricultural Products)
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร
521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
ทฤษฎีการทาแห้ง หลักการเคลื่อนที่ของอากาศ การอบแห้ง
ผลเกษตรด้ ว ยลมร้ อ น การหาปริ ม าณความชื้ น วั ส ดุ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความชื้นกั บอุณ หภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล ชนิดของเครื่อง
อบแห้ง การออกแบบเครื่องทาแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
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521442 วิศวกรรมโรงสีข้าว
4(4-0-8)
(Rice Mill Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตรหรือ
521331 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1
การออกแบบระบบสีข้าว การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
โรงสีข้าว การทาความสะอาดและการสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออก
จากข้าวสาร การขัดขาวและขัดมันข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสาร การ
บรรจุถุง อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพข้าวสาร
521443 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
4(4-0-8)
(Postharvest Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521221 วิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตรหรือ
521331 หลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 1
บทบาทและความส าคั ญ ของวิท ยาการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ มี ผลต่ อความสดของผั ก และผลไม้ การ
ออกแบบระบบระบายความร้อน การลดอุณหภูมิในการเก็บรักษา การ
ควบคุ ม บรรยากาศและบรรยากาศดัด แปลงในโรงเก็ บ รัก ษาผลผลิ ต
ทางการเกษตร สารเคลือบผิวที่สามารถกินได้ การพัฒนาและแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
521444 วิทยาการการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
4(4-0-8)
(Cereal Grain Storage Technology)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไซโล วิทยากระแสของวัสดุที่จะบรรจุ
ในไซโล แรงเค้นในไซโล พฤติกรรมของแรงเค้นกระทาต่อไซโล สาหรับ
การคานวณโครงสร้าง ระบบลาเลียงสาหรับไซโล การเลือกที่ตั้งสาหรับ
ไซโล เศรษฐศาสตร์สาหรับการเก็บผลิตภัณฑ์

521445 การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
4(4-0-8)
(Design of Harvesting Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
ลัก ษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิต ผลเกษตรชนิ ด ต่ างๆ
หลักการตัดต้นพืชและชนิดของใบมีดตัด หลักการโน้มต้นพืชและดึงต้น
พืช การลาเลีย งต้ นพื ช การนวด ระบบการทาความสะอาดเมล็ด พื ช
เครื่องมือเก็บเกี่ยวเฉพาะอย่าง
521451 การใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Electrification)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
การใช้ ไ ฟฟ้ า จากสายส่ ง ภาระและการเดิ น สายไฟ การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม ไฟฟ้าสาหรับกรรมวิธีการผลิตต่างๆ ใน
การเกษตร เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง ประปา และ มอเตอร์
เครื่องมือพิเศษสาหรับฟาร์มที่ใช้ไฟฟ้า
521452 เครื่องพ่นฝอยและพ่นฝุ่นสารเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Spraying and Dusting Equipment)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
ปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดแมลงและวัชพืชใน
ประเทศไทย เครื่องพ่นและหัวพ่นสารเคมี การออกแบบและเลือกใช้
ระบบ ทดสอบสมรรถนะ การใช้ และปรับแต่งเครื่องพ่ นสารเคมีชนิ ด
ต่างๆ การล่องลอยของสารเคมี อิทธิพลของความสั่นสะเทือนและเสียง
ของเครื่องพ่นสารเคมี การพ่นสารเคมีโดยใช้เครื่องบิน ความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมี
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521453 กายศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร
4(4-0-8)
(Ergonomics in Agricultural Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แบบจาลองและการวิจัย หลัก การทางานของมนุษย์ร่วมกั บ
เครื่องจัก รกลและสิ่ งแวดล้ อม การวัด ขนาดและการเคลื่อ นไหวของ
ร่างกาย การบังคับด้วยมือและเท้า การยกและการหิ้ว การวางผังพื้นที่
ในการท างาน การรั บ รู้ก ารเห็ น การได้ ยิ น กลิ่ น รส และความรู้สึ ก
ภาระและกระบวนการทางกายภาพ ภาระและกระบวนการทางจิตใจ
การลดอันตรายในการประกอบการเกษตรกรรม การประยุกต์หลักการ
ทางการยศาสตร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
521454 การจัดการต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร 4(4-0-8)
(Power and Agricultural Machinery Management)
วิชาบังคับก่อน : 521321 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับระบบ
ทางการเกษตร
สภ าวะ ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั กรก ลเก ษ ตรใน ป ระเท ศไท ย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและระดับของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
สมรรถนะของต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตรการคานวณเวลาและ
ตารางการทางานระบบการหมุนเวีย นการใช้เครื่องจัก รกลเกษตรการ
วางแผนป้ องกั น เครื่อ งจัก รกลเกษตรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่ าเสื่อ ม
ราคาจุดคุ้มทุนและระยะคืนทุน
521455 กาลังของของไหล
4(4-0-8)
(Fluid Power)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กาลังของระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติก อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์-นิว
แมติ ก สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละการออกแบบวงจรของระบบทั้ ง สอง การ

ประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์-นิวแมติกส์ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบทั้งสอง
521456 การออกแบบระบบชลประทาน
4(4-0-8)
(Irrigation System Design)
วิชาบังคับก่อน : 521327 วิศวกรรมดินและน้าทางการเกษตร
การออกแบบการให้น้าแก่ พื ช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การให้น้าทางผิวดิน ใต้ดิน และระบบสปริงเกลอร์ การเลือกชนิด ขนาด
ของท่อ การวางท่อ การเลือกชนิดและขนาดของปั๊มน้า
521457 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการเกษตร
4(4-0-8)
(Agricultural Environment Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 หรือ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
สัตว์และสิ่งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร ความชื้น
และผลที่มีต่อสัตว์ การถ่ายเทความร้อนและไอน้าผ่านอาคาร การระบาย
อากาศในอาคาร ระบบการทาฟาร์มแบบผสมผสานของเสียจากสัตว์และพืช
การใช้ประโยชน์จากของเสียของสัตว์และพืชสาหรับพัฒนาชนบท
521458 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
4(4-0-8)
(Alternative Energy for Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
การใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้า ไม้ แก๊สชีวภาพและ
วัสดุเหลือจากการเกษตร การคานวณความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ แผง
รับแสงอาทิตย์ บ่อน้าร้อนแสงอาทิตย์ เซลแสงอาทิตย์ การผลิตถ่านและเตา
ประเภทต่างๆ เครื่องมือวัดแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เทอร์ไบน์ขนาดเล็ก
บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
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521459 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-7)
(Agricultural Machinery Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการทางาน
ของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ชนิดต่างๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง การ
ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ที่ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เครื่องมือเตรียมดิน
เครื่ อ งมื อ ปลู ก เครื่ อ งมื อ ดู แ ลบ ารุ งรั ก ษา เครื่ อ งมื อ เก็ บ เกี่ ย วและ
ผลกระทบของการใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์
521461 การวิเคราะห์ในวิศวกรรมอาหาร
4(4-0-8)
(Food Engineering Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
แปรรูปอาหาร สมการเชิงอนุพันธ์ การใช้ลาปลาสทรานฟอร์มสาหรับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของกระบวนการในการแปรรูปอาหาร
521462 วิทยากระแสทางอาหาร
4(4-0-8)
(Food Rheology)
วิชาบังคับก่อน : 521212 สมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุเกษตร
และอาหาร
หลักการเรื่องวิทยากระแสของอาหาร พื้นฐานการสร้างสมการ
คณิ ตศาสตร์อธิบายสมบั ติทางวิทยากระแสของอาหาร เครื่องมื อตรวจ
วิเคราะห์ สมบั ติ ทางวิทยากระแสและกรรมวิธี การทดสอบ การจาแนก
ประเภทของอาหารจากสมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร ความสาคัญ
ของวิทยากระแสของอาหารในกระบวนการไหลและการขึ้นรูปหรือการ
เปลี่ยนรูปทรงของอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสมบั ติ
ทางวิทยากระแสของอาหารต่อปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีอาหาร

521463 การระเหยน้าในอาหารเหลว
4(4-0-8)
(Evaporation of Fluid Food)
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2
คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการระเหย จุดเดือดที่สูงขึ้น
การถ่ ายโอนความร้ อนระหว่ างการระเหย ดุ ลมวลสารและพลั งงานใน
เครื่องระเหยหน่วยเดียวและหลายหน่วย การออกแบบระบบการระเหย
การปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหย เครื่องระเหยน้าในอาหาร
521464 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
4(4-0-8)
(Dairy Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521332 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2
การประยุกต์หลักการแยกทางกลในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
นม การออกแบบเครื่องเหวี่ยงแยก การกรองโดยละเอียดและเครื่องโฮ
โมจิไนซ์ การออกแบบกระบวนการให้ ค วามร้อนแบบ พาสเจอร์ไรซ์
สเตอร์ไรซ์ และยูเอชที ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือผลิตเนย
ไอศกรีม นมเปรี้ย ว การล้างท าความสะอาดแบบไม่ต้องถอดอุปกรณ์
และการบรรจุผลิตภัณฑ์นม
521465 การจัดการโรงงานอาหาร
4(4-0-8)
(Food Plant Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การจั ด องค์ ก รและการด าเนิ น งานในอุ ต สาหกรรมอาหาร
สมั ย ใหม่ แนวทางพื้ น ฐานของการจั ด องค์ ก รในการปฏิ บั ติ ง านและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและทฤษฎีของการจัดการและการแบ่งหน้าที่
การจัดการ การจัดการการผลิตอาหารโดยเน้นคุณค่าเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินผลและเทคนิคของการจัดการ
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521466 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4(4-0-8)
(Agricultural and Food Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงสร้ า งต้ น ทุ น และหลั ก การบั ญ ชี การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์
การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคาและ
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเศรษฐศาสตร์

การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ไฟไนต์อิเลเมนท์สาหรับปัญหาการถ่ายเทความร้อน
การวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์ความเค้นในงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

521471 การเขียนโปรแกรมเฉพาะงานทาง
4(3-3-9)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(Specific Programming in Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฟังก์ชันและ
คาสั่งของตัวแปลโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ใน
งานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

521473 การวัดและอุปกรณ์วัดทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เกษตรและอาหาร
(Measurement and Instrumentation in Agricultural
and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร หลักการ
วัดทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร อุปกรณ์การวัดทางการเกษตรและ
อาหาร เซนเซอร์ การออกแบบทรานซ์ดิวเซอร์สาหรับการวัดแรงต่างๆ
ในภาคสนาม การวัดทางความร้อน ชนิดต่างๆ ไพโรมิเมตตรีแบบแผ่รังสี
ทรานซ์ดิวเซอร์และวงจรกาหนดทางไกล การวัดความดันมานอมิเตอร์
และไมโครมานอมิเตอร์ เครื่องวัดความดัน โดยใช้ไฟฟ้าและทรานซ์ดิว
เซอร์แบบนิวแมติค การวัดการไหล เครื่องมือวัดความเร็ว เครื่องมือวัด
ปริ ม าตรการไหล เครื่ อ งมื อ วัด ความร้ อ นการไหล เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
ควบคุมคุณภาพน้า ไอน้า และไอน้าอิ่มตัว

521472 วิธีไฟไนต์อิเลเมนท์เบื้องต้นสาหรับ
4(3-3-9)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(Introduction to Finite Element Method for
Agricultural and Food Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร และ
521315 การถ่ายเทความร้อนและมวล
วิธีทางไฟไนต์อิเลเมนท์เบื้องต้น เมทริกซ์ การสร้างสมการอนุพันธ์
ของไฟไนต์อิเลเมนท์จากวิธีการโดยตรง วิธีการแปรผัน วิธีการถ่วงน้าหนักเศษ
ตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณภายในสาหรับไฟไนต์อิเลเมนท์ในหนึ่งและสองมิติ

521474 เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
เกษตรและอาหาร
(Fluid Machinery in Agricultural and Food Industry)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
การจาแนกและลักษณะของเครื่องสูบ เครื่องเป่า และเครื่อง
อั ด ในอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร การค านวณสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลของไหล การออกแบบระบบท่อสาหรับ
การจ่ายของไหลในท่อ การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ของเครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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521475 การออกแบบเครื่องมือลาเลียงวัสดุ
4(4-0-8)
เกษตรและอาหาร
(Agricultural and Food Materials Handling
Equipments Design)
วิชาบังคับก่อน : 521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
หลักการและเทคนิคการลาเลียงวัสดุเกษตรและอาหาร การ
ออกแบบเครื่องมือลาเลียงแบบสายพาน 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 วิธีบาบัดขจัดของเสีย การบาบัดของ
เสียที่เป็นของแข็ง ลักษณะของน้าเสียจากการเกษตรและโรงงานอาหาร
แหล่ ง ที่ ม าของสิ่ ง มี พิ ษ ขี ด จ ากั ด ความเป็ น พิ ษ ของน้ าเสี ย ที่ ย อมรั บ
เทคนิคในการตรวจวัดน้าเสีย วิธีกาจัดน้าเสียขั้นแรกและขั้นที่สอง การ
ควบคุมภาวะความเป็นพิษของแหล่งน้า
521477 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับ
4(3-3-9)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(Computer - Aided Design for Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ
521312 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

ปรั ช ญาของการใช้ ค อมพิ วเตอร์เพื่ อ การออกแบบ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ชนิดต่างๆ งานเชื่อม งานโลหะแผ่นพับและแม่พิมพ์ ชิ้นงานพื้นผิว แบบ
ประกอบและแบบแยกชิ้นของเครื่องจัก รกล เทคนิคการนาเสนอด้วย
ภาพเคลื่อนไหวและการให้แสงเงาบนพื้ นผิว การประยุกต์ใช้งานในการ
ออกแบบเครื่องจักรทางการเกษตรและอาหาร
521481 หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตร
4(4-0-8)
และอาหาร
(Selected Topics in Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจ จุบัน และการพัฒ นาใหม่ ๆทางด้าน
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
521482 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 4(2-6-10)
(Special Problem in Agricultural and Food
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางวิ ศ วกรรมเกษตรและอาหารระดั บ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
521483 โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4(0-12-12)
(Agricultural and Food Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร
และอาหาร
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521490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมั ค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
521491 สหกิจศึกษา
18 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

521492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 521491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
521493 สหกิจศึกษา
38 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 521492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
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521494 โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาทดแทน
9 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
(Agricultural and Food Engineering Study Project)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารโดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิช าวิ ศ วกรรมเกษตรและอาหารโดยโครงงานนั้ น ต้ อ งเป็ น การ
พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า

522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ ลูกค้าและความต้องการ
ซื้อ การจัดซื้อและการผลิต เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบขนส่งและการจัดการขนส่ง การจัดเก็บคลังสินค้า
การบรรจุภั ณ ฑ์ และการขนย้ายวัสดุ การออกแบบโครงข่ายและการ
กาหนดตาแหน่ง การเงินและการวัดประเมินผล ความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทาน

522201 บริหารวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนา การจัดการ การตลาด มนุษยสัมพันธ์ มูลค่าเงินตาม
เวลา การวิ เคราะห์ ง บการเงิ น การพยากรณ์ ย อดขาย การควบคุ ม
คุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ การจัดงบลงทุน
และ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

522212 การบริหารจัดการธุรกิจ
4(4-0-8)
(Business Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎี แ ละหลั ก การจัด การ ลัก ษณะของการจัด การธุรกิ จ
บทบาทของกลุ่มบุคคลและรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจ รูปแบบและปัจจัยในการ
พิจ ารณาเพื่อประกอบธุรกิ จ การก าหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุท ธ์
และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ ลักษณะและวิธีการจัดการด้าน
การผลิต การตลาด งานบุ ค คล การเงิน และการสร้างความสั ม พั น ธ์
สาหรับลูกค้า คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ

522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 4(4-0-8)
(Introduction to Transportation and Logistics System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ลักษณะและองค์ประกอบของการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
การวางแผนและประเภทระบบขนส่ง ปัญหาและความท้ายทายในการ
พัฒนาและจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ แนะนาเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ
ในหลักสูตร

522241 การสารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Surveyingin Transportation and Logistics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนา การวัดค่า ระยะราบ มุมราบ การทาระดับ การทารูป
ตัด เส้ น ชั้ น ความสู ง แผนที่ ภู มิ ป ระเทศ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ การประยุก ต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
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522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง
4(4-0-8)
(Statistics Methods in Transportation)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
การประยุ ก ต์ ห ลั ก สถิ ติ เ พื่ อ ใช้ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมขนส่ ง
ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรเชิงสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ ทฤษฎี
แถวคอย การวิเคราะห์สมการเชิงเส้น
522243 วิศวกรรมขนส่ง
4(4-0-8)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ
โลจิสติกส์
องค์ประกอบของระบบการขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ
ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างวิ ธีก ารขนส่ ง และศึ ก ษาภาพรวมเบื้ อ งต้น ของ
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมขนส่งในแขนงต่าง ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหา
ด้านการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การขนส่ ง กั บ การใช้ ที่ ดิ น และการพั ฒ นาเมื อ ง การวิ เคราะห์ ค วาม
ต้องการเดินทาง การวิเคราะห์และออกแบบด้านจราจร การออกแบบ
เส้ น ทางเบื้ อ งต้ น ผลกระทบด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม การประเมิ น โครงการ
ความปลอดภัย ทางถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งอัจ ฉริย ะ
การพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืน
522301 ปัญหาเฉพาะเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Special Problems in Transportation and Logistics)
เงื่อนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา

การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็ นชอบจากหัวหน้ าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อรักษาไว้ที่
สาขาวิชา และจะต้องมีการนาเสนอโครงงาน
522311 การวิจัยการดาเนินงานในงานขนส่งและ
4(4-0-8)
โลจิสติกส์
(Operations Research in Transportation and
Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง
ความน่าจะเป็ น แบบจาลองการตัดสิน ใจ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น โปรแกรมเชิงเส้น แบบจาลองการขนส่งและ
การมอบหมายงาน แบบจาลองการควบคุมสินค้า ทฤษฎีแถวคอย
การจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ มาร์ค อฟ การจัด การโครงการ
ทฤษฎีเกม
522312 การขนส่งและกระจายสินค้า
4(4-0-8)
(Transportation and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การบริห ารจัด การการขนส่ง และการกระจายสิน ค้า
แบบจาลองการตัด สิน ใจสาหรับ การขนส่ง และการกระจายสิน ค้า
ศึก ษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ของการขนส่งและการกระจายสินค้า
ในรูปแบบต่าง ๆ กลยุทธ์ในการจัดตารางเวลาและกาหนดเส้นทางใน
การส่ง และการกระจายสิน ค้า นโยบายในการขนส่งสิน ค้า ระหว่า ง
ประเทศ
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522313 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
4(4-0-8)
(Inventory and Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการดาเนินงานในงานขนส่งและ
โลจิสติกส์หรือ
522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความหมาย ประเภทของสิ น ค้ า คงคลั ง การวางแผนและ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การคานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม บทบาทหน้ า ที่ ข องคลั ง สิ น ค้ า การบริ ห ารและจั ด การ
คลั งสิ น ค้ า งานเอกสาร การตรวจสอบ การบริ ห ารงานบุ ค คล การ
คานวณกาลังคน และการประเมินประสิทธิภาพการทางานในคลังสินค้า
522314 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
ระหว่างประเทศ
(Global Logistics and Supply Chain
Management)
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความสาคัญ ของโลจิสติ ก ส์และโซ่อุป ทานระหว่างประเทศ
บทบาทความสาคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่สาคัญและประโยชน์ของ
การท า Global sourcing การวางสถานที่ ตั้ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ
Global (Global facility location) พ าณิ ชย์ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ละ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง ข้ อมู ลสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้อ งในการจัด การโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศ
522315 วิศวกรรมความปลอดภัย
4(4-0-8)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์

ความหมายของอุบัติเหตุ ความเสี่ยง และสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ลักษณะงานและความผิดพลาดของมนุษย์ มาตรฐานความ
ปลอดภั ย และกฎหมาย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย ในการ
ทางาน การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบการทางานเพื่อความปลอดภัย
522316 ระบบขนถ่ายวัสดุ
4(4-0-8)
(Material Handling)
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ
โลจิสติกส์
ลั ก ษณะและข้ อ จ ากั ด ของสิ น ค้ า จุ ด เชื่ อ มต่ อ โลจิ ส ติ ก ส์
ประเภทต่าง ๆ เครื่องมือและระบบการยกขนที่แหล่งผลิตและจุดเชื่อม
ต่อ ลั ก ษณะของระบบการขนส่ ง ค่ าใช้ จ่าย เวลา และข้ อ จากั ด ของ
ระบบการขนส่ง
522317 กฎหมายการขนส่ง และพิธีศุลกากร
4(4-0-8)
(Legal Aspects for Transportation and Customs)
วิชาบังคับก่อน : 522202 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและ
โลจิสติกส์
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการ
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้
สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในความชารุด
บกพร่อง สูญหายของสินค้า และพัสดุภัณ ฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติและพิธี
การนาหรือขนส่งสินค้าผ่านแดน ข้อตกลง อนุสัญญา และสนธิสัญญา
การขนส่งระหว่างประเทศ
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522318 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Information System for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการวางแผน
ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบที่ ใช้ ส นั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจที่ ใช้ ใ นระดั บ
ผู้บริหาร การคานวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

522332 ปฏิบัติการการวางแผนและออกแบบการทาง 1(0-3-3)
(Highway Planning and Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร
วิธีการสารวจเส้นทาง การสารวจเพื่อก่อสร้างเส้นทาง การ
ออกแบบทางเรขาคณิ ตของทาง วิธี ก ารทดสอบวัส ดุที่ ใช้ ในงานทาง
ได้แก่ ดิน มวลรวม คอนกรีต และแอสฟัลท์ การออกแบบวัสดุสาหรับ
ผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต

522319 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Strategic Management for Logistics and
Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : 522211 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กระบวนการและเทคนิคในการจัดทาและรักษาไว้ซึ่งนโยบาย
ทางธุรกิจ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การปรับตัวของ
ธุ ร กิ จ และผู้ บ ริ ห ารเมื่ อ สภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลง การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิคและ
วิธีการการกาหนดกลยุทธ์การบริหารในภาวะวิกฤติ

522333 การออกแบบผิวทาง
4(4-0-8)
(Pavement Design)
วิชาบังคับก่อน : 522331 การวางแผนและออกแบบการทาง
ศึก ษาพฤติ ก รรมการรับ น้ าหนั ก ของพื้ น ทางต่อ การจราจร
ประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการกระจายแรง ลักษณะของโครงสร้างพื้นทาง
และพฤติกรรมในการรับแรง การพิจารณาปริมาณการจราจรอายุการใช้
งาน การเลือ กวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง ปั ญ หาการก่ อ สร้ างและบ ารุงรัก ษาทาง
เงื่อนไขการออกแบบและการก าหนดตัวแปรในการออกแบบ วิธีการ
ออกแบบพื้นทางต่าง ๆ

522331 การวางแผนและออกแบบการทาง
4(4-0-8)
(Highway Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร
ระบบและหน้าที่ของทางหลวง เกณฑ์การออกแบบ ลักษณะ
ของผู้ ใช้ ถ นน ยวดยาน การจราจร และถนน ความจุ ข องถนน การ
ออกแบบทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่างระดับ การ
ออกแบบสภาพข้างทาง การจาแนกและออกแบบผิวทาง ระบบระบาย
น้า การก่ อสร้าง การบ ารุงรัก ษาและปรับ ปรุงทางหลวง ระบบความ
ปลอดภัย การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

522341 วิศวกรรมจราจร
4(3-3-9)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 522242 วิธีทางสถิติในการขนส่ง
องค์ ประกอบของการจราจร วิธีก ารศึก ษา เก็ บ ข้อมู ลและ
วิเคราะห์ด้านการจราจร ความปลอดภัย คุณ สมบัติพื้นฐานและทฤษฎี
การไหลของการจราจร ปริ ม าณและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว ชี้ วั ด
คุณภาพของการบริการของโครงสร้างพื้นฐานการจราจร การออกแบบ
การควบคุมทางแยก
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522342 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง
4(4-0-8)
(Travel Demand Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง
การคาดคะเนความต้องการการเดินทางทั้งเมืองและเฉพาะที่
รูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจาลองการเดินทาง
แบบสี่ขั้น ประกอบด้วย การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง
การเลือกรูปแบบการเดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทาง
522343 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
4(4-0-8)
(Transport Economics)
วิชาบังคับก่อน : 522201 บริหารวิศวกรรม
ทฤษฏี ข องเศรษฐศาสตร์ ร ะดั บ จุ ล ภาค พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายด้านการขนส่ง การพิจารณาความต้องการในการ
เดินทาง ราคา คุณ ภาพชีวิต การนาวิธีทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการด้านการขนส่ง
522344 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง
4(4-0-8)
(Environment and Energy in Transportation
System)
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง
เชื้อเพลิ งที่ใช้ ในภาคขนส่ง เทคโนโลยีเชื้ อเพลิงในอนาคต การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์
โมเดลต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บเสียงและคุณภาพของอากาศ บทบาทของการ
วิเคราะห์ ผลกระทบต่อโครงการ กฎระเบี ยบเกี่ ยวกั บการขออนุญาตและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ มลพิ ษสิ่ งแวดล้อมจากยานพาหนะ มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและการตรวจวัด และเทคโนโลยีการลดมลพิษจากภาคขนส่ง

522345 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง
4(4-0-8)
(Geographic Information System in
Transportation)
วิชาบังคับก่อน : 522241 การสารวจในงานขนส่งและโลจิสติกส์
ทฤษฎีและการประยุกต์การใช้ระบบภู มิศาสตร์สารสนเทศใน
วิศวกรรมขนส่ง และการวางแผนการขนส่งทั่วไป การฝึกในห้องปฏิบัติการ
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 การประเมินผลกระทบของระบบขนส่งอัจ ฉริยะ บทบาท
ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคอีคอมเมิร์ซ การบริหารคลังสินค้า
และขนส่งด้วยระบบไอที ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน12 หน่วยกิต
522347 การวิเคราะห์นโยบายและการบริหารการขนส่ง 4(4-0-8)
(Transportation Administration and Policy
Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง
การจั ด องค์ ก รด้ า นนโยบาย กระบวนการนโยบายขนส่ ง
องค์ก ร การวางแผน การวิเคราะห์ และการดาเนินงานนโยบาย การ
ประเมินตนเองด้วยการวิเคราะห์สว๊อต

364
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

522348 การจัดการท่าอากาศยาน
4(4-0-8)
(Airport Management)
วิชาบังคับก่อน : 522331 การวางแผนและออกแบบการทาง
ระบบท่าอากาศยานและบทบาทหน้าที่ของท่ าอากาศยาน
องค์ประกอบของท่าอากาศยาน เขตการบินและนอกเขตการบิน น่าน
ฟ้ า และการควบคุ ม การบิ น ความเป็ น เจ้ า ของท่ า อากาศยานในเชิ ง
พาณิ ช ย์ แ ละในเชิ ง เอกชน แนวโน้ ม ความต้ อ งการในอนาคตของ
ผู้โดยสาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิ จ ท่ าอากาศยาน กฏระเบีย บ
ข้อบังคับของท่าอากาศยาน ความมั่นคงและปลอดภัยในท่าอากาศยาน
ผลกระทบของท่าอากาศยานต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

522351 ปฏิสมั พันธ์ของการพัฒนาเมือง การใช้
4(4-0-8)
ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง
(Urban Development, Land Use and Transportation
Interaction)
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง
ประวัติความเป็นมาของการวางผังเมือง ทฤษฎีการเติบโตของ
เมื อง วิธีการวางผังเมืองและภู มิภาค การวางแผนเบื้ องต้นด้ านการใช้
ที่ดินและการขนส่ง การศึกษาความสัมพันธ์และประเมินผลกระทบของ
ระบบขนส่งต่อการพั ฒนาเมือง การใช้ ประโยชน์ที่ดิ นและสิ่งแวดล้อม
บทบาทของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาที่ดินและการขนส่ง

522349 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน 4(4-0-8)
(Transit System Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 522243 วิศวกรรมขนส่ง
ความรู้ เบื้ อ งต้ น ในการวางแผนและออกแบบระบบขนส่ ง
สาธารณะ การวางแผน การออกแบบและการด าเนิน งานของระบบ
ขนส่งสาธารณะ การดาเนินงานของสถานีต่าง ๆ ในระบบขนส่ง การ
เชื่อมประสานกับระหว่างระบบขนส่ง

522352 ความรู้เรื่องท่าเรือ
4(4-0-8)
(Introduction to Port)
วิชาบังคับก่อน : 522212 การบริหารจัดการธุรกิจ
การท่าเรือและรูปแบบการบริหารท่าเรือ การจัดการท่าเรือ
การบริ ก ารนอกท่ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านขณ ะเรื อ อยู่ ใ นท่ า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในท่าเรือ การกาหนดราคาค่าภาระท่าเรือ
และค่าธรรมเนียมความแออัด การพัฒนาท่าเรือ

522350 ระบบการขนส่งผสมผสาน
4(4-0-8)
(Intermodal Transportation System)
วิชาบังคับก่อน : 522341 วิศวกรรมจราจร
การวางแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบระบบการขนส่งแบบสานต่อ
การวางแผนปัจจัยการขนส่งสินค้า เทคโนโลยีระบบการขนส่งแบบสาน
ต่อ และการดาเนินงานของสถานีต่าง ๆ นโยบายการขนส่งแบบสานต่อ
การวางแผนและการดาเนินการ

522401 โครงงานวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Transportation Engineering and Logistics Project)
เงื่อนไข : ตามความเห็นขอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาโครงงานด้ า นวิ ศ วกรรมขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการศึก ษาวิจัย ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทั้ ง
จากสถานประกอบการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้สาเร็จภายในหนึ่ง
ภาคการศึกษา ต้องมีการนาเสนอผลงานและสงรายงานฉบับสมบูรณ์
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522411 การจาลองปัญหาโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Simulation for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 522311 การวิจัยการดาเนินงานในงานขนส่ง
และโลจิสติกส์
แนวคิ ดของการสร้ างแบบจ าลองสถานการณ์ แบบจ าลอง
สถานการณ์เบื้องต้นที่ใช้ตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบไม่ต่อเนื่องสาหรับ
จาลองการผลิตและโลจิสติกส์ที่ ซับซ้อน การตระหนักถึงปั ญหา การตั้ ง
ปัญหา การสร้างแบบจาลองสถานการณ์ การประยุกต์และการอธิบายผล
522490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ
ความรู้ พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
สร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภั ยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
522491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรีย ม
สหกิจ ศึก ษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิชาการหรือวิชาชีพเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แล้ วนั ก ศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
522492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 522491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้อง
ส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิ บัติงานและรายงานการปฏิบั ติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ
522493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 522492 สหกิจศึกษา 2
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิชาการหรือวิชาชีพเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั ก ศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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522494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 9 หน่วยกิต
(Transportation Engineering and Logistics Study
Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการ
พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2(1-2-4)
(Computer Programming I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ทางานร่วมกั นระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อ มูลแบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ ระเบีย บวิธีพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรม
การเขีย นโปรแกรมด้ วยภาษาซี การก าหนดชนิ ดของตัวแปร นิ พ จน์
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2(1-2-4)
(Computer Programming II)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยภาษาซี ฟั ง ก์ ชั น และการส่ ง ผ่ า น
พารามิ เ ตอร์ อาร์ เรย์ พอยน์ เตอร์ การเรี ย งล าดั บ และการค้ น หา
โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล
523211 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(3-2-8)

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การ
สร้างตัวแบบข้อ มูล ฐานข้ อมูลเชิงสัม พัน ธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมู ล
การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ การประมวลผลด้ ว ยรายการ
เปลี่ ย นแปลง ฐานข้ อ มู ล แบบกระจาย การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง
กายภาพ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
4(4-0-8)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธีในการเรียงลาดับและค้นหาข้อมูล โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์
คิว สแตก ไบนารีทรี บีทรีและฮีฟ กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี
523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
4(3-2-8)
(Object–Oriented Technology)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ
การห่อหุ้มการสืบทอด โพลีมอร์ฟิสซึม อินเตอร์เฟส สายอักขระ การ
จัดการข้อผิดพลาด
523251 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
4(4-0-8)
(Programming Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวทางการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของ
ภาษาโปรแกรม การแปลภาษา การเรียกซ้าและโครงสร้างต่างๆ ของ
การเขีย นโปรแกรมในภาษารุ่น ใหม่ หลัก การเขีย นโปรแกรมเชิงวัต ถุ
การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรม
แบบพร้อมกันขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้เอพีไอ
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523271 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8)
(Electronics for Computer Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุณสมบั ติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ แรงดันและแหล่งจ่าย
กระแส อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว
และตระกู ลของวงจรตรรกะ การเชื่อมต่อตระกู ลของวงจรตรรกะกั บบัส
มาตรฐาน ไดโอดและวงจรไดโอด ออปแอมป์ มอสทรานซิสเตอร์และการ
ไบแอส ตระกู ลวงจรตรรกะมอส การสร้างตั วแบบวงจรและการจาลอง
พารามิเตอร์และประเด็นในการออกแบบ วงจรแปลงข้อมูล ส่วนประกอบ
ของหน่วยเก็บ การออกแบบวงจรขยาย องค์ประกอบของวงจรรวม
523272 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรม
1(0-3-0)
คอมพิวเตอร์
(Electronic Laboratory for Computer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523271 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป ฏิ บั ติ ก าร ที่ มี เนื้ อ ห าสั ม พั น ธ์ กั บ ราย วิ ช า 523271
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
4(4-0-8)
(Digital System Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิง คณิตศาสตร์แบบบูล ตาราง
ความจริง การลดรูปสมการแบบบูลโดยใช้แผนที่แบบคาร์นอและวิธี ควิน
แม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป ส่วนประกอบ
ของหน่วยความจา วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบระบบดิจิทัล
การออกแบบวงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเควนเชียลการออกแบบส่วน
จ าเพาะของวงจรคอมบิ เนชั น การสร้ างตั วแบบและการจ าลอง การ
ออกแบบเพื่ อรองรับการทดสอบ ตั วแบบของความผิดพร่ องและการ
ทดสอบ การทวนสอบเชิงรูปนัย

523274 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล
1(0-3-0)
(Digital System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 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
พื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์ การค านวณทางเลขคณิ ต ส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและสถาปัต ยกรรมของระบบหน่วยความจา
การเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ แบบจาลองของระบบแบบกระจาย
523301 สถิติทางคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Statistics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความน่าจะเป็ นแบบดิสครีต ความน่ าจะเป็ น แบบต่ อเนื่อ ง
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การถดถอยสหสัมพันธ์
การคาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบสมมุติฐาน
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523311 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : 523211 ระบบฐานข้อมูล
ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า งของหน่ ว ยเก็ บ และ
แฟ้มข้อมูล การจัดทาดัชนี การประมวลผลข้อคาถามและการหาวิธีที่
เหมาะที่สุด รายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะพร้อมกัน ระบบการ
กู้ข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลอนุมาน
523312 การค้นพบความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
4(4-0-8)
(Knowledge Discovery and Data Mining)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้
วิธี ก ารทางสถิ ติ ในกระบวนการค้ น พบความรู้ เทคนิ ค การท าเหมื อ ง
ข้อมูล การประเมินค่าความรู้ การประยุกต์ใช้การทาเหมืองข้อมูล
523313 เว็บแอพพลิเคชัน
4(3-2-8)
(Web Applications)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การแสดงข้อมูลบนเว็บด้วยภาษา HTML และ CSS สคริปต์
แสดงข้ อ มู ล แบบสถิ ต และแบบพลวั ต ภาษาสอบถามข้ อ มู ล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สาหรับเว็บแอพพลิเคชัน การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลและประมวลผล การทาปฏิบัติการในห้องทดลอง
523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4(3-2-8)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ขั้ นตอนการวิ เคราะห์ และออกแบบซอฟต์ แวร์ การวิ เคราะห์
ระบบดั้งเดิม การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความ
ต้องการเชิงซอฟต์แวร์ การอธิบายโดเมนทางธุรกิ จ การออกแบบต้นแบบ

และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจาลองโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล แผนผัง
กรณี ใช้งานเชิงธุรกิ จและเชิงระบบ แผนผังสื่อสาร แผนผังลาดับ แผนผั ง
คลาสระดับวิเคราะห์และระดับออกแบบ แผนผังการนาไปใช้ การออกแบบ
ระบบย่อย เทคนิคการพัฒนาระบบงานตามการวิเคราะห์และออกแบบ
523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-2-8)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดั้งเดิม การพัฒนาประเภทอา
ไจล์ วิ ธี ก ารรวบรวมความต้ อ งการเชิ ง ซอฟต์ แ วร์ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การวัด
ขนาดซอฟต์ แ วร์ วิ ธี ก ารประมาณความพยายามในการพั ฒ นา การ
วางแผนและการบริหารโครงการและคณะผู้พัฒนา การจัดการความ
เปลี่ยนแปลงเชิงซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจทานและทวน
สอบซอฟต์แวร์เทียบกับเอกสารข้อกาหนด การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การบ ารุ ง รั ก ษาและวิ วั ฒ นาการของซอฟต์ แ วร์
ซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่อง เครื่องมือช่วยงานและสภาพแวดล้อม
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
523333 การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ 4(3-2-8)
(Event-Driven Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
หลัก การเขีย นโปรแกรมที่ ขับเคลื่อ นโดยเหตุก ารณ์ การใช้
ส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรมประยุ ก ต์ โครงสร้ า งภาษาโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างทางภาษา
เชิงฟังก์ชันเบื้องต้นและเชิงวัตถุที่ใช้เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ การส่ง
และรับวัตถุเหตุการณ์ การสื่อสารข้ามเครื่องโดยใช้การรับส่งเหตุการณ์
รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่ใช้จัดการและแพร่เหตุก ารณ์ การใช้แนว
ทางการเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์
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523334 วิธีเชิงประกาศ
4(4-0-8)
(Declarative Methods)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดของวิธีเชิงประกาศ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ
ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั น การนิ ย ามฟั งก์ ชั น อั น ดั บ สู ง วิ ธี ก ารเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
ประกาศด้วยตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง ยูนิฟิเคชันและเรโซลู
ชัน เทคนิคการพิสูจน์และการย้อนรอย

523353 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4(3-2-8)
(Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : 523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โครงสร้างเครือข่าย ตัวแบบของเครือข่ายและสถาปัตยกรรม
ของเครือข่ายแบบต่างๆ วิธีการและกระบวนการในการทางานในแต่ละ
ขั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายเจ็ดชั้น การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง
และบูรณภาพข้อมูลและการทาปฏิบัติการในห้องทดลอง

523351 วิธีฟอร์มอลและภาวะคานวณได้
4(4-0-8)
(Formal Methods and Computability)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ภาษาฟอร์ม อลและออโตเมตา คลาสของภาษาฟอร์ ม อล
ปั ญ หาการตั ด สิ น ใจที่ มี ค าตอบและไม่ มี ค าตอบ ปั ญ หาในงาน
คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการคานวณเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีสาหรับการคานวณ
ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย

523354 ระบบปฏิบัติการ
4(3-2-8)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงสร้ างของคอมพิ วเตอร์ และระบบปฏิ บั ติ การ หลั กการ
ออกแบบ ภาวะพร้ อมกั น การจั ดการโพรเซสและเทร็ ด การท างาน
ประสานกั นและการติดต่อสื่อสารกันของโพรเซส การจัดกาหนดการและ
การเลือกจ่ายงาน ความมั่นคงและการป้ องกัน การจัดการหน่วยความจา
การจัดการหน่วยความจาเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการ
อุ ปกรณ์ อิ นพุ ต/เอาต์ พุ ต การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบ การท า
ปฏิบัติการในห้องทดลอง

523352 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
4(4-0-8)
(Computer and Communication)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ
การบีบอัดและการกระจายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การ
มัล ติเพล็ก ซ์ข้อ มูล ระบบเครือ ข่า ยและอุป กรณ์ที่ใ ช้ในการเชื่อ มต่อ
เครือ ข่า ย โพรโทคอลในระบบเครือ ข่า ยสื ่อ สาร ข่า ยงานบริเ วณ
เฉพาะที่แ ละข่า ยงานบริเ วณกว้า งการประมวลผลแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟ เวอร์ การประมวลแบบไร้ส ายและแบบเคลื่อ นที่ การประเมิน
ประสิทธิภาพ

523371 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-9)
(Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิ วเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์
ระบบบั สต่ างๆ อิ น พุ ตพอร์ ต เอาต์ พุ ต พอร์ ต การ์ ดแสดงผล จอภาพ
อุ ป กรณ์ ประกอบอื่ น ๆ การเขี ย นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี แ ละ
ภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการ
ควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและพอร์ตอื่นๆ
ระบบหน่วยความจาหลัก หน่วยความจาสารอง ระบบไฟล์ข้อมูล
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523372 ระบบฝังตัว
4(3-3-9)
(Embedded Systems)
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
ภาพรวมของระบบฝังตัว การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ
ของระบบ การเชื่ อมต่ อกั บภายนอก ความปลอดภั ยและเสถี ย รภาพ
หลักการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้และวิธีการออกแบบการทาปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง
523373 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
4(3-3-9)
(Advanced Digital System Design)
วิชาบังคับก่อน : 523273 การออกแบบระบบดิจิทัล
การประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจรดิจิทัล
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาและวิเคราะห์
วงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวม
และอุปกรณ์ตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ เช่น PAL, CPLD และ
FPGA ขั้นตอนการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาเอช
ดีแอลสาหรับช่วยในการออกแบบการทาปฏิบัติการในห้องทดลอง
523411 ปัญญาประดิษฐ์ในงานประยุกต์
4(4-0-8)
(Artificial Intelligence in Applications)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลั ก การของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ตรรกศาสตร์ แ ละการแทน
ความรู้ วิธีก ารค้นหาและฮิวริสติก การค้น หาที่ ชาญฉลาด การคิดหา
เหตุผล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
523412 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
4(4-0-8)
(Expert Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การแสวงหาความรู้ การ
สร้างฐานความรู้ กลไกการทางานของเครื่องอนุมาน ความไม่แน่นอน
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

523413 ชีวการแพทย์สารสนเทศ
4(4-0-8)
(Biomedical Informatics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของสารสนเทศศาสตร์ในงานด้านชีววิทยาและ
การแพทย์ การตัดสินใจในทางคลินิ ก การใช้คอมพิ วเตอร์สนับสนุนการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการกับระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานด้านสุขภาพ การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้และปัญญาประดิษฐ์ในงานชีวการแพทย์
523414 เครือข่ายประสาทเทียม
4(4-0-8)
(Artificial Neural Networks)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้ น ฐานเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย ม แบบจ าลองนิ ว รอนและ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเรียนรู้ของเพอร์เซ็พตรอน การเรียนรู้แบบ
เฮ็บเบียน การเรียนรู้แบบวิโดร์ -ฮอฟฟ์ การเรีย นรู้แบบแพร่ก ลับ การ
เรี ย นรู้ แ บบแข่ งขั น การวิ เคราะห์ ส่ ว นประกอบหลั ก เครื อ ข่ า ยของ
ฟังก์ชันฐานรัศมี เครื่องเวกเตอร์เกื้อหนุน
523431 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะด้วยเงื่อนไขบังคับ 4(4-0-8)
(Constraint Logic Programming)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีของการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ ตรรกศาสตร์อันดับ
หนึ่ง โมเดล เรโซลูชัน ข้อความชี้เฉพาะและโปรแกรม เทคนิคการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาโปรล็อก การย้อนรอย การลดขนาดเซิร์ชทรีของ
โปรแกรม ปัญหาการทาให้พอใจตามเงื่อนไขบังคับและการหาค่าเหมาะ
ที่สุด การแพร่กระจายเงื่อนไขบังคับและการค้นหา การเขียนโปรแกรม
เชิ งตรรกะด้วยเงื่อ นไขบั งคั บ ในงานประยุ ก ต์ ด้านการจั ดตาราง การ
วางแผน และโลจิสติกส์
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523432 วิธีเชิงฟังก์ชันในงานจีโนมิกส์
4(4-0-8)
(Functional Methods in Genomics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน นิพจน์และ
ค่าของนิพจน์ ฟังก์ชันและการนิยาม รูปแบบของการนิยามฟังก์ชัน การ
นิยามอย่างง่าย การนิยามโดยวิเคราะห์กรณี การนิยามโดยการจับคู่แบบ
รูป และการนิ ยามเฉพาะที่ ระบบแบบชนิ ด โครงสร้างรายการ ฟั งก์ชั น
อันดับสูง การเรียกซ้าและการอุ ปนั ย ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกั บชี ววิทยา
ระดับโมเลกุล โครงสร้างของดีเอ็นเอ สายดีเอ็นเอ วิธีการวิเคราะห์สายดี
เอ็นเอ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเพื่อวิเคราะห์สายดีเอ็นเอ
523433 การเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ
4(3-2-8)
(Aspect-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
พื้น ฐานการเขีย นโปรแกรมเชิ งลัก ษณะ ความเกี่ ย วพั นเชิ ง
ซอฟต์แวร์ การแยกความเกี่ยวพันเชิงซอฟต์แวร์ ความเกี่ยวพันในภาษา
โปรแกรมเชิงวัตถุ ความเกี่ยวพันเชิงตัดขวาง แนวคิดรวบยอดสาหรับ
การเขีย นโปรแกรมเชิงลัก ษณะ จุดร่วม การตัดจุ ด การแนะน า การ
ประกาศข้ามชนิด และแบบจาลองจุดร่วม ภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ
โครงสร้างในภาษาโปรแกรมเชิงลักษณะ การประกาศลักษณะ นิพจน์
ตัดจุด นิพจน์แนะนา การประกาศเมธอดและฟิลด์ข้ามชนิด กลไกการ
สาน การสานเชิงสถิตย์และเชิงพลวัต การจับคู่จุดร่วมโดยนิพจน์ตัดจุด
523434 การสร้างคอมไพเลอร์และภาษาโปรแกรม
4(3-2-8)
(Compiler and Programming Language
Implementation)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

การสร้างคอมไพเลอร์ การออกแบบภาษาโปรแกรม การ
วิเคราะห์ คา การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การวิเคราะห์ ความหมาย การ
ตรวจสอบชนิ ด ข้ อ มู ล การสร้ า งรหั ส การออกแบบรหั ส ไบต์ การ
ออกแบบและสร้างตัวแปลรหัสไบต์
523435 กระบวนการซอฟต์แวร์
4(4-0-8)
(Software Process)
วิชาบังคับก่อน : 523332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์กรอบงานกระบวนการ
กิ จ กรรมของกรอบงานกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ มาตรฐานไอเอสโอ ไอทิล และซีเอ็มเอ็มไอ
523451 คอมพิวเตอร์กราฟิก
4(4-0-8)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความเข้าใจเบื้ องต้น เกี่ ย วกั บ ระบบกราฟิ ก อุป กรณ์ อิน พุ ต
เอาต์ พุ ต การหาทางเดิ น ของจุ ด จากภาพ การแปลงใน 2 มิ ติ การ
เคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการกาหนด
กรอบหน้าต่าง ขั้นตอนวิธีการตัด การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน
3 มิติ การมองใน 3 มิติ การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก
523452 การประมวลผลภาพดิจิทัล
4(4-0-8)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้นฐานของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณ ภาพของภาพ การ
กรองข้อมูลภาพ การซ่อมแซมข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพสี การ
ประมวลผลภาพเชิงสัญ ฐานวิทยาการหาขอบและเส้น การแบ่ งพื้น ที่
ภาพการแทนภาพและองค์ประกอบลักษณะของภาพการรู้จาวัตถุ
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523453 การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
(Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน : 523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
แนะนาระบบการมองเห็น การประมวลผลเพื่อเตรียมภาพ การ
ลดสัญญาณรบกวน การตรวจหาขอบภาพการแยกองค์ประกอบภาพตาม
ขอบและตามบริเวณการแบ่งแยกประเภทแบบผ่อนปรนการแปลงฮาฟการ
แปลงฮาฟลาดับสูง การรู้จารูปทรงการซ้อนทับภาพ การมองเห็นแบบสอง
มุมมองโดยการคานวณ และพิจารณาจากตัวแปรเชิงแสง การเคลื่อนไหว
และการไหลของแสงการสร้างแบบจาลองการมองเห็นในทางปฏิบัติ
523454 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4(3-2-8)
(Computer Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2และ
523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
พื้ นฐานเครื อข่ าย แบบจ าลองโอเอสไอ/อิ นเทอร์ เน็ ต โพรเซส
สาหรับไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบแบบกระจาย ลาดับชั้นการส่งผ่านข้อมูล ซ็
อกเก็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ตทีซีพี/ไอพีและยูดีพี ซ็อกเก็ต
เบิร์กลีย์และวินซ็อกเอพีไอ โพรเซสแบบเชื่อมต่อและแบบไร้การเชื่อมต่อ การ
กาหนดเลขที่อยู่และการค้นคืนสารสนเทศ ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์แบบกระแส
และแบบเดทาแกรม การออกแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การมัลติเพล็กซ์ไอโอ
การบล็ อก การมั ลติ คาสท์ การจั ดล าดั บไอโอ การเข้ าถึงชั้ นส่ งข้ อมูล การ
ประยุกต์เครือข่าย
523455 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
4(3-2-8)
(Computer Security)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การสารองข้อมูล
กลเม็ดการเข้ารหัสลับ กลเม็ดการพิสูจน์ตัวจริง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน

ตั ว ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ลายเซ็ น ดิ จิ ทั ล การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เว็ บ เอ็ ฟ ที พี แ ละเทลเน็ ต ไวรั ส หนอน
อินเทอร์เน็ต ประตูลับ การทาปฏิบัติการในห้องทดลอง
523456 การพัฒนาโอเพนซอร์ส
4(4-0-8)
(Open Source Development)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของโอเพนซอร์ส การติ ด ตั้ ง และการ
อัพเดทโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนเชลล์
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมระบบ การทางานของเอ็กซ์วินโดวส์
การทาดิสทริบิวชันใหม่
523457 การดูแลรักษาโอเพนซอร์สเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง
4(3-2-8)
(Advanced Open Source Server Administration)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ การคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ การรักษาความ
ปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ การดูแลระบบจากทางไกล เครื่องมือเฝ้าระวัง
การสารองและการกู้คืนระบบ
523458 การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
(Computer Simulation)
วิชาบังคับก่อน :523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ
103102 แคลคูลัส 2
การจ าลองด้ ว ยวิ ธี ม อนติ ค าร์ โ ล การจ าลองเหตุ ก ารณ์ ไ ม่
ต่อเนื่องและเทคนิคการทาให้เกิดผล ทฤษฎีแถวคอย สถานะสมดุลและ
คงตัว การวิเคราะห์ไอ/โอ เลขสุ่ม การวัดเอาต์พุต ความแม่นของการ
จาลอง การจาลองแบบตามรอยและตามการดาเนิ นการ การจาลอง
ระบบคอมพิ ว เตอร์ การจ าลองระบบต่ อ เนื่ อ ง การรวมการจ าลอง
แบบต่อเนื่องและแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
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523459 การจาลองสถานการณ์โต้ตอบแบบทันกาล
4(3-2-8)
(Real-Time Interactive Simulation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การออกแบบและสร้างการจาลองสถานการณ์ชนิดทันกาลทั้งใน
เชิงสองมิติและสามมิติ การจาลองสถานการณ์เหมือนจริง การออกแบบและ
สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การโต้ตอบแบบทันกาล การจาลองสถานการณ์อิง
เรื่องราว การพั ฒนาสภาวะแวดล้อมประเภทผู้ใช้เดี่ยวและหลายผู้ใช้ข้าม
เครือข่าย การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
523460 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
4(4-0-8)
(Algorithm Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน :523231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ความรู้ พื้ น ฐานขั้ น ตอนวิ ธี ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบรี เ คอร์ ชั น
คณิ ตศาสตร์พื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิธีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่าสุดและเฉลี่ยของขั้นตอนวิธี การวิเคราะขั้นตอน
วิธีพื้นฐานในการค้นหาและเรียงลาดับข้อมูล ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
และต้ น ไม้ ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบกรี ดี แบบแบ่ ง แยกและเอาชนะ และ
กาหนดการพลวัต
523471 วิธีหาค่าเหมาะที่สุด
4(4-0-8)
(Optimization Methods)
วิชาบังคับก่อน :103102 แคลคูลัส 2
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต กาหนดการเชิงคณิตศาสตร์
วิธีกาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น
กาหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดไม่ต่อเนื่อง
523472 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน :103102 แคลคูลัส 2

4(4-0-8)

การวิเคราะห์จานวนและค่าผิดพลาด รากของสมการ ระบบ
สมการพี ชคณิ ต เชิ งเส้น การปรับ เส้ นโค้ ง การหาอนุ พั นธ์แ ละการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การออกแบบและการทาให้
เกิดผลด้วยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
523473 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
4(3-3-9)
(Micro Robot Development)
วิชาบังคับก่อน :523371 ไมโครโพรเซสเซอร์
หลักการทางานและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบ
การวิ เ คราะห์ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านหุ่ น ยนต์ เพื่ อ งานวิ จั ย และ
อุต สาหกรรม เช่ น หุ่ น ยนต์ ข นาดเล็ ก หุ่ น ยนต์ เคลื่ อ นที่ หุ่ น ยนต์ ช่ ว ย
งานวิจัย การสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์ที่นักศึกษาออกแบบ
ภายใต้ ก รอบหั ว ข้ อ ที่ อ าจารย์ ตั้ ง ไว้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบหุ่ น ยนต์ ที่
หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง
523490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก ร ระบบบริหารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
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523491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
523492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 523491สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลั งกลับจากสถาน
ประกอบการ

523493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 523492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
523494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 หน่วยกิต
(Computer Engineering Study Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การปฏิ บั ติ โ ครงงานหรื อ ปั ญ หาพิ เศษในสาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงงาน งานจะต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ประเมินผลจาก
รายงานและการสอบปากเปล่า โดยให้ผลประเมินเป็น S/U
523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
4(0-8-8)
(Computer Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
วิ จั ย และพั ฒ นาโครงงานในสายวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
โครงงานต้องเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องนาเสนอและส่ง
รายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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523496 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
4(0-8-8)
(Computer Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 523495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
วิ จั ย และพั ฒ นาโครงงานในสายวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
โครงงานต้องเสร็จในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องนาเสนอและส่ง
รายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
523497 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Computer Engineering I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าใหม่ในด้านต่าง ๆ
ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523498 หัวข้อขั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Computer Engineering II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หั วข้ อ ที่ น่ าสนใจในปั จ จุ บั น และความก้ าวหน้ าใหม่ ในด้ า น
ต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523499 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย
4(4-0-8)
(Introduction to Research Methods)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความสาคัญของการวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แหล่ง
ของเอกสารงานวิจัยและวิธีการสืบค้น รูปแบบของเอกสารวิจัย รายงาน
เชิ งเทคนิ ค บทความเสนอความก้ าวหน้ าของงานวิ จั ย บทความวิ จั ย
นาเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยนาเสนอในการประชุม
วิชาการ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ กระบวนการทบทวนวรรณกรรม
การค้นคว้า การทบทวน การอ้ างอิง และการอ้ างในบริบท วิธีการและ

ตั วอย่ างงานวิ จั ย ในสาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ การจั ดประชุ ม
วิชาการขนาดเล็กเพื่อนาเสนองานวิจัย ซักถามผู้นาเสนอ และประเมิ น
รูปแบบการนาเสนอ
524201 หลักวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Principles of Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและการคานวณทางวิศวกรรม
เคมี หน่ วยและมิ ติ การค านวณอั ตราส่ วนของสมการเคมี และการดุ ล
สมการเคมี (Stoichiometry) การท าสมดุ ล มวลและสมดุ ล พลั งงาน
ส าหรั บ ระบบที่ มี แ ละไม่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี เกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ ระบบที่ มี
กระบวนการเดียวหรือหลายกระบวนการต่อเนื่องกัน การคานวณระบบที่มี
การเวียนกลับ การไหลผ่าน และการปล่ อยออก ความสั มพั นธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง การใช้ข้อมูลทางกายภาพ ทางเคมี
สมดุลวัฏภาคและทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการคานวณ
524202 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Process Industries)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทบาทและหน้ า ที่ ข องวิ ศ วกรเคมี ลั ก ษณะเฉพาะของ
กระบวนการผลิ ตและเครื่ องจั ก รที่ ใช้ ในอุ ตสาหกรรมเคมี การจั ดท า
แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
ความปลอดภั ย ในการท างานและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจาก
อุ ต สาหกรรมเคมี รวมถึ งวิ ธี ก ารบ าบั ดของเสี ย การปรั บ สภาพน้ าใน
อุตสาหกรรม กรรมวิธีและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
เคมี โดยเน้นถึงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงาน กระบวนการผลิต การใช้
อุ ป กรณ์ เฉพาะหน่ วยต่ าง ๆ มี ก ารน านั ก ศึ กษาไปทั ศนศึ ก ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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524203 คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลข
4(3-3-9)
สาหรับวิศวกรเคมี
(Applied Mathematics and Numerical Methods for
Chemical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 และ
523101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาทางวิศวกรรม
เคมี และค าตอบเชิงวิเคราะห์ ของสมการเชิ งอนุ พั นธ์ สามัญและสมการเชิ ง
อนุ พั นธ์ย่ อย สมการเชิ งอนุ พั นธ์สามั ญอั นดั บหนึ่ ง: Bernoulli and Ricatti
Equations สมการเชิ งอนุ พั น ธ์ สามั ญ อั น ดั บ สอง : homogeneous and
nonhomogeneous linear equations and nonlinear equations ก า ร
แปลงลาปลาซ พิกัดเชิงโค้ง บทนาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ใช้
ในวิศวกรรมเคมี บทน าการโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าหรับการค านวณเชิ ง
ตัวเลข การหาคาตอบเชิงตัวเลขสาหรับสมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Thermodynamics I)
วิชาบังคับก่อน : 102102 เคมีเชิงฟิสิกส์หรือเรียนควบคู่กัน
นิยามคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ตารางและแผนภูมิของ
คุณ สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์งานพลังงาน ความร้อนความสัมพันธ์
ระหว่างความดัน ปริมาตรและอุณหภูมิและสมการสถานะกฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อที่สอง
ของเทอร์โมไดนามิกส์การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปีกฎข้อที่
สามของเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ หลั ก การถ่ า ยเทความร้ อ นเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์การประยุกต์ใช้กฎข้อที่

หนึ่งและกฎข้อที่ 2 กั บกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีรวมถึงก๊าซจริง
อาทิ liquefaction และ natural gas processing
524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
4(4-0-8)
(Chemical Reaction Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี และ103105 แคลคูลัส 3
หลัก การเบื้องต้นเกี่ย วกั บปฏิกิริยาเคมีเฟสเดีย ว ปฏิกิริย า
เดี่ยวและปฏิกิริยาหลายชั้น การออกแบบปฏิกรณ์เคมีแบบกะ แบบกึ่ง
กะและแบบต่อเนื่อง ระบบที่มีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ระบบสภาวะ
คงที่และไม่คงที่ การออกแบบปฏิกรณ์เคมีในระบบจริง
524312 วิศวกรรมปฏิกิริยา 2
4(4-0-8)
(Chemical Reaction Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าการเสื่ อ มสภาพของตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า การออกแบบ
ปฏิกรณ์เคมีหลายเฟสแบบกะและแบบต่อเนื่องสาหรับระบบปฏิกิริยา
วิวิธพันธุ์ ระบบเบดบรรจุที่มีความดันคงที่และไม่คงที่ ระบบเบดบรรจุที่
มีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่
524313 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Thermodynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
คุณ สมบัติเชิงอุณ หพลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีท างอุ ณ
หพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารละลายและการประยุกต์ใช้ สมดุลระหว่าง
ไอกับของเหลว สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฏิกิริยาเคมี
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524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1
4(4-0-8)
(Transport Phenomena I)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัม การหาความเร็ว
และอัตราการไหลในระบบสภาวะคงที่สาหรับการไหลแบบราบเรียบ ทฤษฎี
การถ่ า ยเทความร้ อ น การน าความร้ อ นในพิ กั ด คาเตเชี ย น พิ กั ด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม ทั้งในสภาวะคงที่และไม่คงที่ กระบวนการ
ที่ มี ทั้ งการถ่ ายเทโมเมนตั มและความร้อน การแก้ สมการในระบบต่ าง ๆ
ครีบระบายความร้อน
524322 ปรากฏการณ์การถ่ายโอน 2
4(4-0-8)
(Transport Phenomena II)
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายเทมวลในระบบสภาวะคงที่และ
ไม่คงที่ ในพิกัดคาเตเชียน ทรงกระบอกและทรงกลม ระบบการถ่ายเทมวล
ที่ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาเคมี การแพร่ ของก๊ าซ การแพร่ ของสารผ่ านเยื่ อแผ่ น
สังเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล การแก้สมการในระบบต่าง ๆ
524331 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
4(4-0-8)
ในกระบวนการ 1
(Process Equipment Design and Operation I)
วิชาบังคับก่อน : 524201 หลักวิศวกรรมเคมี หรือ
524202 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเคมี
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต ปรากฏการณ์การไหลของ
ของไหล เช่น สนามความเร็ว การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วน
ในระบบท่อแรงเสียดทาน สมการพื้นฐานสาหรับการไหลของของไหล เช่น
สมดุลมวลสาร สมดุลโมเมนตัม กฎการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่
การไหลในท่อและการสูญเสียในระบบท่อ การขนถ่ายของไหลโดยปั๊มหรือ
พัดลม เครื่องมือวัดอัตราการไหล การเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งในของ

ไหล การลดขนาดและการวั ดการกระจายขนาดอนุ ภาค การประยุ กต์
ทฤษฎีการถ่ายเทโมเมนตัมสาหรับการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยต่าง ๆ
เช่น การตกตะกอน การกรอง ระบบฟลูอิไดเซชัน การกวนและการผสม
การแยกอนุ ภาคของแข็งออกจากก๊ าซโดยใช้เครื่องดั กจั บประเภทต่ าง ๆ
เช่น ไซโคลน หรือ สครับเบอร์ เป็นต้น
524332 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
4(4-0-8)
ในกระบวนการ 2
(Process Equipment Design and Operation II)
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1
กลไกและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน
การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน หลัก การทางานและการ
คานวณออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายเท
ความร้อน ตัว อย่ างเช่ น เช่ น เครื่อ งแลกเปลี่ ย นความร้อ น เครื่อ ง
ควบแน่น เครื่องต้มระเหย เครื่องตกผลึกสาร เครื่องอบแห้ง เครื่อง
ลดความชื้นและหอทาน้าเย็น เป็นต้น
524341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม
4(4-0-8)
(Process Dynamics and Control)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 และ
524311 วิศวกรรมปฏิกิริยา 1
แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ของระบบวิศวกรรมเคมี เทคนิ คของ
การแก้ สมการและพลศาสตร์ ของระบบเหล่ านี้ บทน าของการควบคุ ม
อัตโนมั ติ ชนิ ดของตั วรับรู้และวาล์ วในการควบคุ มกระบวนการและการ
วิเคราะห์ เชิ งทฤษฎี ของอุ ปกรณ์ ควบคุ มกระบวนการ มโนทั ศน์ ของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองเชิงความถี่
และการออกแบบระบบควบคุม แนะนาลักษณะเฉพาะของเครื่องมื อวัด
และเครื่องควบคุมต่าง ๆ การปรับแต่งค่าของตัวควบคุมแบป้อนกลับโดยใช้
วิธี Ziegler-Nichols และ Cohen-Coon
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524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-0)
(Chemical Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524331 การทางานและ
การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการ 1
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของไหล เช่น เครื่องมือ
วัดอัตราการไหลประเภทต่าง ๆ การเสียดทานในท่อ ปั๊มหอยโข่ง การ
ตกตะกอน การกรองสาร การผสมและการกวน เครื่องวัดความหนืด
การไหลผ่า นเบดบรรจุ แ ละฟลู อิ ไดเซชั น การวัด การกระจายขนาด
อนุภาค และกระบวนการบดย่อยวัสดุ
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
1(0-3-0)
(Chemical Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 524321 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 1 และ
524381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 และ
เรียนควบคู่กับ 524332 การทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์ในกระบวนการ 2
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทางานของการถ่ายเทความร้อน เช่น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องทดสอบการนาและการพาความร้อน
กระบวนการเดื อดของของเหลว การถ่ ายเทความร้ อ นในเบดบรรจุ
และฟลู อิ ไดซ์ เบด ปฏิ ก รณ์ เคมี แ บบกะและแบบต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ต้ น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับพลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม อาทิ การ
ควบคุมอัตราการไหล การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมระดับของเหลว
524431 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
4(4-0-8)
กระบวนการ 3
(Process Equipment Design and Operation III)
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2
การถ่ายเทมวลโดยกลไกการแพร่ (diffusion) และการพา
(convection) ซึ่งรวมถึง ทฤษฎีการแพร่ของมวลในก๊าซและของเหลว
การถ่ายเทมวลสาหรับการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทมวลข้า มวัฏ

ภาค หลักการคานวณออกแบบระบบสัมผัสแบบ cascade และแบบ
differential (packed columns using structured or random
packing) ส าหรั บ กระบวนการแยกสารและท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ หลั ก การ
ทางานและการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเท
มวลโดยใช้วิธีรูปภาพและสมการ หลักการทางานและการออกแบบ
อุปกรณ์เฉพาะหน่วยที่มีการถ่ายเทมวลและความร้อนเกิดขึ้นพร้อม ๆ
กัน เช่น หอกลั่นลาดับส่วน หอดูดกลืนก๊าซ หอสกัดสาร เป็นต้น
524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : 524332 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
ในกระบวนการ 2
การพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การออกแบบกระบวนการใน
ขั้ น พื้ น ฐานการพิ จ ารณาเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบทั่ ว ไปการทา
สมดุ ล ย์ ม วลและสมดุ ล ย์ พ ลั ง งานการออกแบบกระบวนการผลิ ต
การเลื อ กสถานที่ ตั้ ง โรงงานการเลื อ กใช้ วั ส ดุ ใ นการสร้ า งหน่ ว ย
การผลิ ต การวางผั ง โรงงานมโนทั ศ น์ ใ นการออกแบบโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเคมี
524433 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Economics)
วิชาบังคับก่อน : 524432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
ทบทวนเนื้อหาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การ
แปรผลบั ญ ชี ต้ น ทุ น และบั ญ ชี ก ารเงิน ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมเคมี การ
ประมาณราคาอุ ป กรณ์ วิ ศ วกรรมเคมี แ ละการประมาณมู ล ค่ า เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเคมี การประเมิ นผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น กรณีศึกษาการออกแบบ
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามที่ผู้สอนกาหนด
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524451 หลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
4(4-0-8)
(Chemical Engineering Safety)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลัก เบื้องต้นของการป้องกั นความเสีย หาย อันตรายต่างๆ
สาเหตุและการป้องกันการเกิดไฟไหม้และระเบิด การเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดในอดีต Inherent Safer Design การประเมินความเสี่ยงโดย
วิ ธี ต่ า ง ๆ เ ช่ น Checklist, Event Tree Analysis, Fault Tree
Analysis เป็นต้น การบริ หารจัดการความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยงในโรงงานตัวอย่าง การเยี่ยมชมโรงงาน
524481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 3
1(0-3-0)
(Chemical Engineering Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : 524322 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 2 และ
524382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 และ
เรียนควบคู่กับ
524431 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์ใน
กระบวนการ 3
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทางานของการถ่ายเทมวลสารเช่น
หอกลั่นลาดับส่วนหอดูดกลืนก๊าซหอสกัดของเหลวด้วยของเหลวเครื่อง
อบแห้งแบบถาดหอทาน้าเย็นกระบวนการแลกประจุและการวัดการ
แพร่ของก๊าซและของเหลวและหอผนังเปียก
524482 โครงงานวิศวกรรมเคมี
(Chemical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(3-0-6)

โครงงานหรื อ ปั ญ หาที่ น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ ท าง
วิศวกรรมเคมีที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึก ษาทาโดยนักศึกษา
ต้องทารายงานส่งและสอบปากเปล่าหลังจากจบโครงงานแล้ว
524483 สัมมนาวิศวกรรมเคมี
1(0-2-6)
(Chemical Engineering Seminar)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ และวิ จ ารณ์ ค วามก้ าวหน้ า ของ
หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมเคมี แ ละอุ ต สาหกรรมเคมี ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
524490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลัก การและแนวคิด เกี ่ย วกับ สหกิจ ศึก ษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจ ศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกับสหกิจ
ศึก ษา ความรู้พื้น ฐานและเทคนิค ในการสมัค รงานอาชีพ เช่น การ
เลือ กสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัม ภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้น ฐานที่จาเป็น
สาหรับ การไปปฏิบ ัติง านในสถานประกอบการ การสร้า งความ
มั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000
และ ISO 14000 เทคนิค การเขีย นรายงานและการน าเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ
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524491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
524492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 524491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
524493 สหกิจศึกษา 3
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 524492 สหกิจศึกษา 2

8 หน่วยกิต

นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
524494 การศึกษาปัญหาพิเศษ
9 หน่วยกิต
(Special Problems)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษทางวิศวกรมเคมี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีโดยปัญหาพิเศษนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรื อ เป็ น การสร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย นรายงานฉบั บ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
524531 การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต 4(4-0-8)
(Process Vessel and Piping System Design)
วิชาบังคับก่อน : 524331 การทางานและการออกแบบอุปกรณ์
ในกระบวนการ 1
ปัจจัยในการออกแบบถัง (vessel) การออกแบบความหนา
ของผนั ง ถั ง (shell) ส าหรั บ ถั ง ทรงกระบอกและก้ น เรี ย บการเลื อ ก
รูปแบบการขึ้นรูปฝาถัง (head) สาหรับถังทรงกระบอกการออกแบบถัง
ตั้งทรงสูงการออกแบบแท่นรับถังตั้งการออกแบบถังนอนและแท่นรับ
การออกแบบและหลักการทางานของหน้าแปลนและประเก็นท่อและข้อ
ต่ออุปกรณ์ในการห้อยและยึดท่อการเลือกอุปกรณ์ช่วยในการขยายตัว
ของท่อและจุดยึดท่อการออกแบบระบบท่อ
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524532 การจาลองกระบวนการ
3(2-2-6)
(Process Simulation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้ คอมพิ ว เตอร์เพื่ อการค านวณพื้ น ฐานวิศ วกรรมเคมี
อาทิ สมการสภาวะ และสมดุ ล ไอ -ของเหลว แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจาลองกระบวนการ
ฐานข้อมูลคุณสมบัติเชิงกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของสารเคมี การ
วิเคราะห์ ก ระบวนการด้วยซอฟต์แวร์สาเร็จรูป การใช้ประโยชน์จ าก
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การออกแบบหรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
โครงงานการจาลองกระบวนการตามที่ได้รับมอบหมาย
524533 การแยกลาดับขั้นแบบสมดุล
4(4-0-8)
(Equilibrium-Staged Staged Separations)
การวิเคราะห์และการทางานของกระบวนการแยกสารแบบ
ลาดับขั้นแบบสมดุล ได้แก่ กระบวนการแยกสารในระบบของของไหล
และของแข็ง กระบวนการสกัดของเหลวด้วยของเหลว กระบวนการ
แยกสารแบบล าดั บ ขั้ น ของไอ-ของเหลวหลายองค์ ป ระกอบ การ
ออกแบบและจ าลองปฏิ บั ติ ก ระบวนการแยกโดยใช้ ห ลั ก การสมดุ ล
ระหว่างวัฏภาค ประสิทธิภาพของกระบวนการแยกลาดับขั้นแบบสมดุล
524541 เครื่องวัดคุมกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Process Control Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดคุมกระบวนการผลิตข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการวัดคุมการวัดตัวแปรต่างๆในกระบวนการผลิตการศึกษา
เครื่อ งมือ วัด คุม ทางกลไฟฟ้าอิเล็ก ทรอนิก ส์ก รรมวิธีก ารวัด และการ
แปลงสัญ ญาณที่ได้จ ากการวัด ตัวควบคุม และเครื่อ งวัด คุม ชนิด และ
แบบต่าง ๆ

524551 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจั ดตั้ งโครงการองค์ป ระกอบของโครงการขั้น ตอนการ
พั ฒ นาโครงการการท านายการตลาดการประเมิ น ราคาและสภาวะ
ทางการเงิน เทคนิ ค การบริ ห ารและการจั ด การในการออกแบบการ
ทางานการวางแผนงานและการกาหนดเวลาโครงการ
524552 การบริหารระบบคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality System Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพและเทคนิ ค ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บระบบคุณ ภาพ ISO 9000 การจัดทาเอกสาร
ตามมาตรฐาน ISO 9000 การตรวจติดตามภายในและการสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบและตรวจวัด
524561 การควบคุมมลภาวะและการบาบัดของเสีย
4(4-0-8)
อุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งและลักษณะของมลภาวะจากอุตสาหกรรม การ
ควบคุ มและการบ าบั ดมลภาวะทางอากาศ น้ าเสี ย อุ ตสาหกรรม และ
มลภาวะทางเสียง การจัดการและการกาจัดของเสียและของเสียอันตราย
การลดปริมาณของเสียและการนากลับมาใช้ ใหม่ กฎหมายควบคุมมลพิ ษ
อุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO14000 และ ISO18000
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524562 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
4(4-0-8)
(Petroleum and Petrochemical Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคโนโลยี ปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซธรรมชาติ โ ครงสร้ า งของ
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี เ ทคโนโลยี ก ารกลั่ น น้ ามั น
ปิ โ ตรเลี ย มกระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซ
ธรรมชาติ ส มบั ติ ข องสารป้ อ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ จ ากอุ ต สาหกรรม
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีและการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
524563 ปฏิบัติการทดสอบทางเชื้อเพลิง
1(0-3-0)
(Fuel Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบสมบั ติ ข องน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ปิ โ ตรเลี ย ม
ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ASTM ตัวอย่างหัวข้อทดลอง เช่ น
ค่าความร้อน (heating value) ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity)
จุดวาบไฟ (flash point) จุดไหลเท (pour point) ปริมาณเถ้า (ash
content) ความห นื ด (viscosity) ดั ช นี ซี เ ทน (cetane index)
ความดั นไอ (vapor pressure) การกั ดกร่อนแผ่ นทองแดง (copper
corrosion strip) ค่าการกลั่น (distillation range) และปริมาณกาก
ถ่าน (carbon residue) เป็นต้น
524564 เทคโนโลยีถ่านหิน
4(4-0-8)
(Coal Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และการนาถ่านหิน
ไปใช้งานเช่นกาเนิดธรรมชาติการจาแนกชนิดสมบัติและการวิเคราะห์
ถ่านหินเป็นต้นการเตรียมถ่านหินก่อนนาไปใช้งานเช่นการลดขนาดและ
การแยกสารอนิ น ทรี ย์ อ อกจากถ่ า นหิ น ตั ว อย่ า งเช่ น การแยกด้ ว ย

ตัวกลางความหนาแน่นสูง(heavy media) จิกกิ้ง(jigging) และการลอย
แร่ (flotation) เป็ น ต้ น การผลิ ต พลั ง งานความร้ อ นจากถ่ า นหิ น โดย
กระบวนการเผาไหม้ (combustion) โดยใช้เตาเผาประเภทต่างๆการ
แปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในสถานะแก็สด้วยกระบวนการแก็สซิฟิเค
ชัน (gasification) และในรูปของเหลวโดยกระบวนการลิควิแฟกชัน
(liquefaction) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถ่านหินโดย
กระบวนการต่างๆการควบคุมและบาบั ดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการ
เหล่านี้
524565 การผุกร่อนและการป้องกัน
4(4-0-8)
(Corrosion and Its Prevention)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประเภทของการผุกร่อน การป้องกันการผุกร่อนแบบคะโท
ดิ ก และอะโนดิ ก การเคลื อ บผิ ว ด้ ว ยโลหะและสารอนิ น ทรี ย์ การ
ป้องกันการผุกร่อนโดยทาให้เกิดพาสซีพฟิล์มโลหะและโลหะผสม สาร
ยับยั้ง การทดสอบการผุกร่อน
524571 วิศวกรรมชีวเคมี
4(4-0-8)
(Biochemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุก ต์ใช้ สมดุล มวลและสมดุลพลังงาน การถ่ายเท
มวล การถ่ายเทพลังงาน และการถ่ายเทโมเมนตัม จลนพลศาสตร์ทาง
เคมีของเอนไซม์ และจุลินทรีย์ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ การ
สร้ า งแบ บ จ าลอ งท างคณิ ตศาสตร์ ส าห รั บ ก ระ บ วน ก ารท าง
เทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบ การควบคุมและการขยายขนาดของ
ถังชี วปฏิ ก รณ์ การวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการทาง
ชีวภาพ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
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524572 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
4(4-0-8)
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การออกแบบ การวิเคราะห์และการขยายขนาดกระบวนการ
เฉพาะหน่ ว ยที่ ใช้ ในการแยกและการท าให้ บ ริสุ ท ธิ์ ในอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ เยื่อแผ่น โครมาโตกราฟฟี่ การเหวี่ยงแยก
การทาให้เซลแตกและการสกัด การควบคุมกระบวนการเฉพาะหน่วย
การจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และข้อกาหนดที่สาคัญ
ของผลิตภัณฑ์
524573 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี
(Biochemical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เรียนควบคู่กับ 524571 วิศวกรรมชีวเคมี หรือ
524572 กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ปฏิบัติก ารที่เกี่ย วข้องกั บวิศวกรรมชีวเคมี อาทิ การหมัก
เอนไซม์ การเลี้ยงเนื้อเยื่อและกระบวนการแยกที่ใช้ในวิศวกรรมชีวเคมี
524581 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการทางเคมีของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอ
ลิ เมอร์ การสั ง เคราะห์ แ ละการวิเคราะห์ พ อลิ เมอร์ การท างานของ
อุปกรณ์ในกระบวนการพอลิเมอร์ เทคโนโลยีทางพลาสติกเส้นใย อิลาส
โตเมอร์และพอลิเมอร์ผสม

524582 เทคโนโลยีอนุภาค
4(4-0-8)
(Particle Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภ าพ รวมข องก ารป ระยุ ก ต์ ใ ข้ เ ท คโน โลยี อ นุ ภ าคใน
อุตสาหกรรม การหาคุณลักษณะของอนุภาค:การกระจายขนาด รูปร่าง
ความสามารถในการไหล ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับกระบวนการ
วัสดุอนุภาค:การทาให้ขนาดใหญ่ขึ้นและการลดขนาด การแยกของแข็ง ของเหลวและการแยกของแข็ ง -ก๊ า ซ การผสม การเก็ บ รั ก ษา การ
เคลื่ อ นที่ ด้ ว ยลม ฟู ล อิ ไ ดเซชั น เทคโนโลยี อ นุ ภ าคนาโน :การผลิ ต
คุณ สมบั ติและพฤติก รรม อันตรายของการติดไฟและการระเบิดของ
อนุภาค การควบคุมฝุ่นในอุตสาหกรรมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
1(0-3-0)
524591 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Special Topics in Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ พิ เ ศษที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมเคมี
524592 การศึกษาหัวข้ออิสระ
3(1-6-3)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น การศึ ก ษาหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจด้ ว ยตนเอง ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อเรื่องต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสาขาวิชาก่อน
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524593 หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเคมี 3(2-3-6)
(Instrumental Methods in Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานและหลักการของเคมีวิเคราะห์
เพื่องานในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
และด้ า นความปลอดภั ย ทฤษฎี แ ละหลั ก การท างานของเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ในกระบวนการทางกายภาพเคมี แ ละ
วิศวกรรมเคมีหลักการวิเคราะห์ที่สาคัญได้แก่หลักการทางสเปกโทรสโค
ปีวิธีการเชิงแสงทางเคมีไฟฟ้าโครมาโทกราฟฟี่การวิเคราะห์เชิงความ
ร้อนและทางจุลทรรศนศาสตร์เป็นต้นมีก ารฝึก ปฏิบัติก ารใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ที่อยู่ในความสนใจ
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2(1-3-5)
(Engineering Graphics I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การกาหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขีย น
ภาพร่างด้วยมือเปล่า
525200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-3-5)
(Mechanical Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู้ ศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยุทธศาสตร์ในการเรีย น
อุปกรณ์ และเครื่องมื อที่จ ะได้ใช้ในการศึก ษาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนรายงาน และการนาเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลภาพรวม
ของการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล

525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3(2-3-7)
(Statistics and Numerical Methods)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงทาง
สถิ ติ ทฤษฎี ก ารชั ก ตั ว อย่ า ง ทฤษฎี ก ารประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์
พื้นฐานทฤษฎีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยแก้
สมการคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4(4-0-8)
(Thermodynamics I)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
นิยามและสังกั ป คุณ สมบัติทางเทอร์โมไดนามิก ส์ ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติ งาน ความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม
ไดนามิ ก ส์ หลั ก การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน กฎข้ อ ที่ ส องของเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเท
ความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก พื้ น ฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น
จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ
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525204 กลศาสตร์ของไหล 1
4(4-0-8)
(Fluid Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต การลอยตั ว และความ
เสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการเบอร์นูล
ลี การวิเคราะห์การไหลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นระบบคงตัวที่ไม่มีการอัด
ตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลในราง
การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปั๊มและกังหัน
525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3(3-0-6)
(Thermodynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
ก าร วิ เ ค ราะ ห์ เอ็ ก เซ อ ร์ ยี ข อ งร ะ บ บ ก ารวิ เ ค ราะ ห์
ประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วัฏจักรก๊าซ
ต้นกาลัง วัฏจักรไอต้นกาลัง วัฏจักรผสมก๊าซ-ไอต้นกาลัง วัฏจักรการทา
ความเย็ น ทฤษฎี ก๊ า ซผสม กระบวนการปรั บ อากาศ การสั น ดาป
เบื้องต้น
525208 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Mechanical Egineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
แคลคู ลั ส เชิ ง เวคเตอร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
พีชคณิตเชิงเส้นและการแปลงพิกัดรูปแบบต่าง ๆ การแก้สมการอนุพันธ์
พาเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร

525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-3)
(Seminar in Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525200 พื้นฐานวิศวกรรรมเครื่องกล
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน
การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ การพูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียน
รายงาน
525301 การเขียนแบบทางกล
2(1-3-5)
(Mechanical Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
การเขี ย นและอ่ า นแบบทางกลตามระบบการเขี ย นแบบ
มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมิติ พิกั ดเผื่อ การเผื่อ การ
กาหนดลักษณะผิว 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
สถิติ ในกระบวนการวัด การปรับ สภาพสั ญ ญาณ อุ ปกรณ์ แสดงผล
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง แรง ความดัน
อัตราการไหลและความเร็ว อุณหภูมิ
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525303 กลศาสตร์ของไหล 2
4(4-0-8)
(Fluid Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล1
สมการนาเวีย ร์ -สโตคส์ สมการศัก ย์ ชั้นชิดผิวและการหา
คาตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ ความปั่นป่วนและผลกระทบต่อ
ชั้นชิดผิว การไหลบริเวณทางเข้าท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่านวัตถุทรง
เพรียวและวัตถุทรงตัน แรงยกและแรงฉุด การไหลออกจากหัวฉีดและ
การไหลในคลื่นด้านท้ายวัตถุ ชั้นชิดผิวเชิงความร้อนและการพาความ
ร้อน การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยคานวณด้านการไหล การบานตัว
แบบอัดตัวได้เบื้องต้นผ่านหัวฉีดลู่บาน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียงการ
ไหลผ่านผิววัตถุโค้ง
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4(4-0-8)
(Machine Design I)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ปรัชญาการออกแบบ คุณ สมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสีย หาย
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย หมุดย้า การวิเคราะห์รอยเชื่อม
สกรูและอุปกรณ์การจับยึด คีย์และสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งกาลัง
อุ ป กรณ์ ต่ อ เพลา รองลื่ น เบรก คลั ต ช์ สายพาน โซ่ โครงงานการ
ออกแบบ
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
กล่ า วน าถึ ง กลไกแบบต่ า ง ๆ การวิ เคราะห์ ก ารกระจั ด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ

วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
2(1-3-5)
สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Aided Engineeringfor Mechanical
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกลและ
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
ความจ าเป็ นและหลั กการวิ เคราะห์ บนพื้ นฐานคอมพิ วเตอร์
สาหรับงานวิศวกรรม ทบทวนกลศาสตร์วัสดุและการถ่ายเทความร้อน ปัจจัย
สาคัญในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้น
ความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย การจับยึด
และภาระกรรมแบบต่างๆ เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ ปั ญหากลศาสตร์ของแข็งและการ
ถ่ายเทความร้อน การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อน ได้แก่ ปัญหา
ด้านสถิตยศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่อนไหวของกลไก
ของชิ้นส่วนงาน และปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่น่าสนใจ
525307 การสั่นทางกล
4(4-0-8)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบที่ มี ค วามอิ ส ระอั น ดั บ 1 การสั่ น โดยการหมุ น การ
เคลื่อนที่แบบอิสระการสั่นแบบบังคับรูปแบบต่าง ๆ การสั่นแบบหน่วง
การสั่นพ้องระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ
การตอบสนองในโหมดบรรทั ด ฐานระบบต่ อ เนื่ อ ง การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ
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525308 การถ่ายเทความร้อน
4(4-0-8)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนาความร้อน
ในวั ส ดุ เนื้ อ สม่ าเสมอและเนื้ อ ไม่ ส ม่ าเสมอ การพาความร้อ นแบบ
ปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ
ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้
มิ ติ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยเทความร้ อ น การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น การ
ประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ แลกเปลี่ย นความ
ร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อนด้วย
การเดือดและการควบแน่น
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
4(4-0-8)
(Machine Design II)
วิชาบังคับก่อน : 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
การออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น การหล่อ
ลื่นและเจอร์นอลแบริง ระบบส่งกาลังโดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง
เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของการออกแบบเครื่องจักรกล
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Automatic Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล
หลั ก การควบคุ ม อั ต โนมั ติ การวิ เคราะห์ แ ละจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล-ความร้ อ น ระบบไฮดรอลิ ก ส์ ระบบนิ ว แมติ ก ส์ เป็ น ต้ น

ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจาลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุม
แบบปัจจุบันเบื้องต้น
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
4(4-0-8)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
หลั ก การการเปลี่ย นรูป พลังงานและแนวคิ ดด้ านศัก ยภาพ
พลั ง งานสู ง สุ ด การวิ เ คราะห์ วั ฏ จั ก รพื้ น ฐานและแนวทางเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อย
ของโรงจั ก รไอน้ า โรงจัก รกั งหั น ก๊ าซและโรงจั ก รเครื่อ งยนต์ สั น ดาป
ภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้า
โรงจักรพลังงานลม เครื่องมื อและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
4(4-0-8)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในวั ฏ จั ก ร
อากาศ-เชื้อ เพลิงอุ ดมคติ เครื่อ งยนต์จุ ดระเบิ ด เครื่อ งยนต์อั ดระเบิ ด
เชื้อเพลิงและการสันดาประบบการป้อนเชื้อเพลิงระบบการจุดระเบิด
การหล่ อ ลื่ น และน้ ามั น หล่ อ ลื่ น การเพิ่ ม สมรรถนะของเครื่ อ งยนต์
เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์
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525315 การทาความเย็นและการปรับอากาศ
4(4-0-8)
(Refrigeration and Air Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
ประวัติก ารท าความเย็น และการปรับ อากาศ หลัก การท า
ความเย็น ระบบการทาความเย็นแบบ ต่าง ๆ เช่น การอัดไอ การดูด
ซึม การระเหย องค์ประกอบของระบบทาความเย็น สารทาความเย็น
การคานวณภาระความเย็น และการออกแบบท่อส่งสารท าความเย็ น
ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความ
ร้อนและคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบ
การระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้าเย็น การประยุกต์การ
ทาความเย็นทางอุตสาหกรรม การควบคุมสาหรับระบบทาความเย็น
การป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ
525316

ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและ
1(0-3-3)
การวัดละเอียด
(Machining Process and Precision Measurement
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
การวางแผนกระบวนการแปรรูปชิ้นงาน ฝึกปฏิบัติการแปร
รูปชิ้นงานด้วยการการตัด การกัด การเจาะ การกลึง และการประกอบ
ชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับด้วยเครื่องมือวัดละเอียด
การใช้ เครื่ อ งจั ก รแบบระบบควบคุ ม ตั ว เลขและการเคลื่ อ นที่ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 ,
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

1(0-3-3)

พื้นฐานด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใช้เครื่องมือวัดเช่น
เครื่องมื อวัดความดั นอุ ณหภู มิ ความเครี ยดการทดสอบวัสดุ เช่ นแรงดึ ง
แรงบิดแรงเฉือนความล้าของโลหะการทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัด
ความเร็วของของไหลการวัดแรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
(Industrial Automations)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์สาหรับระบบ
อัตโนมัติ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการควบคุม เครื่องจัก รอัตโนมัติแบบต่าง ๆ
เช่น PLC ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์กระตุ้นที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ
เช่น มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอ
ลิกส์และระบบไฟฟ้า
525402 การออกแบบระบบความร้อน
4(4-0-8)
(Thermal System Design)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
การออกแบบด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทางานได้
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข
การจาลองอุปกรณ์ความร้อน การจาลองระบบความร้อน การตั้งปัญหา
เพื่อการออกแบบระบบให้ดีที่สุดทั้งแบบที่มีและไม่มีเงื่อนไขจากัด การ
หาสภาพที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลาก
รานจ์ การใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ
1(0-3-3)
(Automation and Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525307 การสั่นทางกล
ระบบไฮดรอลิก ส์ ระบบนิวแมติก ส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับการทดสอบสมดุลของเพลา
การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ
PID การควบคุมความเร็ว
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525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
1(0-3-3)
(Thermo-Fluid Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
การวั ด วิ เคราะห์ ค่ า สมบั ติ และพฤติ ก รรมของวั ส ดุ ห รื อ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความร้อนและของไหล เช่น การ
วัดค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การวัดแรงที่ของไหลกระทาต่อแผ่นกั้ น
การวัดปริมาณการไหลในท่อ เป็นต้น การวัดวิเคราะห์สมรรถนะระบบ
เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กังหัน เซลล์แสงอาทิตย์ แผงรับรังสีอาทิตย์
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เป็นต้น
525451 โปรแกรมออโตแคดสาหรับวิศวกรรม
1(0-3-3)
(AutoCAD for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
ปรัชญาของการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบฟังก์ชันและ
คาสั่งของโปรแกรม การเขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติการเขียน
แบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบโครงสร้างการ
เขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟ้า
525452 โปรแกรมแมทแลบสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3)
(MATLAB for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะน าการใช้ โปรแกรมแมทแลบเบื้ อ งต้ น การด าเนิ น การ
แมทริกซ์ฟังก์ชันของแมทแลบ การเขียนเอ็มไฟล์การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกลการประมาณ
ค่าช่วงและการปรับเส้นโค้งการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของ
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของ

ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลภาพกราฟฟิกส์คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
การเขี ย นโปรแกรมที่ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ โ ดยกราฟฟิ ก ส์ ด้ ว ยแมทแลบ
กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว
2(1-3-5)
(Measurement and Control with LabVIEW)
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด
แนะนาการใช้โปรแกรมแลปวิว การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
ด้วยแลปวิว การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ทางานด้วยแลป
วิว การใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์ การนาข้อมูลเข้าสู่
คอมพิว เตอร์ พื้น ฐานการควบคุม ด้วยคอมพิว เตอร์ การปรุงแต่ง
สัญ ญาณอนาล็อกและดิจิต อล การแสดงผลการวัดและควบคุม ด้ว ย
แลปวิว
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ
4(4-0-8)
(Gas Turbine Performance)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
วัฎจักรกังหันก๊าซพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์ ป ระกอบเครื่ อ งยนต์ แ ละหลั ก การท างาน หลั ก การและวิธี ก าร
ออกแบบเครื่องอัด ห้องเผาไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูง
วัสดุเครื่องยนต์และข้อพิจารณาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างการ
ประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภาคพื้นดิน อากาศ และน้า การบารุงรักษา
เครื่องยนต์
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525455 การสันดาป
4(4-0-8)
(Combustion)
วิชาบังคับก่อน : 525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
กลไกการเกิ ด การเผาไหม้ ในระดั บ โมเลกุ ล สมการการ
สันดาปและอัตราส่วนอากาศ การเผาไหม้แบบผสมก่อนและแบบแพร่
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติก
เคมีของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ การติดไฟ เสถี ยรภาพเปลวไฟ
การเผาไหม้แบบปั่นป่วน การจาลองด้วยระบบห้องเผาไหม้ “ผสมดี ”
สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง เหลวและก๊าซ หลักการและวิธีการออกแบบ
ระบบเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ ง แข็ ง เหลว และก๊ า ซให้ ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
มลภาวะจากการเผาไหม้และหนทางแก้ไข
525456 เครื่องจักรของไหล
4(4-0-8)
(Fluid Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
นิย ามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพื้นฐานและ
ความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล ปั๊มชัก ปั๊มเหวี่ยง และปั๊มแนวแกน
พัดลม เครื่องเป่า คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮ
ดรอลิ ก ส์ แ ละมอเตอร์ไฮดรอลิ ก ส์ กลไกโฮดรอลิ ก ส์ เซอร์โวและการ
ควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์
525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Finite Element Method)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้อ งต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิ ดหนึ่ ง
สองมิติ และสามมิติ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
แก้ ปั ญ หาในเรื่อ งความเค้ น ความเครี ย ด การถ่ ายเทความร้อ นและ
กลศาสตร์ของไหลแบบต่อเนื่อง

525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบื้องต้น
2(1-3-5)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
ปรั ช ญาของการค านวณพลศาสตร์ ข องไหล สมการศั ก ย์
สมการความร้ อ น สมการคลื่ น และสมการของเบอร์ เกอร์ ทบทวน
สมการนาเวียร์-สโตกส์และสมการชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีสาหรับแก้สมการ
ศักย์ สมการความร้อน สมการคลื่น สมการเบอร์เกอร์ สมการนาเวียร์
สโตกส์ และสมการชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้งและแบบคลุมเคลือ
ความแม่น เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการคานวณ
ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบต่างๆ เงื่อนไขขอบสาหรับปั ญหาเอลลิ
ปติก พาราโบลิก และไฮเปอร์โบลิก การพัฒนารหัสโปรแกรมสาหรับ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งง่ า ย การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รูป แก้ ปั ญ หาการไหลที่
ซับซ้อนหลายมิติ
525462 การออกแบบระบบอาคารสาหรับ
4(4-0-8)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Building System Design for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525315 การทาความเย็นและการปรับอากาศ หรือ
536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต์ หรือ
537310 ระบบทาความเย็นและปรับความดันอากาศยาน
พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบระบบ
ปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบดับเพลิง
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงานสถาปั ต ย์
แบบงานโครงสร้ า ง แบบงานไฟฟ้ า แบบงานสุ ข าภิ บ าล แบบงาน
ดับเพลิง และ แบบงานปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานใน มอเตอร์ ปั๊ม
และ พัดลม การอนุรักษ์พ ลังงานในระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์
พลั ง งานในระบบไฟแสงสว่า ง กฎหมายและข้ อ ก าหนดการอนุ รัก ษ์
พลังงานในอาคาร กรณีศึกษา
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525471 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
แขนงต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
4(4-0-8)
(Special Problems in Mechanical Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสาเร็จใน
หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา โดยต้ อ งส่ ง เอกสารรายงานเพื่ อ เก็ บ รั ก ษาไว้ ที่
สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
4(4-0-8)
(Mechanical Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
525478 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
4(4-0-8)
(Mechanical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
525479 วิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม

4(4-0-8)

หลั ก ก ารพื้ นฐานข อ งย าน ย นต์ แ ละก ารท างาน ข อ ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบ
บังคับเลี้ยว ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง การออกแบบระบบเฟือง
และระบบเพลาส่งกาลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศใน
ยานยนต์ ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์
525480 พลศาสตร์ของก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กล่ า วน าถึ ง ความส าคั ญ ของพลศาสตร์ ข องก๊ า ซ ทบทวน
พื้ น ฐานทางกลศาสตร์ ของไหลและเทอร์โ มไดนามิ ก ส์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
สาหรับของไหล ศึกษากฎการเคลื่อนที่ ของของไหล การไหลแบบอัดตัว
ได้ในหนึ่งมิติแบบไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติที่มีแรง
เสียดทานและความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย
525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-12)
(Advanced Mechanical Engineering Mathematics I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อนุ พั น ธ์ แ ละผลเฉลยของสมการเอกพั น ธ์ แ ละไม่ เอกพั น ธ์
สมการอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งและสอง วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปร ระบบสมการอนุพันธ์สามัญ สมการแบบเสตอร์ม -ลุย วิลล์ ผล
เฉลยแบบอนุกรม ฟังก์ชันตั้งฉากและอนุกรมฟูริเอร์ การแปลงลาปลาส
การแปลงฟูริเอร์ ฟังก์ชันพิเศษ (ฟังก์ชันความผิดพลาด ฟังก์ชันแกมมา)
การฟิตข้อมูลและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
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525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสาหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสาหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย การหาจุดปฏิบัติการที่ดีที่สุด

525611 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงคานวณ
4(4-0-12)
(Analytical Stress Analysis)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิ เคราะห์ ค วามเค้ น และความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเค้น -ความเครีย ด-การกระจัด ความเค้นในชิ้นส่วนของ
เครื่องจัก รต่าง ๆ การบิดตัวของแท่งตรง การโก่ งตัวของคาน ข้อควร
คานึงในการออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการวิเคราะห์ความ
เค้น

525603 กลศาสตร์สารเนื้อต่อเนื่อง
4(4-0-12)
(Continuum Mechanics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนแคลคู ลัส เชิงเวคเตอร์และแนะน าการใช้ เทนเซอร์
สมบั ติ ข องสารเนื้ อ ต่ อ เนื่ อ ง แรงกระท า ความเค้ น ความเครี ย ด
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเค้นและความเครีย ดของสาร
เนื้อต่อเนื่อง กฎการทรงมวล กฎการทรงพลังงาน และกฎการทรงโมเม
นตัมของสารเนื้อต่อเนื่อง ตัวอย่างปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็งและ
กลศาสตร์ของไหล

525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ
4(4-0-12)
(Experimental Stress Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
แนะน าวิ ธี ก ารวั ด ความเครี ย ดแบบต่ า ง ๆ มาตรวั ด
ความเครียด อุปกรณ์การวัดและบันทึกความเครียด วิธีการวิเคราะห์
ความเครีย ด วิธีทางแสงในการวิเคราะห์ความเค้น ทฤษฎีของความ
ยืด หยุ่น เชิ งแสง วิธีข องมอร์ วิธีก ารเคลือ บผิ ว การทดสอบโดยไม่
ทาลาย

525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น
4(4-0-12)
(Theory of Elasticity)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีของความเค้น ทฤษฎีของความเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด ผลเฉลยของทฤษฎีการยืดหยุ่นใน
สองและสามมิติ ฟังก์ชันความเครียด ปัญหาในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก

525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก
4(4-0-12)
(Theory of Plasticity)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
บรรทัดฐานการคราก พื้นผิวคราก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียดในหลักของพลาสติก การตอบสนองแบบไม่
เชิงเส้นของวัสดุ การประยุกต์ทฤษฎีย่านพลาสติกในชิ้นส่วนเชิงกล
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525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง
4(4-0-12)
(Theory of Plate and Shell)
วิชาบังคับก่อน : 525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่นหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชาฯ
สมการของความยืดหยุ่นสาหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม
การกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น แผ่นและเปลือกบางภายใต้สภาพขอบ
แบบต่าง ๆ วิธีการประมาณค่าในทฤษฎีของแผ่น การเปลี่ยนรูปของ
เปลือกบาง ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับแผ่นและเปลือกบาง
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้น
4(4-0-12)
ขั้นการประยุกต์
(Advanced Strength and Applied Stress Analysis)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้นฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัดการแปลง
ความเค้ น และความเครี ย ด สมการสมดุ ล และความสมมู ล ทบทวน
รูป แบบความสั ม พั น ธ์ ค วามเค้ น ความเครี ย ดและการเปลี่ ย นแปลง
รูปร่างทฤษฎียืดหยุ่นเบื้องต้นศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูงการวิเคราะห์
ความเค้นด้วยเทคนิคพลังงานความแข็งแรงและรูปแบบของการเสียหาย
และข้อพิจารณาในการออกแบบการวิเคราะห์ทดสอบความเค้น
525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Fluid Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การสร้างสมการควบคุมการไหลโดยการใช้คณิตศาสตร์แบบ
เวคเตอร์และเทนเซอร์ ผลเฉลยแม่ น ตรงบางตั วของสมการควบคุ ม
การลดรูปสมการควบคุมให้เป็นสมการชั้นขอบเขต การหาผลเฉลยของ
สมการชั้นขอบเขตโดยการใช้ทฤษฎีของวอนคาร์มานและทฤษฎีสภาพ
คล้าย ความปั่นป่วนและสมการเฉลี่ย แบบเรโนลด์ ส ความหนืดวน
และการแพร่ ค วามร้ อ นวนอั น เนื่ อ งมาจากการวนแบบปั่ น ป่ วน ชั้ น

ขอบเขตแบบปั่นป่วน การไหลแยกในชั้นขอบเขต การไหลแบบเจ็ตและ
เวค กฎของผนัง การประยุก ต์ใช้งานของชั้ น ขอบเขตแบบปั่ น ป่ว น
เช่น การวูบของปีก การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน อัตราการ
ผสม แนะนาการจาลองความปั่นป่วน
525621 การไหลแบบปั่นป่วน
4(4-0-12)
(TurbulentFlow)
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูงหรือโดยความเห็น
ชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎี ก ารก่ อ เกิ ด ด ารงอยู่ และการสลายตั ว ของความ
ปั่ น ป่ ว น สเกลและระดั บ พลั งงาน ลั ก ษณะเฉพาะของการไหลแบบ
ปั่นป่วนผ่านรูปทรงต่าง ๆ เช่น แผ่นราบ หน้าตัดทรงกระบอก ทรงกลม
แพนอากาศ เป็นต้น การพาธรรมชาติแบบปั่นป่วน แนะนาการจาลอง
ความปั่นป่วน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความปั่นป่วน
525622 การไหลแบบอัดตัวได้
4(4-0-12)
(Compressible Flow)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ผลของความอัดตัวได้ต่อการไหล การไหลแบบต่ากว่าเสียง
ใกล้เคียงเสียง และเหนือเสียง ย่านการไหลในหัวฉีด คลื่นกระแทกตั้ง
ฉากและความสัมพันธ์พื้นที่-เลขมัค การวิเคราะห์กฎข้อที่ 1 และ 2 ของ
อุณหพลศาสตร์สาหรับสมการคลื่นกระแทกแบบหนึ่งมิติ ผลของความ
ฝื ด และการส่ งผ่ า นความร้อ นในการไหลแบบอั ด ตั ว ได้ ห นึ่ ง มิ ติ คลื่ น
กระแทกเอีย งและการคานวณอย่างง่าย สมการควบคุมในสองมิติบน
พื้นฐานการรบกวนเล็กน้อย การลดรูปสมการให้เป็นแบบเชิงศักย์และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห าแรงยกบนรู ป ทรงเพรี ย ว การหาค าตอบโดยวิ ธี
คุณ ลัก ษณะ ผลของความหนืด แนะนาการคานวณเชิงตัวเลขสาหรับ
การไหลแบบอัดตัวได้
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525623 การไหลหลายสถานะ
4(4-0-12)
(Multiphase Flow)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการควบคุมของการไหลหลายสถานะที่มีการถ่ายเทความ
ร้อน และค่าขอบเขต หลักการถ่ายเทมวล โมเมนตัม และความร้อนใน
การไหลแบบสองสถานะที่มีก ารเดือด การระเหย และการควบแน่น
ย่านการไหลหลายสถานะแบบต่าง ๆ และเสถียรภาพของการไหล การ
ไหลแบบคลุก เคล้ ากั บ เม็ ด ของแข็ ง การประยุก ต์ ใช้งานกั บ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การระเหยและการเผาไหม้ของหยดน้ามันเชื้อเพลิง ผง
ถ่านหิน การกลั่นน้ามัน การอบแห้งอาหารและผลิตภัณ ฑ์ก ารเกษตร
เป็นต้น
525624 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
4(4-0-12)
(Design of Fluid Machinery)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะน าเครื่ อ งจั ก รกลของไหล เช่ น ปั๊ ม โบลวเออ ร์
คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์ การออกแบบเครื่องจัก รกลของไหลให้ ได้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ งาน การ
ประยุก ต์ใช้ก ารควบคุมอัตโนมัติกั บจักรกลการไหล การป้องกั นการ
เสียหายและบารุงรักษา
525630 การนาและการแผ่รังสีความร้อน
4(4-0-12)
(Conduction and Radiation Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนพื้น ฐานการนาความร้อนรูป แบบต่าง ๆ ความเค้น
เนื่องจากความร้อน (thermal stress) การนาความร้อนในวัสดุที่มี

สารเนื้อไม่เป็นเอกรูป (เช่น ใน composite materials) ทบทวน
พื้น ฐานการแผ่รังสีค วามร้อ น การแผ่รัง สีค วามร้อ นแบบแก๊ส มีส่ว น
ร่ว ม พจน์ข องการแผ่รัง สีค วามร้อนในสมการนาเวีย ร์สโตก การแก้
สมการแผ่รังสีความร้อนแบบง่า ยและแบบซับ ซ้อ นโดยการใช้วิธีเชิง
ตัวเลข
525631 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขั้นสูง 4(4-0-12)
(Advanced Convection Heatand Mass Transfer)
วิชาบังคับก่อน : 525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กฎทรงมวล โมเมนตัม และพลังงาน การถ่ายเทความร้อน
และมวลในชั้นผิวบางแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนบนแผ่นราบและ
ในท่อกลม การไหลแยกผ่านผิวโค้ง การพาความร้อนแบบธรรมชาติ
การถ่ายเทความร้อนในสภาวะเดือดและควบแน่นการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
525632 การทาความเย็นขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Refrigeration and Air Conditioning)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบทาความเย็นและการท าความเย็น ที่อุณ หภูมิ ต่า การ
ประยุ ก ต์ระบบท าความเย็น ในอุ ตสาหกรรม ระบบปรับ อากาศและ
สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ การระบายอากาศ การ
ถ่ายเทแบบสัมผัสโดยตรงระหว่างอากาศชื้นและน้า การไหลภายในท่อ
และบริเวณพื้นผิวเปิด การควบคุมอัตโนมัติ การทดสอบ การปรับและ
การสมดุล ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระบบปรับอากาศ การควบคุม
เสียงและการสั่น
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525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Thermal System Design)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาการทางานของอุปกรณ์ย่อยและภาพรวมของระบบ
ความร้อ น ทบทวนพื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์สาหรับระบบความร้อนภายใต้สภาวะคงตัวและไม่คงตัว
การตั้งปัญ หาเพื่อการออกแบบในระบบที่ไม่มีข้อจากั ดและระบบที่ มี
ข้อจากัด วิธีการต่าง ๆ ในการค้นหาจุดออกแบบที่ดีที่สุด วิธีการของ
แคลคูลัสผันแปรและการออกแบบระบบความร้อนแบบเชิงเส้น การ
ประยุกต์หลักสถิติในการออกแบบให้ดีที่สุด

525636 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
4(4-0-12)
(Energy Conversion)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดและคานิย ามต่าง ๆ ในกระบวนการการเปลี่ย นรูป
พลังงาน แหล่งพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น ฟอสซิล ชีวมวล นิวเคลียร์ น้า
ลม และแสงแดด โดยเน้น หนัก ที่ ฟอสซิ ล การวิเคราะห์ ก ฎข้อ ที่ 1
และข้อที่ 2 ของอุณ หพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน กรรมวิธี
เปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพสูง การกักเก็บ
พลังงาน การเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบต่าง ๆ ในเชิง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

525634 การเผาไหม้
4(4-0-12)
(Combustion)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนสมการความสัม พัน ธ์ด ้า นอุณ หพลศาสตร์แ ละ
กลศาสตร์ของไหลที่เกี่ย วข้องกับ การเผาไหม้ หลัก การสาคัญ ในการ
เผาไหม้ในสถานะของก๊าซ (เช่น การกาเนิดและการแผ่กระจายของ
ปฏิกิริย าเคมี ช่วงติดเพลิงได้ การยึดโยงเปลวเพลง เสถีย รภาพของ
เปลวเพลิงและการดับ ) การเผาไหม้แบบผสมตั วก่อนและแบบแพร่
เข้าหากัน การจาลองการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ แบบเคมีเสถียร และ
แบบเคมีจ ลน์ การเผาไหม้แ บบราบเรีย บและแบบปั่น ป่ว น แนะนา
การเผาไหม้ใ นเชื ้อ เพลิง เหลวและเชื ้อ เพลิง แข็ง การเผาไหม้ใ น
เครื่องยนต์และในการให้ความร้อนในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของ
การเผาไหม้ การลดมลภาวะ การจาลองการเผาไหม้เ บื้อ งต้น แบบ
“ผสมดี”ในหนึ่งมิติ

525637 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน
4(4-0-12)
(Solar Energy and Their Applications)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมบัติของรังสีอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การวัด
ค่า การผลิตไฟฟ้าโดยระบบโฟโตโวลเตอิค การทาความร้อนและความ
เย็นให้สารทางานโดยแสงอาทิตย์ การทาความร้อนและความเย็นให้
อาคารโดยแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ
อื่นที่สาคัญ เช่น การระบายอากาศในอาคาร การอบแห้งวัสดุ การกลั่น
น้า เศรษฐศาสตร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
525650 พลศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Engineering Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้ นฐานของกลศาสตร์ นิ วตั น พื้ นฐานของการวิ เคราะห์ ด้ าน
กลศาสตร์ หลักของงานเสมือนจริง สมการ ลากราจน์ หลักของแฮมมิล
ตัน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับแกนซึ่งเกิดการเคลื่อนที่ พลศาสตร์ของวัตถุ
เกร็ง พฤติกรรมทางด้านพลศาสตร์ของระบบ ความมั่นคงของระบบ
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525655 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
4(4-0-12)
(Optimization)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาวิธีท างคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ การเพิ่ ม ผลประโยชน์ และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ศึ ก ษาวิ ธี วิ เคราะห์ แ นวการการปรั บ ปรุ ง
ส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นการ
ออกแบบพลวัตการหาค่าที่เหมาะที่สุดและตัวแปร
525660 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด 4(4-0-12)
(Applied Optimal Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนา ปัญหาตัวแปรที่เหมาะที่สุด ปัญหาความเหมาะที่สุด
สาหรับ ระบบพลวัต ปั ญ หาความเหมาะที่ สุด สาหรับ ระบบพลวัต กั บ
เงื่อนไขบังคับตามวิถี การควบคุมแบบป้อนกลับที่เหมาะสมที่สุด ระบบ
เชิงเส้นกับเกณฑ์กาลังสอง การป้อนกลับเชิงเส้น ค่าภายนอกใกล้เคียง
และการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง
525661 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม 4(4-0-12)
(Control System Design and Application)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิ เคราะห์ การออกแบบโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยและ
เครื่องมือของระบบควบคุ มทางปฏิ บัติแนะนาปริภู มิสถานะและการ
ควบคุมแบบดิจิทัล การทดลองการได้ข้อมูลระบบการระบุเอกลักษณ์
ตัวควบคุมแบบดิจิทัลและแอนาล็อก
525662 การควบคุมหุ่นยนต์
(Robotics Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-12)

ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ ข องหุ่ น ยนต์ โครงแบบ
หุ่ น ยนต์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยหุ่ น ยนต์ เคลื่ อ นที่ ลั ก ษณะระยะทางในการ
เคลื่อนที่และการเปลี่ย นรูป การไปข้างหน้าและการดาเนินการผกผัน
ภารกิจและการวางแผนวิถีการจาลองสถานการณ์และการโปรแกรมที่ไม่
เชื่อ มต่ อ หั วข้ อ ที่ ทั น สมั ย ในการวิ จัย ทางด้ านหุ่ น ยนต์ โครงงานด้า น
หุ่นยนต์
525666 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน
4(4-0-12)
(Flight Dynamics and Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการการเคลื่ อนที่ ข องอากาศยาน อนุ พั น ธ์ ตามยาวทาง
อากาศพลศาสตร์ อนุพันธ์ตามข้างทาง อากาศพลศาสตร์ การเคลื่อนที่
ตามยาวและตามข้าง เสถียรภาพพลวัตตามยาว เสถียรภาพพลวัตตามข้าง
คุณภาพการบินตามยาวและตามข้าง ทฤษฎีการควบคุมและการประยุกต์
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม
4(4-0-12)
(Embedded system and Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การพรรณาระบบสมองกลฝังตัวการออกแบบฮาร์ดแวร์และ
เฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน การเลือกวิธีประมวลผลของ
ระบบ โปรแกรมต่อการประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอาท์พุท และโปรแกรมขับสาหรับการเชื่อมต่อการประมวลผลแบบฝัง
ตั ว และ เครื อ ข่ า ย ระบบปฎิ บั ติ ก ารของระบบสมองกลฝั ง ตั ว การ
จัดการทรัพยากรในเวลาจริง กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ระบบสมอง
กลฝั ง ตั ว ในการควบคุ ม เช่ น ระบบเบรกกั น ล้ อ ล็ อ ค การควบคุ ม
เครื่องยนต์ ระบบป้องกั นล้อไถล ระบบกระตุ้นการทางานของถุงลม
นิรภัย เป็นต้น
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525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้
4(4-0-12)
คอมพิวเตอร์ช่วย
(CAD/CAM)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้ น ฐ า น เกี่ ย ว กั บ CAD/CAM แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง
CAD/CAM/CAE ก ลยุ ท ธ์ แ ละก ารออ กแบ บผลิ ต ภั ณ ฑ์ แนวคิ ด
แบบจาลองสามมิติ เทคนิคสาหรับแบบจาลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การ
ออกแบบผิวและการวิเคราะห์ ก ารออกแบบ แนวคิด การผลิต โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิต แนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่ก ารผลิต มาตรฐานและการส่ง
ข้ อ มู ล จาก CAD สู่ CAM พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ CIM การสร้ า งต้ น แบบ
รวดเร็ว
525671 ปัญญาประดิษฐ์
4(4-0-12)
(Artificial Intelligence)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ ใน ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
ภาษาธรรมชาติ การคานวณทางคอมพิวเตอร์ในปัญญาประดิษฐ์ การ
รับรู้ การแปลงการรับรู้เป็นสัญญาณเสมือนและการจัดการสัญญาณ
เสมือน การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การเรียนรู้และการตัดสินใจ
การสนองตอบและความน่าเชื่อถือได้
525672 การออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว
4(4-0-12)
(Automation System Design with LabVIEW)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น พื้นฐานการใช้โปรแกรมแลป
วิ ว ทฤษฏี ก ารตรวจวั ด ข้ อ มู ล ระบบการเปลี่ ย นข้ อ มู ล จากระบบ
อนาลอกเป็ น ดิ จิ ต อลและดิ จิ ต อลเป็ น อนาลอก ตั ว ตรวจรู้ ท าง
อุ ต สาหกรรม อุ ป กรณ์ ก ระตุ้ น และการวั ด และการออกแบบระบบ
อัตโนมัติด้วยแลปวิว
525680 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
4(4-0-12)
(Computational Fluid Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาของพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ สมการควบคุม
สาหรับพลศาสตร์ของไหลและพฤติก รรมเชิงคณิ ตศาสตร์ของสมการ
เหล่ า นั้ น ดี ส ครี ไทเซชั น ขั้ น ตอนวิ ธี ส าหรั บ หาผลเฉลยของระบบ
สมการ ความคล้องจอง ความแม่น การลู่เข้าและเทคนิกเร่งการลู่เข้า
การก าหนดค่าขอบเขต การวิเคราะห์เสถีย รภาพ กรณี ศึก ษาสาหรับ
สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงพาราโบลา และสมการเชิงวงรี
525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมเครื่องกล 1
(Finite Element Method for Mechanical
Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การส าคั ญ ของระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ นการ
วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล การประยุกต์ด้านความ
เค้นในเนื้อวัสดุ การถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และความ
เค้นจากความร้อนแนะนาการใช้ซอฟต์แวร์ด้านไฟไนต์เอลิเมนต์

398
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

525683 ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์และไม่เชิงเส้น 4(4-0-12)
(Non-linear and dynamic finite elements)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปัญ หาไม่เชิงเส้นและปัญหา
พลศาสตร์ ระบบพลศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์โหมด และการรวม
โหมดวิธีก ารหาผลเฉลยของระบบพลศาสตร์ที่ขึ้นกั บเวลา วิธีแบบชัด
แจ้ งและแบบปริ ย ายการวิเคราะห์ เสถี ย รภาพ ความแม่ น และการ
ตอบสนองแบบฮาร์โมนิค การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาต่าง ๆ
เช่ น ปั ญ หาวัสดุที่ มี สมบั ติไม่ เชิงเส้น ปั ญ หาการกระจัด ตัวสู ง ปั ญ หา
ผิวสัมผัส เป็นต้น
525686 การจาลองมัลติฟิสิกส์
4(4-0-12)
(Multi-Physics Simulation)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทน าสู่ ปั ญ หามั ล ติ ฟิ สิ ก ส์ ทฤษฎี แ ละสมการควบคุ ม ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง อุณ หภาพ ของ
ไหล และสนามไฟฟ้า การวิเคราะห์หาผลเฉลยของสมการที่เกี่ ยวข้อง
เทคนิ ก เชิ ง ตั ว เลขและดิ ส ครี ไ ทเซชั น การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป
แก้ ปัญ หามัลติฟิสิก ส์ที่ซับซ้อน เช่น ปฏิสัมพันธ์การไหลกับความร้อน
ความเค้ น จากความร้อ น ปฏิ สัม พั น ธ์ก ารไหลกั บ โครงสร้า ง การไหล
หลายสถานะ การเผาไหม้ ปฏิสัมพันธ์ของไหลกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
และปัญหาเกี่ยวกับมัลติฟิสิกส์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
525690 การออกแบบการทดลองสาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Experimental Design)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การออกแบบระบบการทดลองในวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
หลั ก การออกแบบระบบการทดลองทางวิ ศ วกรรมเพื่ อ วั ด การไหล
อุณ หภู มิ ความเค้ น ความเครีย ด ความดั น การสั่ น แรงบิ ด และ
อัตราการใช้พลังงาน การบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความคลาดเคลื่อน
ในการทดลอง การรายงานผลและสถิติเพื่อการทดลอง
525692 ปัญหาพิเศษขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4(4-0-12)
(Advanced Special Problems in Mechanical
Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เชิ งทฤษฎี และหรื อ การค้ น คว้ า
วรรณกรรมที่อาจนาไปสู่นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชา
525490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
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525491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
525492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 525491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
525493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 525492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค

การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
9 หน่วยกิต
(Mechanical Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Ceramic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม หรือเรียนควบคู่
วิชาพื้นฐานสาหรับวิศวกรเซรามิก ครอบคลุมถึงขอบข่ายงาน
การจาแนกประเภทเซรามิก และ กระบวนการ ศัพท์เฉพาะทางเซรา
มิก วัตถุดิบ เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตและ สมบัติที่สาคัญ
ของวัสดุ การคานวณพื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้นเซรามิกเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับทั้งอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและขั้นสูง
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526202 วัตถุดิบเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Raw Materials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้นหรือเรียนควบคู่
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เซรามิ ก ประเภทต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก พื้ น ฐานและขั้ น สู ง แหล่ ง ก าเนิ ด แร่ แ ละ
กระบวนการแต่งแร่ กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐาน
ของวัตถุดิบและคุณสมบัติที่สาคัญทั้งทางเคมีและกายภาค การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและการนาไปใช้งาน
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก
1(0-3-0)
(Ceramic Raw Materials Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานในการเตรียมวัตถุดิบ
การบดย่อย คัดขนาด การวัด วิเคราะห์และทดสอบคุณ สมบัติสาคัญ
ของวัตถุดิบเซรามิกทั้งก่อนและหลังเผา
526204 แผนภูมิเซรามิก
4(4-0-8)
(Phase Diagrams of Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่
วิชาพื้ น ฐานทางแผนภู มิ ของระบบสารสประกอบต่ างๆ ทาง
เซรามิ ก ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบเดี ย ว สองชนิ ด และสามชนิ ด
สาหรับประยุกต์ใช้กับวิชาการเซรามิก โดยเน้นระบบออกไซด์ที่น่าสนใจ
ทางเซรามิก
526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิก
(Ceramic Powder Processing)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น

4(4-0-8)

ผงและการจ าแนกประเภทตามทฤษฎี หลั ก การและ
เครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆในการผลิตผง
เซรามิ ก ก่ อ นการขึ้ น รู ป ได้ แ ก่ การบดย่ อ ย การแยกคั ด ขนาด การ
ค านวณสู ต รส่ ว นผสม กระบวนการผสมวั ต ถุ ดิ บ และการประเมิ น
ประสิทธิภาพการผสม ระบบการเตรียมเม็ดแกรนูลย์ในอุตสาหกรรม
สมบัติการไหลของส่วนผสมผงเซรามิกและการควบคุม รวมถึงวิธีการวัด
สมบัติของผงเซรามิกจากการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ
526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Fabrication Processes)
วิชาบังคับก่อน : 526205 กระบวนการผลิตผงเซรามิกหรือเรียนควบคู่
ทฤษฎี หลักการและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเซรามิก ทั้งกระบวนการพื้น ฐาน
และชั้นสูง ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว
การอั ด แห้ ง การฉี ด ขึ้ น รู ป การขึ้ น รู ป แบบแผ่ น บางและแบบพิ เศษ
รวมถึงตัวแปรและการวัด ควบคุมในกระบวนการ สาเหตุของตาหนิและ
การแก้ไข
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
1(0-3-0)
(Ceramic Fabrication Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526206 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก หรือ
เรียนควบคู่
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ กระบวนการพื้ น ฐานในการขึ้ น รู ป ใน
อุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ การหล่อแบบ การรีด การขึ้นรูปโดย
อาศัยความเหนียว การอัดแห้ง การขึ้นรูปแผ่นบาง ปฏิบัติการวัดและ
ควบคุมส่วนผสมในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ
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526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ทฤษฎี ท างเคมี ฟิ สิ ก ส์ เกี่ ย วกั บ โครงสร้างของผลึก การเกิ ด
พันธะ ความไม่สมบูรณ์ ในโครงสร้างผลึก ที่เกี่ ย วข้องกับปฏิกิ ริย าและ
สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเซรามิก เช่น การนาไฟฟ้าและสมบัติเชิงกล รวม
ไปถึ ง กระบวนการเผาผนึ ก ทั้ ง แบบสภาวะของแข็ ง และแบบที่ เกิ ด
ของเหลว โดยเน้นที่กลไกในการเกิดการเผาผนึก การโตของเกรนและ
โครงสร้างจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติ
526209 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้ พื้ นฐานวิ ชาเศรษ ฐศาสตร์ ส าห รั บ นั กศึ กษ า
วิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาของรายวิชาประกอบ ด้วยแนวความคิดพื้นฐานของ
ค่าเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ค่าเสื่อมราคา ราคาการวัดความคุ้มค่าของการ
ลงทุนและการเปรียบเทียบทางเลือกของการลงทุน การประเมินภาษีเงินได้
และค่าเสื่อมราคาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินการศึกษาความ
เป็นไปได้และการวิเคราะห์ความไวของโครงการของภาครัฐและเอกชน
526210 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ
4(4-0-8)
(Material Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ระบบและสิ่งแวดล้อมทางอุณ หพลศาสตร์ กฎของอุณ หพล
ศาสตร์ สมบัติทางอุณ หพลศาสตร์และความสัมพันธ์ของสมบัติ สมดุล
เคมีไฟฟ้า สารละลาย แผนภูมิสมดุลของวัฎภาค อุณ หพลศาสตร์เชิง
สถิติ

526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก
2(2-0-4)
(Glaze Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ
526204 แผนภูมิเซรามิก
เคลือบเซรามิกและการจาแนกประเภทของเคลือบเซรามิกใน
อุตสาหกรรม วัตถุดิบ ส่วนผสมและการคานวณสูตรชนิดต่าง ๆ การ
เตรียมน้าเคลือบ การปรับคุณ สมบัติของเคลือบ สีที่ใช้ในเคลือบ การ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา
526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก
1(0-3-0)
(Glaze Laboratory)
วิชาบังคับก่อน :526301 เทคโนโลยีการทาผิวเคลือบเซรามิก
หรือเรียนควบคู่
ปฏิ บั ติ การการเตรี ย มเคลื อบเซรามิ ก ประเภทต่ าง ๆ ได้ แก่
เคลือบไฟต่า เคลือบไฟสูง เคลือบฟริต เคลือบผลึก รวมถึงกระบวนการพิมพ์
เคลือบและการวัดสีด้วยเครื่องวัด
526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก
3(3-0-6)
(Drying and Firing Technology in Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น และ
526204 แผนภูมิเซรามิก
ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการอบแห้งและการเผาทางเซรา
มิก ชนิดของห้องอบ การวัดและควบคุมความชื้น การใช้ตารางความชื้น กราฟ
ควบคุมการอบแห้ง พื้นฐานการคานวณเวลาการอบและผลของโครงสร้างเนื้อ
ส่ วนผสมต่ อการอบแห้ ง ชนิ ดของเตาเผา เทคนิ คพื้ นฐานในการควบคุ ม
ปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างเผา เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ในการควบคุ มการเผาของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เซรามิ ก ประเภทต่ างๆ ความปลอดภั ย และมลภาวะจาก
กระบวนการเผา รวมทั้งตาหนิจากการอบแห้ง การเผาและแนวทางการแก้ไข
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526304 เตาเผาเซรามิก
4(4-0-8)
(Kilns and Furnaces)
วิชาบังคับก่อน : 526303 เทคโนโลยีการอบแห้งและการเผาเซรามิก
หรือเรียนควบคู่
เตาเผาเซรามิ ก ประเภทต่ า งๆในอุ ต สาหกรรม หลั ก การ
พื้ น ฐานในการออกแบบเตาเผา การค านวณประมาณขนาดห้ องเผา
โครงสร้างเตาและชนิ ดของวัสดุทนไฟ การคานวณการสูญ เสีย ความ
ร้ อ นจากเตาและ สมดุ ล ของพลั ง งาน เชื้ อ เพลิ ง และค่ า ความร้ อ น
สมการการเผาไหม้และการวิเคราะห์การเผาไหม้ ชนิดและสมบัติสาคัญ
ของหัวเผา การคานวณออกแบบสาหรับเตาไฟฟ้า

เชิ งความร้อนโดย ดีที เอ ที จีเอ รวมทั้ งทฤษฎี ห ลัก การออกแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละเทคนิค การวิเคราะห์ผล ความถูกต้องของผล
วิเคราะห์ ข้อดีและข้อจากัดของแต่ละเทคนิค

526305 เทคโนโลยีแก้ว 1
3(3-0-6)
(Glass Technology I)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้วประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
ครอบคลุ มถึงการเตรียมวัตถุดิ บ การค านวณและออกแบบส่วนผสม เตา
หลอมแก้ว ส่วนประกอบสาคัญและการควบคุม ขั้นตอนการผลิตที่สาคัญ
และการควบคุมคุณภาพ คุณสมบั ติพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภั ณฑ์
แก้วประเภทต่าง ๆ มาตรฐานการวัดวิเคราะห์และการใช้งาน

526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Engineering Properties)
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
สมบั ติสาคัญ ในการประยุก ต์ใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุ
เซรามิก ครอบคลุมถึงสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล
สมบัติทางแสงและสมบัติทางความร้อน การวิเคราะห์ คานวณเกี่ยวกับ
สมบัติต่าง ๆ ในการใช้งาน

526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
4(4-0-8)
(Ceramic Characterization)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
เทคนิคในการวิเคราะห์ลัก ษณะและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกด้วยเครื่องมือขั้นสูงประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจัย
และพั ฒ นาทางเซรามิ ก ได้แ ก่ การวิ เคราะห์ จุ ลโครงสร้างโดยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีโดยเอ๊กเรย์
ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์เฟสโดยเอ๊กเรย์ดิฟแฟลกชั่น การวิเคราะห์

526307 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
1(0-3-0)
(Ceramic Characterization Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิกหรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการวัดลักษณะ
และสมบัติเฉพาะของวัสดุเซรามิก

526309 ปฏิบัติการวัดและทดสอบวัสดุเซรามิก
1(0-3-0)
(Ceramic Measurement and Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 526308 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเซรามิก
หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติก ารวัดและทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ของ
วัสดุเซรามิกตามมาตรฐาน สมบัติที่ทดสอบ ได้แก่ สมบัติทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เชิงกล ความร้อน และสมบัติทางแสง
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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 การคานวณและการเตรียมส่วนผสมการหลอมและการควบคุม ใน
การผลิตแก้วชนิดต่าง ๆ
526402 การสัมมนาวิชาการเซรามิก
1(0-1-2)
(Ceramic Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น :
526203 ปฏิบัติการวัตถุดิบเซรามิก:
526207 ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก:
526302 ปฏิบัติการผิวเคลือบเซรามิก:
526307 ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิก
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการวิจัย
และการพัฒนาที่น่าสนใจทางเซรามิก หลักการ และวิธีการรายงานทางวิชาการ
526404 เทคโนโลยีวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู
3(3-0-6)
(Refractories and Abrasives Technologies)
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู
ครอบคลุมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต หลักการการควบคุมการผลิต การ
คานวณออกแบบส่วนผสมและการเผา ผลของโครงสร้างจุลภาคและ
การควบคุม สมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทต่า งๆและมาตรฐานสากลใน
การทดสอบสมบัติ หลักการการเลือกและ ออกแบบใช้งานของวัสดุทน
ไฟ ในอุตสาหกรรมโลหะ ซีเมนต์ และ เซรามิก การพัฒ นาในอนาคต
ของวัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู
526405 เครื่องดินเผาขาว
3(3-0-6)
(Whiteware)
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิกและ
526301 เทคโนโลยีผิวเคลือบเซรามิก
เทคโนโลยี กระบวนการผลิ ตในอุ ตสาหกรรมเครื่องดิ นเผาขาว
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ หลักใน
กระบวนการผลิต ทฤษฎีการควบคุมการผลิตการคานวณออกแบบส่วนผสม
และการเผาผลของเฟสและจุ ลโครงสร้ างต่ อคุ ณ สมบั ติ ตั วแปรและการ
ควบคุ ม คุ ณสมบั ติ ของผลิ ตภั ณฑ์ ประเภทต่ าง ๆ มาตรฐานสากลในการ
ทดสอบคุณสมบัติการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต
526406 เทคโนโลยีดิน
3(3-0-6)
(Clay Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526202 วัตถุดิบเซรามิก
ป ระ เภ ท ข อ งแ ร่ ดิ น โค รงส ร้ างพื้ น ฐาน ข อ งซิ ลิ เก ต
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของแร่ ดิ นต่ างๆทั้ งก่ อนและหลั งเผากระบวนการท า
เหมืองและแต่งดินการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของดินการควบคุมคุณภาพ
และคุณสมบัติในอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้งานของแร่ดิน
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526407 วัสดุเชิงประกอบเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Composite Materials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทฤษฎี แ ละหลั ก การพื้ น ฐานในการ
ออกแบบวัสดุเชิงประกอบระหว่างเซรามิก โลหะพอลิเมอร์และอื่นๆการ
เลือกและควบคุมคุณ สมบั ติเพื่ อประยุก ต์ใช้ งานทางวิศวกรรมวิธีก าร
ทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการพัฒนาของ
วัสดุเชิงประกอบในอนาคต
526408 เซรามิกสาหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 526208 ทฤษฎีพื้นฐานทางเซรามิก
ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารที่ใช้เป็นตัวเติม และผลต่อค่าการ
นาไฟฟ้า แผนภาพโครกเกอร์-วิงค์ ศึกษาสารและสมบัติของไดอิเล็กทริก
ฉนวนเซรามิ ก เฟอร์ โ รอิ เล็ ก ตริ ก วาริ ส เตอร์ เซลล์ เชื้ อ เพลิ ง และ
เซ็นเซอร์ที่ใช้กับแก๊ส
526409 เทคโนโลยีซีเมนต์และยิปซัม
4(4-0-8)
(Cement and Gypsum Technology)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยิปซัมและซีเมนต์ คลอบ
คลุมถึงประเภทของผลิตภัณ ฑ์ตามมาตรฐาน วัตถุดิบ เครื่องจัก รและ
อุปกรณ์ หลัก ในกระบวนการผลิต หลัก การการควบคุมการผลิต การ
คานวณออกแบบส่วนผสม ผลของตัวแปรและการควบคุม สมบัติของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั ม และซี เมนต์ ป ระเภทต่ างๆ พื้ น ฐานของคอนกรี ต
เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลในการทดสอบสมบัติ

526410 วัสดุนาโน
3(3-0-6)
(Nanomaterials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโน ท่อระดับนาโน เส้นใยนาโน
กระบวนการผลิ ตวั สดุ นาโน โครงสร้ างจุ ลภาคระดั บนาโน การวิ เคราะห์
ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง ความร้อน และสมบัติเชิงกล
การใช้งานด้านต่าง ๆ การพัฒนานาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนในอนาคต
526411 เซรามิกเชิงโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Ceramics) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิกเซรามิกประ
เภทออกไซด์และที่ไม่ใช่ออกไซด์ กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต
การควบคุม สมบัติพื้นฐาน การใช้งานและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้าง
จุลภาคและส่วนประกอบทางเคมีการแคลไซน์โครงสร้างของออกไซด์ซิลิ
เกตและแก้วการเปลี่ยนแปลงเฟสและปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งการเผา
และการเกิดแก้วของเซรามิกประเภทต่างๆในทางวิศวกรรม
526412 สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหัก
4(4-0-8)
ของวัสดุเซรามิก
(Mechanical Properties and Fracture Mechanics
ofCeramic Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
พื้นฐานด้านทฤษฎีและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงกล
ของวัสดุเซรามิก ได้แก่ ความ ยืดหยุ่นความล้า ความเหนียวและการ
แตกหักเสียหายของวัสดุเซรามิก เพื่อการเลือกและออกแบบใช้งานวัสดุ
เซรามิกในเชิงวิศวกรรม
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526413 วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Piezoelectric Ceramics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ไพอิ โ ซอิ เล็ ก ทริ ก ประวั ติ สมบั ติ
โครงสร้างของวัสดุเซรามิก ที่มีสมบัติ ไพอิโซอิเล็ก ทริก กระบวนการ
ผลิตและการนาวัสดุเซรามิกที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกไปใช้งาน
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 สมบัติสาคัญของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิก การนาเอา
วัสดุไปใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ
526416 การควบคุมคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
ห ลั ก ก ารจั ด ก ารเกี่ ยวกั บ ระบ บ ควบ คุ มคุ ณ ภ าพ ใน
อุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางด้านสถิติในระบบควบคุมคุณภาพ
การศึ ก ษาสมรรถภาพและการผั น แปรในกระบวนการผลิ ต การ
ออกแบบวิธีก ารควบคุมและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เพื่อการ

ตรวจสอบแผนภู มิ ค วบคุ ม วิ ธี ใ ช้ แ ผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากตาร าง
มาตรฐาน การศึกษาความเชื่อถือได้ของคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน่วยงานทางด้านการควบคุมคุณ ภาพ
เทคนิ คการควบคุม คุณ ภาพสมั ย ใหม่ ระบบมาตรฐานสากลเกี่ย วกั บ
คุณ ภาพ การจัดการระบบประกันคุณ ภาพเช่น ISO9000, ISO14000
และ TIS18000
526417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม
4(4-0-8)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 533021 การจัดการอุตสาหกรรมหรือเรียนควบคู่
ระบบการผลิตและขั้นตอนการวางแผนการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ ก ารผลิ ต การควบคุ ม วัส ดุ ค งคลัง การวางแผนและการจั ด
ตารางการผลิ ต รวม การวิ เคราะห์ ก ารลงทุ น ในระบบการผลิ ต การ
วางแผนความต้ อ งการวั ส ดุ ระบบการประกอบและจั ด สมดุ ล ของ
สายการผลิต การจัดลาดับงานและตารางการผลิต หลัก การวางแผน
และควบคุมโครงการ การจาลองแบบปัญหาและกรณีศึกษา
526418 การออกแบบโรงงานทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : 526417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม
หรือเรียนควบคู่
หลั กการออกแบบและวางผั งโรงงานข้ อมู ลเบื้ องต้ นและการ
วิเคราะห์สาหรับการออกแบบวางแผนผังโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์การไหล
ของวั สดุ และการขนถ่ ายปั ญหาในการวางผั งโรงงานหลั กการเลื อกที่ ตั้ ง
โรงงานและการหาเนื้ อที่ ที่ ต้ องการ ความสั ม พั น ธ์ ของผั งโรงงานและ
ผลิตภัณฑ์ชนิดของผังโรงงานและส่วนประกอบที่สาคัญการบริหารโครงการ
วางผังโรงงานปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อมกรณีศึกษาในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรม
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526419 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติสาหรับ
4(4-0-8)
วิศวกรรมเซรามิก
(Statistical Experimental Design for Ceramic
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เป็ น วิ ช าว่ า ด้ ว ยการออกแบบและวิ เคราะห์ ก ารทดลอง
สาหรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องสถิติศาสตร์ โดยจะทบทวนและ
ขยายความรู้เรื่อง ANOVA และการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ ก่ อน
ต่ อ จากนั้ น จะกล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารวางแผน, ออกแบบและวิ เคราะห์ ก าร
ทดลองโดยใช้ ความรู้เรื่องสถิ ติศ าสตร์แบบต่ างๆ เช่น แฟคทอเรีย ล,
แฟคทอเรียลบางส่วนและกราฟพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยจะสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวางแผน, ออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองด้วย
526420 วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biomaterials)
วิชาบังคับก่อน : 526201 วิศวกรรมเซรามิกเบื้องต้น
รายวิชานี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในระบบชีวภาพ
และงานในทางการแพทย์ ชนิดและประเภทของวัสดุเซรามิกที่ใช้ในทาง
การแพทย์ในปัจจุบัน ข้อจากัดและสมบัติที่ต้องการของวัสดุ การผลิต
วั ส ดุ ชี ว ภาพจากสารพอลิ เมอร์ โลหะและเซรามิ ก รวมทั้ ง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อให้มีความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุเซรามิกในร่างกายและ
ทางการแพทย์
526490 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
526491 สหกิจศึกษา
18 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

1(1-0-3)
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526492 สหกิจศึกษา
28 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 526491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
526493 สหกิจศึกษา
38 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 526492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

526494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเซรามิก
9 หน่วยกิต
(Industrial Project in Ceramic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเซรามิก โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิกโดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรื อ เป็ น การสร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย นรายงานฉบั บ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
526498 โครงงานวิศวกรรมเซรามิก
3(3-0-6)
(Ceramic Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 526306 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเซรามิกหรือ
เรียนควบคู่
ค้นคว้า ทดลองและศึก ษาวิจัย โครงการที่น่าสนใจเกี่ย วกับ
ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรมเซรามิก
527204 สัญญาณและระบบ
4(4-0-8)
(Signals and Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 1
การจัดประเภทของสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นที่ไม่
แปรตามเวลา แบบจาลองระบบต่อเนื่องเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลาเชิง
เวลาและเชิงความถี่ การคอนโวลูชันและการตอบสนองอิมพัลส์ อนุกรม
ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ แผนภาพโบดของสัญญาณและระบบเชิง
เส้นที่ไม่แปรตามเวลา การแปลงลาปลาซ การแปลงเซต
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527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electromagnetic Fields and Waves)
วิชาบังคับก่อน : 527212 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ 2
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส
การพาและกระแสการนา
สนามแม่เหล็ก
ความเหนี่ยวนาทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์
เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต
กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด
สมการคลื่น คลื่นระนาบ
527206 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1(0-3-0)
(Instrument and Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 438201 การวัดและเครื่องมือวัดทอิเล็กทรอนิกส์
หรือ
527213การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับ
วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เครื่องมื อวัด พื้ น ฐานในสาขาวิศ วกรรม
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องวัด VOM แบบแอนาล๊อก
และดิจิทัล เครื่องวัด DMM และเครื่อง Oscilloscope
527211 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
4(4-0-8)
และอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Mathematics for Telecommunication and
Electronic Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลลูลัส 3
สมการเชิ งอนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง อั น ดั บ สู ง กว่ า หนึ่ ง
และการหาผลเฉลย อนุกรมฟูริเยร์ และการแปลงฟูริเยร์ การแปลง
ลาปลาซ ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง

สะสมและฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น กระบวนการเชิงสุ่ม
กระบวนการเชิงสุ่มแบบหยุดนิ่งและทฤษฏีเออกอร์ดิก
527212 คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม
4(4-0-8)
และอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Mathematics for Telecommunication and
Electronic Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย มูลฐานและมิติ การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิ ง เส้ น ผลการแปลงแบบเชิ ง เส้ น ระบบไอเกน
ฟังก์ชันของเมตริกซ์จัตุรัส การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันแอนา
ลิ ติ ก ทฤษฎี อิ น ทิ ก รั ล ของโคชี ทฤษฎี ข องค่ า เรซิ ดิ ว ล าดั บ และ
อนุกรม การส่งคงรูป
527213 การวัดและเครื่องมือวัดสาหรับ
4(4-0-8)
วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
(Instruments and Measurements for
Telecommunication and Electronic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่ ว ยและมาตรฐานของการวั ด ทางไฟฟ้ า ประเภทและ
ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ วั ด การวิ เคราะห์ ก ารวั ด การวั ด กระแสและ
แรงดั นทั้ งไฟฟ้ าตรงและสลับ โดยใช้เครื่องมือ วัดแบบแอนาลอกและ
ดิจิ ทัล การวัดก าลั งตัวประกอบกาลัง พลังงาน ความต้านทาน ความ
เหนี่ยวนา ความเก็บประจุ การวัดทางความถี่และทางเวลา สัญ ญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและออสซิโลสโคป
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527302 วิศวกรรมสายอากาศ
4(4-0-8)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การกระจายคลื่น ในชั้นบรรยากาศต่ างๆ นิย ามและทฤษฎี
พื้นฐาน หลักของปัญหาการแผ่พลังงาน แหล่งกาเนิดแบบไอโซทรอปิก
แบบรู ป การแผ่ ข องสนามและก าลั ง สภาพเจาะจงทิ ศ ทางและ
อัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแผ่พลังงาน โพลาไรเซชั่นของคลื่น การ
แผ่ พ ลังงานจากองค์ ป ระกอบกระแส คุ ณ สมบั ติ ก ารแผ่พ ลั งงานของ
สายอากาศชนิดเส้นลวด สายอากาศแถวลาดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอุ
ดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโค
รสตริป การจาลองแบบและการวัดสายอากาศ
527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
4(4-0-8)
(Data Communications and Networks)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
บทน าการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย สถาปั ต ยกรรม
เครือข่ายแบบชั้น โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล แบบจาลองการหน่วง
เวลาในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารด้วยการเข้าถึงหลายทาง การควบคุม
การส่งข้อมูล การกาหนดเส้นทางส่งข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล
527305 วิศวกรรมไมโครเวฟ
4(4-0-8)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ง
สัญญาณ เอส-พารามิเตอร์ สมิตธ์ชาร์ต การแมตช์อิมพีแดนซ์ ท่อนา
คลื่น วงจรเรโซเนเตอร์ และวงจรกรองสาหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์
วงจรไมโครเวฟ ตัวแบ่งกาลัง คัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานย่านไมโครเวฟ

527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1(0-3-0)
(Telecommunication Engineering Laboratory I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิบัติก ารเกี่ ย วกั บ วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น การใช้
งานและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ วัดต่างๆ การวัดคุณสมบัติของ
สายส่ง การใช้งานเซอร์วิสมอนิเตอร์ การวัดพารามิเตอร์ที่สาคัญของ
เครื่องวิทยุสื่อสาร ศึกษาการมอดูเลตทั้งแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล
เช่นการมอดูเลตแบบเอเอ็ม เอสเอสบี พีซีเอ็ม พีพีเอ็ม เป็นต้น
527309 ระบบควบคุม
4(4-0-8)
(Control Systems)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 529202 การวิ เคราะห์ ว งจรและฟิ ล เตอร์ หรื อ
527204 สัญญาณและระบบ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิ ด และวงปิ ด ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน กราฟการไหลสั ญ ญาณ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
โลกัสราก แผนภาพโบด แผนภาพไนควิสต์ เสถียรภาพของระบบ
527311 หลักการสื่อสาร
4(4-0-8)
(Principles of Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ
สัญญาณและระบบเบื้องต้น สเปกตรัมของสัญญาณและการ
ประยุ ก ต์ ข องอนุ ก รมฟู ริ เยร์ แ ละการแปลงฟู ริ เยร์ การมอดู เลตเชิ ง
แอนะลอก เอเอ็ ม ดี เอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ ม เอ็ น บี เอฟเอ็ ม พี เอ็ ม
สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารเชิงแอนะลอก การมอดูเลตสัญญาณไบ
นารีแถบฐาน ทฤษฎีการชัก ตัวอย่างและการควอนไตซ์ การมอดูเลต
พั ล ส์ เ ชิ ง แอนะลอก พั ล ส์ โ ค๊ ด มอดู เ ลชั น เดลตามอดู เ ลชั น การ
มั ล ติ เพล็ ก ซ์ การมั ล ติ เพล็ ก ซ์ ท างเวลา สายส่ ง การแพร่ ค ลื่ น วิ ท ยุ
อุปกรณ์ไมโคเวฟและการสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารเชิงแสง
เบื้องต้น
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527314 การสื่อสารดิจิทัล
4(4-0-8)
(Digital Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
ทบทวนทฤษฎี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ความน่ า จะเป็ น และ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูปร่างพัลส์ การ
ตรวจจับสัญ ญาณ เทคนิคการมอดูเลตชันแบบดิจิตอล การวิเคราะห์
สมรรถนะ แนะน าทฤษฎี ข่าวสาร การเข้ารหั สแหล่งก าเนิด สัญ ญาณ
การเข้ารหัสช่องสัญญาณ

527402 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
1(0-3-0)
(Telecommunication Engineering Laboratory II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้ ง านอุ ป กรณ์ วั ด ขั้ น สู ง เช่ น การวั ด และการใช้ ง าน
อุปกรณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเครือข่าย
เช่น เราเตอร์ สวิตช์ การทดลองเครือข่ายประเภทต่างๆ เช่น เครือข่าย
อีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่นเสมือน เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เครือข่าย
วงกว้าง การวัดและวิเคราะห์แบบรูปการแผ่พลังงานสายอากาศชนิดต่างๆ

527316 การสื่อสารเชิงแสง
4(4-0-8)
(Optical Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
เงื่อนไขการแพร่กระจายและการนาคลื่นของไดอิเล็กทริก ซ์
ทรงกระบอก โครงสร้างและประเภทของสายใยแสง พารามิเตอร์ของ
สายใยแสง การผลิต สายใยแสง ประเภทของสายเคเบิ ล ใยแสง การ
เสื่อมสภาพของสัญญาณภายในสายใยแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิค
การมอดูเลต การดีเทคเชิงแสง เครื่องรับเชิงแสง อุปกรณ์ทวนและขยาย
สั ญ ญาณ เชิ ง แสง อุ ป กรณ์ เชิ ง แสง การค านวณงบประมาณการ
เชื่อมต่อ

527411 อุปกรณ์วัดทางโทรคมนาคม
4(4-0-8)
(Telecommunication Instrumentations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวั ด ปริ ม าณ พื้ นฐานท างวิ ศ วก รรมโท รคมนาคม
ความคลาดเคลื่ อน ความละเอี ย ด ความไว การวัดแรงดัน การวัด
กระแส การวัดความต้นทาน การวัดความถี่และเฟส การวัดกาลัง การ
วั ด สเปกตรั ม การวั ด ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า การวั ด คุ ณ สมบั ติ ท าง
แม่เหล็กและได อิเล็กตริกของสสาร

527317 วิชาการโทรศัพท์ดิจิทัล
4(4-0-8)
(Digital Telephony)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
บทน าวิ ช าการโทรศั พ ท์ ดิ จิ ทั ล หลั ก การและโครงสร้ า ง
เครือข่ายโทรศัพท์หลักมูล หลักการและโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ไอ
พี การแปลงเสียงเป็นเชิงเลข การส่งผ่านและการมัลติเพลกซ์ดิจิทัล การ
สวิตซ์ดิจิทัล ระบบการสัญญาณ การพยากรณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิก

527412 หลักการระบบสื่อสารไร้สาย
4(4-0-8)
(Principle of Wireless Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
บทนาระบบสื่อสารไร้สาย การแพร่กระจายคลื่น การสูญเสีย
เชิงวิถี สัญญาณเฟด ช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สาย แบบจาลอง
ช่องสัญ ญาณ สัญญาณแทรกสอด เทคนิคการลดสัญญาณแทรกสอด
การเข้าถึงหลายทาง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสื่อสารไร้สายใน
ปัจจุบันและอนาคต เช่น WiFi, WiMAX, LTE, 4G เป็นต้น
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527413 การสื่อสารดาวเทียม
4(4-0-8)
(Satellite Communications)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
องค์ประกอบของการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรและคาจากัด
ความของดาวเทียมสื่อสาร สถานีภาคพื้นดิน การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ
กับดาวเทีย ม การติดต่อด้วยวิธีแบ่งช่องสัญญาณด้วยการแบ่งความถี่
(เอฟดีเอ็มเอ) การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแบ่งช่องสัญ ญาณด้วยการแบ่ง
เวลา (ทีดีเอ็มเอ) การแบ่งสรรการติดต่อตามความต้องการที่มีเข้ามา
และการแปลงสัญญาณคาพูดเป็นระบบดิจิทัล การติดต่อส่งข้อมูลให้กับ
ดาวเทีย มแบบเป็ นแพ็ก เกต การมอดูเลตแบบดิจิทัล ซิงโครไนส์เวลา
สาหรับคลื่นพาหะและสัญลักษณ์ เครือข่ายปลายทางชนิดอะเพอเจอร์
ที่เล็กมาก (วีแสท) เครือข่ายดาวเทียมชนิดเคลื่อนที่ ระบบสายอากาศ
ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี)
527414 หลักการระบบเรดาร์
4(4-0-8)
(Principle of RADAR Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกั บระบบเรดาร์ องค์ประกอบต่ าง ๆ ที่
จาเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการออกแบบระบบเรดาร์ ทฤษฎีการดีเทกต์
สัญญาณ การติดตาม การประมวลผลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบ
ลักษณะของรูปคลื่นที่ใช้งาน การแผ่คลื่นในระบบเรดาร์ ชั้นบรรยากาศ
ที่มีผลต่อระบบเรดาร์ เรดาร์แบบต่าง ๆ และการนาไปใช้ประโยชน์
527418 เครือข่ายโทรคมนาคม
4(4-0-8)
(Telecommunication Networks)
วิชาบังคับก่อน : 527303 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สถาปั ต ยกรรม และมาตรฐานเครือ ข่ายโทรคมนาคม เช่ น
มาตรฐานตระกู ล IEEE 802 เครือ ข่ า ยโทรคมนาคมในปั จ จุ บั น และ
อนาคต เครือข่ายแบบมีสาย เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายแกนหลัก

เครือข่ายเข้าถึง สมรรถนะของเครือข่ายประเภทต่างๆ การออกแบบ
และประยุกต์ใช้งานเครือข่าย
527419 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
4(4-0-8)
(Radio and Television Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
ความถี่กระจายเสียงและภาพภาคพื้นดินและดาวเทียม การ
เปลี่ยนสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า มาตรฐานของระบบสัญญาณ
ภาพ การมอดู เลตสั ญ ญาณภาพ การสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ระบบของ
เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น ระบบ
เอเอ็มสเตอริโอ ระบบดิจิทัลเอฟเอ็ม ระบบเฮชดีทีวี
ระบบ
การบันทึกและเรียกดูภาพวิดิโอ รวมทั้งระบบสถานีกระจายสัญญาณ
527420 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
4(4-0-8)
(Radio Wave Propagation)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทบทวนสมการคลื่น คลื่นระนาบ คุณสมบัติของตัวกลาง เช่น
อากาศว่าง ไดอิเล็กตริกและตัวนา อิมพีแดนซ์ของคลื่น การสะท้อนของ
คลื่นระนาบ คลื่นนิ่ง อิมพีแดนซ์ของคลื่นนิ่ง การหัก เหของคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่ก ระจายคลื่นฟ้า และการแพร่กระจาย
คลื่นอวกาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายคลื่น
แบบกระจั ด กระจายในชั้ น โทรโพสเฟี ย ร์ ระบบถ่ า ยทอดสั ญ ญาณ
ไมโครเวฟ การสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย มและในอวกาศ เรดาร์ การ
แพร่ ก ระจายคลื่ น ผ่ า นตั ว กลางที่ เป็ น น้ าทะเล ท่ อ บรรยากาศ และ
ตัวกลางที่มีการหักเหไม่คงตัว ฟาสต์เฟดดิ้งแถบความถี่แคบและฟาสต์
เฟดดิ้งแถบความถี่กว้าง การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์
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527421 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
4(4-0-8)
(Mobile Telephone Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรก
สอด การส่งข้อมูลและสัญญาณ การส่งต่อและการเสียการติดต่อ การ
เข้าถึงข้อมูลแบบหลายทาง การใช้ความถี่ซ้า สถาปัตยกรรมของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันและอนาคต การวัดและวิเคราะห์สัญญาณ
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
527422 วง จรข่ายสื่อสารและสายส่งสัญญาณ
4(4-0-8)
(Communication Networks and Transmission Lines)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีระบบข่ายวงจร วิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูล 1
พอร์ต 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเร
โซแนนซ์แบบพหุคูณ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการแม
ตช์วงจร การนาเอาทฤษฎีวงจรมาใช้กับสายส่งสัญญาณ สายโทรศัพท์
การใช้สายส่งสัญญาณเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์
527423 ระบบแพร่สัญญาณ
4(4-0-8)
(Broadcast Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527311 หลักการสื่อสาร
ส่วนประกอบที่สาคัญในระบบกระจายเสียงและระบบแพร่
ภาพ การเข้ารหัสสัญญาณเสียง การเข้ารหัสสัญญาณภาพ การมอดูเล
ชัน การขยายก าลังวิท ยุ สายส่งสัญ ญาณ สายอากาศ ปัญ หาและอุ ป
สรรค์ ใ นระบบแพร่ สั ญ ญาณ บทน าการแพร่ สั ญ ญาณเชิ ง ดิ จิ ทั ล
มาตรฐานการกระจายเสียงและการแพร่ภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
527424 ระบบสื่อสารสาหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ
4(4-0-8)
(Communication Systems for ITS)
วิชาบังคับก่อน : 527302 วิศวกรรมสายอากาศ หรือ
527308 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1

มาตรฐานระบบสื่ อ สารส าหรั บ ระบบขนส่ งอั จ ฉริ ย ะ การ
สื่อสารระยะใกล้ ระบบสื่อสารสาหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสื่อสารสาหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับ
ยานยนต์ สายอากาศสาหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของ
เครือข่ายการสื่อสารสาหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ
527425 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์กาหนดการสื่อสารวิทยุ
4(4-0-8)
(Software Defined Radio Communication
Technology)
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ หรือ
527311 หลักการสื่อสาร
ระบบสื่อสารดิจิทัล ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การ
รั บ รู้ ส เปกตรั ม สั ญ ญาณวิ ท ยุ วงจรเครื่ อ งรั บ แบบแอนาลอก วงจร
เครื่องส่งแบบดิจิทัล วงจรเครื่องรับแบบดิจิทัล ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
เบื้องต้นสาหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์กาหนดระบบสื่อสาร ซอฟต์แวร์
ควบคุ ม สั ญ ญาณวิ ท ยุ การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและแก้ ไ ขปั ญ หาของ
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์กาหนดระบบสื่อสารเบื้องต้น
527426 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
4(4-0-8)
(Communication Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 438203 อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
539210 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ สัญญาณ
รบกวนในวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรเรโซแนนซ์ แ ละวงจรการแมตช์
วงจรขยายสั ญ ญาณความถี่ วิ ท ยุ วงจรกรองความถี่ ความเพี้ ย นใน
วงจรขยายสั ญ ญาณ ความเพี้ ย นจากการมอดู เลตระหว่ า งกั น ของ
วงจรขยาย มิกเซอร์ การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ เฟสล็อกลูป การ
สังเคราะห์ความถี่ วงจรกาเนิดความถี่
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527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1
4(4-0-8)
(Digital Signal Processing I)
วิชาบังคับก่อน : 527204 สัญญาณและระบบ
สั ญ ญาณและระบบชนิ ด ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง การแปลงฟู ริ เ ยร์
แบบดิสครีทไทม์ ขบวนการสุ่มสัญญาณ และปรากฎการณ์เคลือบแฝง
การแปลงแซด การแปลงดิ สครีท ฟู ริเยร์และการแปลงฟาส์ท ฟู ริเยร์
การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลา การสร้างระบบชนิดไม่
ต่อเนื่อง การออกแบบดิจิทัลฟิลเตอร์
527436 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 2
4(4-0-8)
(Digital Signal Processing II)
วิชาบังคับก่อน : 527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1
ทบทวนหลักการพื้นฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การ
ลดและกาจัดสัญญาณสะท้อนการบีบอัดและการเข้ารหัสสัญญาณเสียง
ที่ ใ ช้ ง านในระบบโทรคมนาคม การเพิ่ ม พู น ความชั ด เจนของ
สัญ ญาณเสีย งและการลดสัญ ญาณรบกวน ตัวกรองแบบอะแดปตี ฟ
การมอดูเลทแบบซิกมา-เดลตา
527437 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลด้วย
4(4-0-8)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor Based Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ และ
527435 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 1
ระบบจานวนโครงสร้างการประมวลผลและอัลกอริทึมที่ มี
ประสิทธิภาพ ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์สาหรับงานประมวลผล
สั ญ ญ าณ การพั ฒ นาซอร์ ฟ แวร์ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน
โทรคมนาคม
527440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 4(4-0-8)
(Advanced Topic in Telecommunication
Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

หั วข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม
527441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 4(4-0-8)
(Advanced Topic in Telecommunication
Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั วข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโทรคมนาคม
527442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 4(2-4-4)
(Special Problem in Telecommunication
Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือ ค้นคว้าปัญ หาเฉพาะที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้ส อนด้ว ยความเห็ น ชอบของหั วหน้ าสาขาวิ ชา งานดั งกล่ าวจะต้ อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
527443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 4(2-4-4)
(Special Problem in Telecommunication
Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือ ค้นคว้าปัญ หาเฉพาะที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
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527444 สัมมนา
4(0-8-4)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนั้น
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่างๆการฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชนและ
การเขียนรายงาน
527490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
และการสั ม ภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น สาหรับ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่ นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
527491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสห
กิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการปฏิ บั ติ ง านและน าเสนอผลการไป
ปฏิ บัติ งานต่อ คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่ อท าการประเมิน ผลให้ ผ่าน

หรื อ ไม่ ผ่ า น โดยวัด จากผลประเมิ น การปฏิ บั ติ งานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบ
527492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 527491 สหกิจศึกษา 1
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิช าชี พ เพิ่ ม เติ ม จากสหกิ จ
ศึ ก ษา1 แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา- สห
กิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
527493 สหกิจศึกษา 3
8
หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 527492 สหกิจศึกษา 2
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิช าชี พ เพิ่ ม เติ ม จากสหกิ จ
ศึ ก ษา 2 แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติง านต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงาน
ที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา- สห
กิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
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527494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม
9 หน่วยกิต
(Telecommunication Engineering Study Project)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั วข้อ โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีก ารเขีย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
527499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
4(0-8-4)
(Telecommunication Engineering Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานหรือปั ญหาที่น่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปาก
เปล่า
527610 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Advanced Mathematics for Telecommunication
Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สนาม ระบบพิ กั ด และการกระท าของเวกเตอร์ เวกเตอร์
แคลคูลัส การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการแปลง ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์
และวงจรกรอง ความน่ าจะเป็ น และตั วแปรสุ่ ม กระบวนการเฟ้ น สุ่ ม
527613 ทฤษฎีวงจรกรองแบบปรับตัว
4(4-0-12)
(Adaptive Filter Theory)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 527610 คณิ ตศาสตร์ ขั้ น สู ง ส าหรั บ วิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม

กระบวนการที่ไม่แปรตามเวลาและแบบจาลอง วงจรกรอง
วีนเนอร์ การทานายแบบเชิงเส้น วงจรกรองคาลมานแอลเอ็มเอสและ
อาร์แ อลเอสอัลกอริธึม วงจรกรองแบบปรับ ตัวที่ ไม่เป็ นเชิงเส้น การ
ติ ด ตามระบบที่ แ ปรตามเวลา การดี ค อนโวลู ชั น แบบบอด การ
ประยุกต์ใช้งาน เช่น วงจรปรับเท่า และวงจรกาจัดเสียงสะท้อน
527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม
4(4-0-12)
(Stochastic Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้ อ หาวิ ช าแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นหลั ก ส่ ว นที่ 1 เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเฟ้ น สุ่ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม
กระบวนการเฟ้น สุ่ม การเดิน สุ่ม และการประยุก ต์ใช้งานขั้น พื้นฐาน
การแทนเชิงสเปกตรัม และการประมาณค่าเชิงสเปกตรัม การประมาณ
ค่าแบบก าลังสองเฉลี่ย และเอนโทรปี ส่วนที่ 2 เกี่ย วกับกระบวนการ
เริ่มต้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเริ่มต้นใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
ขั้ น พื้ น ฐาน กระบวนการรี เ จเนอเรที ฟ กระบวนการปั ว ส์ ซ อง
กระบวนการมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย และกระบวนการ กึ่ งมาร์คอฟ
527615 ระเบียบวิธีคานวณแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-12)
(Electromagnetic Computational Methods)
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ระเบียบวิธีผลรวมและผลต่างสาหรับการกระจัดกระจายของ
สนามจากทรงกระบอกที่มีความยาวอนันต์ อัลกอริธึมสาหรับหาคาตอบ
ของสมการของระบบเชิงเส้น กระบวนการแบบไม่ต่อเนื่อง เช่น ฟังก์ชัน
ฐาน/ทดสอบและการลู่ เข้ า การสร้ า งสมการอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง ผิ ว การ
แก้ ปั ญ หาโครงสร้ า งสามมิ ติ ด้ ว ยวิ ธี ส มมาตรเชิ ง แปลงและเชิ ง หมุ น
ระเบียบวิธีสมการอินทิกรัลสาหรับโครงสร้างสามมิติ การสร้างสมการ
ผลต่ างเชิ งความถี่ส าหรับ ปั ญ หาสามมิ ติ แบบเปิ ด ระเบี ย บวิธีผ ลต่า ง
สืบเนื่องบนเมชตั้งฉาก
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527616 ทฤษฎีสารสนเทศ
4(4-0-12)
(Electromagnetic Computational Methods)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความน่ า จะเป็ น และเอนโทรปี ทฤษฎี บ ทการเข้ า รหั ส
แหล่งกาเนิด รหัสสัญลักษณ์ รหัสต่อเนื่อง การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณ
ที่ถูกรบกวน ทฤษฎีบทการเข้ารหัสช่องสัญญาณที่ถูกรบกวน รหัสแก้ไข
ความผิ ด พลาด ช่ อ งสั ญ ญาณแบบมี ข้ อ จ ากั ด ที่ ไม่ ถู ก รบกวน รหั ส
ตรวจสอบพาริตีความหนาแน่นต่า รหัสคอนโวลูชันและเทอร์โบ
527617 ทฤษฎีเข้ารหัส
4(4-0-12)
(Coding Theory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รหัสแก้ความผิดพลาด รหัสพีชคณิต รหัสเชิงเส้น รหัสเวียน
รหัสบีซีเอช รหัสคอนโวลูชัน รหัสเลขคณิต วิธีการถอดรหัส
527618 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์
4(4-0-12)
(Fourier Transforms and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีบทของฟูเรีย ร์ คอนโวลูชัน การแปลงฟูเรียร์สาหรับ
ฟั ง ก์ ชั น ต่ า ง ๆ การแปลงฟู เ รี ย ร์ เ ร็ ว การแปลงแบบอื่ น ๆ การ
ประยุ ก ต์ ใช้ ในวงจรข่ ายไฟฟ้ า การชั ก ตั ว อย่ า ง สายอากาศ รูป คลื่ น
รบกวน แสงที่ใช้การแปลงฟูเรียร์
527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Electromagnetic Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนหลั ก การพื้ น ฐาน ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คลื่ น
สมการคลื่น คลื่นในสารที่เป็นไดอิเล็กตริกสมบูรณ์และที่มีการสูญเสีย

การสะท้ อ นของคลื่ น เงื่อ นไขขอบเขตและหลั ก การของท่ อ น าคลื่ น
ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ส นามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า เช่ น
ทฤษฎีเอกภาพ ทฤษฎีจินตภาพ หลักการสมมูล ทฤษฎีการเหนี่ยวนา
ฟังก์ชันของกรีน สมการอินทิกรัล และการสร้างผลเฉลย ฟังก์ชันคลื่น
ระนาบ ฟังก์ ชัน คลื่นทรงกระบอก ฟังก์ ชัน คลื่นทรงกลม เทคนิค การ
รบกวนและการเปลี่ยนแปลง
527623 การวัดสายอากาศ
4(4-0-12)
(Antenna Measurement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การพื้นฐานของการวัดสายอากาศ การวัดสายอากาศ
สนามไกล การวัดประสิทธิภาพ ค่าชี้ทิศและอัตราขยาย การวัดโพลาไร
เซชั่ น เครื่ อ งมื อ วั ด สายอากาศ การวั ด ในห้ อ งอนิ โ คอิ ก การวั ด
สายอากาศขนาดเล็ก การวัดสนามใกล้แบบระนาบสี่เหลี่ยม การชดเชย
และคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการทดสอบ
527624 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ
4(4-0-12)
(Microwave Circuit and System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนหลั ก พื้ น ฐาน หลั ก การและเทคนิ ค ของสายส่ ง
สัญญาณ การพิจารณาวงจรไมโครเวฟ ให้ใช้งานได้จริง เครื่องมือแค็ด/
ซีเออี วงจรข่ายแบบพาสซีฟ การออกแบบวงจรขยายเชิงเส้นแบบแอก
ทีฟ การออกแบบวงจรขยายสั ญ ญาณขนาดใหญ่ แ บบแอกที ฟ การ
พิจารณาการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟ ประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบไมโครเวฟและการออกแบบเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ไมโครเวฟ การประดิษฐ์และการท าวงจรไมโครเวฟให้ใช้งานได้จริง
เทคนิคการวัดทางไมโครเวฟ

417
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

527625 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced R.F. Circuit Designs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักของการออกแบบวงจรสื่อสารความถี่วิทยุ การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรขยายกาลังแถบกว้างแบบไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิค
การใช้พารามิเตอร์ก ระจัดกระจายสาหรับออกแบบวงจรความถี่วิท ยุ
แบบแอกที ฟ เช่ น วงจรขยาย วงจรออสซิ ล เลเตอร์ และวงจรผสม
สัญญาณความถี่วิทยุ เทคนิคการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ วงจรรวม
ความถี่วิ ท ยุ มู ลฐานของการออกแบบวงจรความถี่ วิท ยุที่ มีสั ญ ญาณ
รบกวนต่า การทาให้คุณสมบัติของวงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรขยาย
เหมาะสมที่สุด ทฤษฎีสัญญาณรบกวน (สัญญาณรบกวนเชิงความร้อน
และเชิงเฟส)
527626 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Radio Wave Propagation)
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
การกระจายคลื่นวิทยุโดยสังเขป รูปจาลองการกระจายคลื่น
ผลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน
การกระจัดกระจายและการกระจายในตัวกลางแบบแอนไอโซโทรปิก
การกระจายคลื่น ในตัวกลางชนิ ดต่ างๆ เช่น บรรยากาศชั้น แอทโมส
เฟียร์ ตัวกลางที่เกิดจากไอน้าในรูปแบบต่างๆ บรรยากาศชั้นไอโอโนส
เฟียร์ พื้นดินและสภาพภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้ในงานบริการด้าน
โทรคมนาคม เช่น การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างสถานีภาคพื้นดินที่อยู่
กับที่ การให้บริการสื่อสารดาวเทียมแบบอยู่กับที่ และการสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ การออกแบบระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ การวิเคราะห์ก าร
กระจายคลื่นภายในตัวอาคาร การกระจายคลื่นในเขตชนบทและเขต

เมื อ ง การกระจายคลื่ น ในระบบสื่ อ สารแบบรวงผึ้ ง ขนาดเล็ ก
และขนาดใหญ่
527627 ทฤษฎีสายอากาศขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Antenna Theory)
วิชาบังคับก่อน : 527620 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
ทบทวนพารามิเตอร์ของระบบสายอากาศ ระเบี ยบวิธีการ
วิเคราะห์สายอากาศ เช่น ทฤษฎีสมมูล ทฤษฎีการเหนี่ยวนา หลักของ
ฮอยเกน และทั ศ นศาสตร์ เชิ งกายภาพและเชิ งเรขาคณิ ต สมการ
อินทิกรัลสาหรับตัวแผ่กระจายคลื่นอย่างง่าย เช่น สายอากาศแบบเส้น
ลวดผอมและสายอากาศแบบไดโพลเส้นตรง ฟังก์ชันเคอร์เนลและการ
แสดงค่าโดยการประมาณ แถวลาดับแบบไม่ต่อเนื่องและสายอากาศ
แบบอะเพอร์เจอร์ การวัดสายอากาศ หัวข้อพิเศษเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
สายอากาศ เช่น สายอากาศแบบรายคาบ-ล็อก สายอากาศหน้าตัดข้าง
ต่ า สายอากาศหั น ล าคลื่ น ได้ แ ละแบบหลายล าคลื่ น สายอากาศตั ว
สะท้อนและสายอากาศเก่ง
527630 ระบบสื่อสารไร้สาย
4(4-0-12)
(Wireless Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาวิชาครอบคลุมเกี่ ยวกับระบบการสื่อสารไร้สาย โดย
เน้ น ระบบโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ระบบเครือข่ ายแลนไร้สาย แนวคิ ดของ
ระบบ การกระจายคลื่น แบบจาลองการกระจายคลื่น เทคนิคการมอ
ดูเลชันและการปรับเท่า การเข้ารหัสข่าวสารและช่องสัญญาณ เทคนิค
การเข้ า ถึ ง หลายทาง เช่ น ที ดี เอ็ ม เอ เอฟดี เอ็ ม เอ และซี ดี เอ็ ม เอ
มาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
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527632 การสื่อสารดาวเทียมขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Satellite Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งให้เข้าใจหลักการพื้นฐานระดับสูงของการสื่อสาร
ดาวเทียมซึ่งครอบคลุมหลักการพื้นฐานของดาวเทียมสื่อสาร กลไกวง
โคจร รูปร่างของระบบของตัวดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน รายการ
การเชื่อมโยง ประเด็นของการกระจายคลื่น วิธี การมอดูเลตและการ
มั ล ติ เพล็ ก ซ์ แบบแผนการเข้ า ถึ งหลายทางเอฟดี เอ็ ม เอ ที ดี เอ็ ม เอ
ซีดีเอ็มเอ การคัดสรรวงโคจร การเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด และ
สถาปัตยกรรมข่ายดาวเทียม ประเด็นของระบบดาวเทียมเชิงพาณิชย์
แบบวงโคจรสูง วงโคจรกลาง วงโคจรต่าในปัจจุบันและอนาคต
527633 การสื่อสารเชิงดิจิทัลขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Digital Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาวิชาครอบคลุมเกี่ ย วกั บการวิเคราะห์สมรรถนะและ
เทคนิคของระบบสื่อสารเชิงดิจิทัล ทฤษฎี ก ารชัก ตัวอย่าง การแสดง
สัญญาณในปริภูมิ การแต่งรูปสัญญาณ การประมวลสัญญาณเฟ้นสุ่ม
แบบจาลองการกระจาย ความจุของช่องสัญญาณ การมอดูเลตและดี
เทกต์ การเปรีย บเที ย บสมรรถนะของระบบภายใต้ส ภาวะสัญ ญาณ
รบกวนขาว การควบคุมความผิดพลาด การปรับเท่าและการซิงโครไนซ์
527634 เรดาร์และระบบช่วยการนาทาง
4(4-0-12)
(Radar and Navigation Aids)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบเรดาร์และบล็อกไดอะแกรมของระบบเรดาร์
แบบพั ล ซ์ สมการก าลั งงานเรดาร์ แ ละภาคตั ด ขวางเป้ า เรดาร์ การ

ประมวลผลสัญญาณเรดาร์ การออกแบบรูปคลื่นและระบบเรดาร์ที่มี
การบีบอั ดพัลซ์ หน้าที่ของเรดาร์ชนิดต่ างๆ สมรรถนะของเรดาร์ใน
สภาพแวดล้อมที่ประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆ หลายอย่าง เป้าเรดาร์และ
สเปกตรัมของเป้ า ผลกระทบที่ แทรกสอดระบบเรดาร์ เช่น อากาศ
ทะเล และการกระจายย้อนกลับ จากแผ่นดิน หลัก การของเครื่องรับ
เรดาร์ การประยุกต์ดีเอสพี เข้ ากั บเรดาร์ ได้แก่ ตัวกรองเรดาร์ การ
ประมวลผลสายประวิง เรดาร์ติดตาม และตัวกรองแบบคาลมาน
527635 การสื่อสารเชิงแสงขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Optic Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วนาแสง ชนิดของใย
แก้วนาแสงและการสร้าง โหมด การลดทอน ความเพี้ยน อุปกรณ์ส่งเชิง
แสงกึ่งตัวนา อุปกรณ์รับเชิงแสงกึ่งตัวนา การออกแบบและสมรรถนะ
ของระบบ ระบบหลายช่องทาง อุปกรณ์ขยายเชิงแสง
527636 การสื่อสารเคลื่อนที่ขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Mobile Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนการสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ หลั ก การของการสื่ อ สาร
เคลื่อนที่ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ในระบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยี
การเข้าถึงขั้นสูง การวิเคราะห์สมรรถนะของการทาแฮนโอเวอร์ พื้นฐาน
การออกแบบสถานีรีเลย์ เครือข่ายเคลื่อนที่ยุคถัดไป ระบบที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันเช่น UMTS 4G LTE HSDPA WiMAX
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527637 การสื่อสารไร้สายแบบไมโม
4(4-0-12)
(MIMO Wireless Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาระบบไมโมทฤษฏีความจุช่องสัญญาณของระบบไมโม
แบบจาลองช่องสัญญาณสาหรับระบบไมโม การออกแบบพื้นฐานของ
ภาคส่งแบบไมโม การเข้ารหัสเชิงตาแหน่งและเวลาสาหรับการสื่อสารไร้
สายการออกแบบพื้นฐานของภาครับแบบไมโม การสร้างและทดสอบ
ระบบไมโมในทางปฏิบัติ การออกแบบสายอากาศระบบไมโมสาหรับ
การสื่อสารไร้สาย
527638 การประมวลผลสัญญาณ
4(4-0-12)
ของสายอากาศแถวลาดับ
(Array Antenna Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าการประมวลผลสั ญ ญาณของสายอากาศแถวลาดั บ
หลักการและแนวคิดการประมวลผลสัญญาณ สายอากาศแถวลาดับที่ใช้
งานในแถบความถี่แคบและกว้าง อัลกอริทึมในการประมวลผลสัญญาณ
สาหรับแถบความถี่แคบและกว้าง ทฤษฏีก ารหาทิศทาง กาออกแบบ
สร้าง และวัดผลของชุดทดสอบสายอากาศแถวลาดับ การประยุกต์ใช้
การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลาดับในระบบสื่อสารไร้สาย
527639 เทคโนโลยีสายอากาศเก่ง
4(4-0-12)
สาหรับการสื่อสารไร้สาย
(Smart Antenna Technology for Wireless
Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าเทคโนโลยี ส ายอากาศเก่ ง การสื่ อ สารไร้ ส ายกั บ
สายอากาศเก่ง เทคนิคการรวมสัญญาณไดเวอร์ซิตี อัลกอริทึมในการก่อ
รูป ล าคลื่น เทคนิ ค การหาทิ ศทาง โครงสร้างของสายอากาศส าหรั บ

สายอากาศเก่ง การออกแบบและสร้างสายอากาศเก่ง ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อประยุกต์ใช้สายอากาศเก่งกับเครือข่ายไร้สาย
527640 การสื่อสารและเครือข่าย
4(4-0-12)
(Communications and Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ ช านี้ มุ่ ง ศึ ก ษาหลั ก การสื่ อ สารและเครื อ ข่ า ยโดยสั ง เขป
เนื้ อ หาวิ ช าครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ บทน าการสื่ อ สารและเครื อ ข่ า ย
แบบจาลองอ้ างอิ งโอเอสไอ แบบจาลองที ซีพี /ไอพี และอิ นเทอร์เน็ ต
ฟังก์ชันการทางานชั้นกายภาพ และเทคนิคการส่งสัญญาณ สายอากาศ
และการสื่ อ สารเครื อ ข่ า ย ฟั ง ก์ ชั น การท างานชั้ น เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เครือข่ายท้องถิ่น และการควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง ฟังก์ชันการทางาน
ชั้นเครือข่าย และไอพีโปรโตคอล เครือข่ายบริเวณกว้าง และอัลกอริทึม
การหาเส้นทาง ฟังก์ชันการทางานชั้นขนส่ง และการควบคุมความคับคั่ง
ในเครือข่าย โปรโตคอลสาหรับการประยุกต์มัลติมีเดียเวลาจริง
527642 ทฤษฎีการจราจรข้อมูลและระบบแถวคอย 4(4-0-12)
(Traffic Theory and Queueing Systems)
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม
ทบทวนฟังก์ ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น กระบวนการ
เฟ้นสุ่ม ห่วงโซ่ของมาร์คอฟ แบบจาลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบวงจรสวิตช์ เช่น กระบวนการเกิด/ตาย แบบจาลองเออร์แลงและ
เองเซต แบบจาลองชนิดล้น แบบจาลองการจราจรข้อมูลในเครือข่าย
แบบแพ็ก เกตสวิ ตช์ เช่น ระบบบัฟเฟอร์จากัดและแบบอนันต์ ระบบ
แถวคอยที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ม าร์ ค อฟ ระบบแถวคอยแบบมี ล าดั บ
ความสาคัญ แบบจาลองการจราจรข้อมูลในเครือข่ายแบบแถบกว้าง
เช่น แบบจาลองการไหลของของเหลว และกระบวนการมาร์คอฟมอดู
เลตปัวส์ซอง การควบคุมการรับและเข้าถึงเครือข่ายแบบแถบกว้าง
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527643 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบศึกษาสานึก
4(4-0-12)
(Heuristic Optimization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้ มุ่ งศึ ก ษาเทคนิ คการหาค่าเหมาะสมที่ สุด แบบศึ ก ษา
ส านึ ก โดยสั ง เขป เนื้ อ หาวิ ช าครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ บทน าการหาค่ า
เหมาะสมที่สุดแบบศึกษาสานึก ซีมูเล็ทเต็ดแอนนิลลิง การคานวณแบบ
วิวัฒ นาการ ขั้ น ตอนวิธีเชิ งพั น ธุก รรม กลยุ ท ธ์ แบบวิวัฒ นาการ การ
ค้นหาแบบทาบู การจัดการกั บเงื่อนไข วิธีก ารไฮบริด การตรวจสอบ
ความถูกต้องและการเปรียบเทียบผลลัพธ์
527644 การวิเคราะห์และการจัดการ
4(4-0-12)
สมรรถนะเครือข่าย
(Network Performance Analysis and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้มุ่งศึก ษาเทคนิคสาหรับการวิเคราะห์และการจัดการ
สมรรถนะเครือข่าย เนื้อหาวิชาครอบคลุมเกี่ยวกับ บทนาการวิเคราะห์
สมรรถนะเครื อ ข่ า ย เทคนิ ค การประเมิ น สมรรถนะ และตั ว ชี้ วั ด
สมรรถนะ เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวั ด สมรรถนะเครื อ ข่ า ย
หลักการความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นสาหรับสรุปข้อมูลจากการวัด
การเปรียบเทียบระบบโดยใช้ข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง แบบจาลองถดถอย
การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ การจาลองแบบเครือข่าย
และแบบจาลองแถวคอยเบื้องต้น
527645 เครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Telecommunication Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาอธิบายโดยรวมของเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง เครือข่าย
โทรคมนมคมแบบหลายชั้น เครือข่ายเข้าถึงแบบไร้สาย เครือข่ายเข้าถึง
แบบมีสาย เครือข่ายใยแก้ วนาแสงแกนหลัก เครือข่ายตรวจรู้แบบไร้
สาย เครือข่ายเมชแบบไร้สาย

527646 การประมวลผลแบบเพอร์เวซิฟ
4(4-0-12)
และระบบอัจฉริยะ
(Pervasive Computing and Intelligent Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้ น ฐานการประมวลผลแบบเพอร์ เวซิ ฟ โครงสร้ า งและ
คุณลักษณะของการประมวลผลแบบเคลื่อนที่โครงสร้างและคุณลักษณะ
ของการประมวลผลแบบเพอร์ เ วซิ ฟ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านการ
ประมวลผลแบบเพอร์ เวซิ ฟ เครื่ อ งโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ การ์ ด และ
เครื อ ข่ า ยอุ ป กรณ์ ฉ ลาด เซ็ น เซอร์ และเครื อ ข่ า ยเซ็ น เซอร์ ไร้ ส าย
ระบบและการประมวลผลแบบคอนเทคส์อะแวร์ ระบบอัจฉริยะและ
การปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาโครงงานปัจจุบัน
527647 การสร้างแบบจาลองและ
4(4-0-12)
การจาลองในเครือข่ายสื่อสาร
(Modelling and Simulation in Communication
Networks)
วิชาบังคับก่อน : 527614 กระบวนการเฟ้นสุ่ม,
527642 ทฤษฎีทราฟฟิกและระบบแถวคอย
บทน าการสร้างแบบจาลองและการจาลอง ทฤษฎีความ
น่ าจะเป็ น พื้ น ฐาน: ตั ว แปรสุ่ ม และการแจกแจงที่ ใช้เพื่ อ การจ าลอง
กระบวนการต่างๆในระบบสื่อสารและเครือข่าย การทดสอบเชิงสถิติ
ช่ ว งความเชื่ อ มั่ น ทบทวนทฤษฎี แ ถวคอย: ห่ ว งโซ่ ม าร์ ค อร์ ฟ
แบบจ าลองแถวคอย และมาตรวั ด ส่ ว นประกอบของตั ว จ าลอง
เครือข่ายสื่อสาร: การสร้างเลขสุ่ม การสร้างทราฟฟิกด้วยการแจกแจง
ระบบแถวคอย การจาลองแบบมอนติคาร์โล การวางแผนและการ
ควบคุมการจาลอง การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายสื่อสาร

421
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

527648 ระบบเอเจนท์อัจฉริยะสาหรับเครือข่ายโทรคมนาคม
4(4-0-12)
(Intelligent Agent Systems in Communication Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ/เอเจนท์ ทฤษฎีพื้นฐาน การ
เรียนรู้ที่มีต้นแบบและการเรียนรู้ที่ไม่มีต้นแบบ เครือข่ายนิวรอล การ
เรียนรู้แบบรีอินฟอร์สเมนท์ ระบบมัลติเอเจนท์ การสังเกตข้อมูลได้
เพียงบางส่วน การประยุกต์ใช้งานกับเครือข่ายโทรคมนาคม
527651 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล
4(4-0-12)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าสู่ ก ารประมวลผลสั ญ ญาณภาพดิ จิ ทั ล การแปลง
สัญ ญาณภาพ การปรับ ปรุงคุณ ภาพสัญ ญาณภาพ การกู้คืน สัญ ญาณ
ภาพ การบีบ อั ดสัญ ญาณภาพ การตัด แยกภาพ การประยุก ต์ใช้ก าร
แปลงเวฟเล็ตในการประมวลผลสัญญาณภาพ
527652 ปัญญาประดิษฐ์
4(4-0-12)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบชาญฉลาดเบื้ อ งต้ น ระบบผู้ เชี่ ย วชาญแบบฐานกฎ
ระบบผู้เชี่ย วชาญแบบฟัชซี เครือข่ายประสาทเทีย ม การคานวณเชิง
วิ วั ฒ นาการ ระบบชาญฉลาดแบบไฮบริ ด จ์ หั ว ข้ อ ใหม่ ท างด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์
527653 การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-12)

สัญญาณและระบบที่ไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา การแปลงแซด การ
แปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง อัลกอริธึมสาหรับเอฟเอพที การออกแบบ
วงจรกรองดิจิทั ลไอไออาร์และเอฟไออาร์ การประมวลสั ญ ญาณเชิ ง
ดิจิทัลหลายมิติ การประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัลหลายอัตรา
527654 การประมวลสัญญาณเสียงพูด
4(4-0-12)
(Speech Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การชักตัวอย่าง การควอนไทซ์แบบสเกลาร์ การควอนไทซ์
แบบเวกเตอร์ การจ าลองแบบสั ญ ญาณเสี ย งพู ด การรั บ รู้สั ญ ญาณ
เสียงพูด การเข้ารหัสรูปคลื่น โวโคดเดอร์ การเข้ารหัสแบบไฮบริด การ
หาลักษณะสาคัญของสัญญาณเสียงพูด หน่วยเสียง การฝึกแบบจาลอง
ทางสถิติ การพิสูจน์ผู้พูด การแปลงจากตัวอักษรเป็นสัญญาณเสียงพูด
เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน

527655 การรู้จาแบบรูป
4(4-0-12)
(Pattern Recognition)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับ การรู้จาแบบรูป แนะนาระบบเชิงเส้น
และการแปลงเชิงเส้น แนะนาทฤษฎีความน่าจะเป็น การเลือกค่า
ลักษณะเด่น การประเมินค่าลักษณะเด่น และการแปลงค่าลักษณะ
เด่น แนะนาตัวจาแนกแบบเบส์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย
วิธีความเป็นไปได้สูงสุด และแบบเบย์เซียน แบบจาลองฮิดเดนมา
คอฟ ตัวจาแนกแบบเครือข่ายประสาทเทียม ตัวจาแนกแบบฟัซซี่
ลอจิก การประยุกต์ใช้ระบบรู้จาแบบรูปสาหรับการรู้จาภาพและ
เสียง
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527661 เทคนิคการออกแบบระบบ
4(4-0-12)
(System Design Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบเหตุก ารณ์ ไม่ต่อเนื่อง เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์
แบบจาลองของระบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง พีตตริเนท และคุณสมบัติ
ของพี ต ตริ เ นท เทคนิ ค การสร้ า งและวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองของ
โปรโตคอล คั ล เลอร์ พี ต ตริ เ นท เทคนิ ค การสร้ า งและวิ เ คราะห์
แบบจาลองโดยใช้คัลเลอร์พีตตริเนท การประยุกต์ใช้ในระบบแบบต่างๆ
527662 การวิจัยปฏิบัติการสาหรับ
4(4-0-12)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Operation Research for Telecommunication
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาการวิจัยปฏิบัติการสาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม การ
กาหนดแบบจาลองคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด
ในเครือข่ายโทรคมนาคม แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
เชิงภาพของโปรแกรมเชิงเส้น วิธีซิมเพล็ซ แบบจาลองการขนส่งและ
การจัดสรร ปัญหาการไหลของเครือข่าย การกาหนดปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นแบบ 0-1 ขั้นตอนวิธีบรานช์แอนบาวด์
527663 วิศวกรรมแพร่สัญญาณ
4(4-0-12)
(Broadcast Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าวิศวกรรมแพร่สั ญ ญาณ การแพร่สัญ ญาณเสีย งและ
ภาพ โทรทัศน์ระบบแอนาลอกและดิจิทัล การแพร่สัญญาณวิทยุ การ
แพร่ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ การแพร่ สั ญ ญาณระยะไกล เครื่ อ งส่ ง และ
เครื่องรับ การแพร่สัญ ญาณ เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ ในอดีต และ

ปั จ จุ บั น การออกแบบ ข้ อ ก าหนดและการติ ด ตั้ งระบบส่ งการแพร่
สัญญาณ เทคโนโลยีการแพร่สัญญาณขั้นสูงสมัยใหม่ เช่น DVB
527664 ความมั่นคงเครือข่าย
4(4-0-12)
(Network Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าความมั่ น คงเครื อ ข่ า ย ความมั่ น คงและการจั ด การ
เครือ ข่าย ภาวะเสี่ ย งสูงของเครือข่าย ความมั่น คงที่ชั้ นเชื่อมโยง ชั้ น
เครือข่ าย และชั้น ขนส่ ง บทน าวิทยาการเข้ารหั สลั บ ขั้ นตอนวิธีก าร
เข้ารหัสลับและการวิเคราะห์รหัสลับ
527671 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 1
(Selected Topic in Telecommunications I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
527672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะ
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 2
(Selected Topic in Telecommunications II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
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527673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทางด้านโทรคมนาคม 3 4(4-0-12)
(Selected Topic in Telecommunications III)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
527674 เทคโนโลยีขั้นสูง
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 1
(Advanced Technologies in Telecommunication I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
527675 เทคโนโลยีขั้นสูง
4(4-0-12)
ทางด้านโทรคมนาคม 2
(Advanced Technologies in Telecommunication II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
527676 เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านโทรคมนาคม 3
4(4-0-12)
(Advanced Technologies in Telecommunication III)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงานในหัวข้อเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย
527681 สัมมนาบัณฑิตศึกษา
4 หน่วยกิต
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Graduate
Seminar)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ นาโดยคณาจารย์
ประจา หรืออาจารย์พิเศษ
528201 หลักเบื้องต้นในวิศวกรรมพอลิเมอร์
2(2-0-4)
(Elementary Principles in Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความน าเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมพอลิ เมอร์ หลั ก การในการ
ค านวณเชิ งวิ ศ วกรรม กระบวนการขึ้ น รู ป และตั ว แปรในการขึ้ น รู ป
หลั ก การเกี่ ย วกั บ สมดุ ลมวลและสมดุ ลพลังงาน การควบคุม น้ าหนั ก
โมเลกุลและการตรวจสอบน้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Polymerization)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบขั้น ปฏิกิริยาการเตรียมพอ
ลิเมอร์แบบลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบ
ลูกโซ่โดยใช้หมู่ประจุกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์สาหรับปฏิกิริยาแบบ
ลูกโซ่โดยใช้อนุมูลอิสระ และปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์
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528203 ปฏิบัติการสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์ 1(0-3-0)
(Polymerization and CharacterizationLaboratory)
วิชาบังคับร่วม : 528202 หลักปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์เบื้องต้น
ปฏิบัติการเกี่ ยวกั บการเตรีย มพอลิเมอร์และการตรวจสอบ
สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์
528204 อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์ของวัสดุ
4(4-0-8)
(Thermodynamics and Kinetics of Materials)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่ประยุกต์ใช้กับวัสดุและ
กระบวนการ สมดุลเฟสของระบบองค์ประกอบเดีย ว พฤติก รรมของ
สารละลาย ไดอะแกรมเฟสของระบบสององค์ประกอบ จลศาสตร์ของ
กระบวนการต่างๆ คือ การแพร่ การเกิดนิวเคลียส การแยกเฟส การ
ทาให้เป็นของแข็ง และปฏิกิริยาเคมี
528205 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงรูปและโครงร่างของ
สายโซ่พอลิเมอร์ น้าหนัก โมเลกุลและขนาดโมเลกุ ล สภาวะอสัณ ฐาน
และทฤษฎีการเกิดทรานสิชันแก้ว สภาวะผลึกและกึ่งผลึก แบบจาลอง
โครงสร้ า งผลึ ก จลนพลศาสตร์ ก ารเกิ ด ผลึ ก อุ ณ หพลศาสตร์ ก าร
หลอมเหลว สารละลายพอลิเมอร์ กระบวนการละลาย พารามิเตอร์การ
ละลาย อุณ หพลศาสตร์ของการผสม การหาน้าหนักโมเลกุลพอลิเมอร์
เฟสไดอะแกรม กลไกการแยกเฟส
528206 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Physical Properties of Polymers II)
วิชาบังคับก่อน : 528205 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ 1

สมบั ติ ห ยุ่ น หนื ด การคื บ และการผ่ อ นคลายความเครี ย ด
พฤติก รรมพลวัติ ผลของระยะเวลา และความถี่ต่อกระบวนการผ่อน
คลาย time-temperature superpositionแบบจ าลองเชิ ง กลโครง
ร่างแหของยางหลักการ/ทฤษฎีสมบัติยืดหยุ่นแบบยาง ปัจจัยที่มีผลต่อ
สมบัติยืดหยุ่นแบบยางพฤติกรรมเชิงกล 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 สมบัติทาง
กล และ สมบัติทางไฟฟ้า
528301 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
2(2-0-4)
(Instrumentation and Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
หลักการเบื้องต้นของระบบเครื่องมือสาหรับการวัดเซ็นเซอร์
ที่ ใช้ ในงานทางวิศ วกรรม ระบบการควบคุม และการปรับ ตั้ งตั วแปร
ระบบการควบคุ ม ระบบควบคุ ม แบบ ปี แ อลซี การปรั บ ตั้ ง ค่ า การ
ควบคุมในระบบการควบคุมแบบใช้อากาศและแบบใช้น้ามันไฮดรอลิก
528302 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม 1(0-3-0)
(Instrumentation and Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 528301 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบการควบคุม
เครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
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528303 กระแสวิทยาของพอลิเมอร์และ
3(3-0-6)
กระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น
(Introduction to Polymer Rheology and Processes)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกั บวิทยกระแสของพอลิ เมอร์หลอม การ
ทดสอบวิทยกระแสและการใช้กระแสวิทยาในการควบคุมกระบวนการขึ้น
รูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องการถ่ายเทความร้อนและการประยุกต์ใช้
ในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ทฤษฎีการผสมและคอมปาวน์ดิง เทคนิค
การขึ้ นรู ปพอลิ เมอร์ ได้ แก่ การอั ดรี ด การฉี ด การเป่ า การอั ด การขึ้ น
รูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง การขึ้นรูปแบบหล่อหมุน ข้อดีและข้อด้อยของ
กระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Polymer Processing I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประเภทของเครื่องอัดรีด ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องอัด
รีด การวิเคราะห์ ก ระบวนการขึ้น รูป แบบอั ดรีด ความรู้เกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบสกรู ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหัวอัดรีด หัวอัดรีดฟิล์มและ
ชีท หัวอัดรีดฟิล์มแบบเป่า หัวอัดรีดโพรไฟล์ การขึ้นรูปแบบอัดรีดร่วม
ตัวกาหนดขนาด และเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
528305 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
1(0-3-0)
(Polymer Processing Laboratory I)
วิชาบังคับร่วม : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1
การคอมปาวด์พอลิเมอร์โดยใช้เครื่องผสมภายในและเครื่อง
อัดรีดแบบสกรูคู่ การศึกษาสมบัติทางวิทยกระแสของพอลิเมอร์โดยใช้
แคปิ ลารีรีโอมิ เตอร์ การทดลองเกี่ ย วกั บ การขึ้ นรูป แบบอัดรีด โดยใช้
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว การขึ้นรูปแผ่นชีท การคอมปาวด์ยางโดยใช้
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง การศึก ษาลักษณะการคงรูปของยางด้วย

เครื่องมูพ วิงดายด์ รีโอมิเตอร์ การทดสอบสมบัติ ทางกลของยางคอม
ปาวด์ และการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า
528306 วัสดุพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymeric Materials)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวัน /ในงานเชิงวิศวกรรม/ชนิ ด
พิเศษ สารตัวเติม สารเติมแต่งและวัสดุเสริมแรง การทดสอบสมบัติทาง
กล ความร้อ น ไฟฟ้ า แสง เคมี การติดไฟ และ การกั้ น การแพร่ผ่ าน
เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซต ยางและเทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
พอลิเมอร์ผสมและ (นาโน)คอมโพสิท พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ผลึกเหลว เดนดริเมอร์ บล็อกโคพอลิ
เมอร์ การนาไปใช้ประโยชน์ (ขั้นสูง)
528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Polymer Processing II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด ได้แก่ หน่วยฉีด
หน่วยยึดแม่พิมพ์ ระบบส่งกาลังและระบบควบคุม พื้นฐานการออกแบบ
แม่ พิ มพ์ การศึ ก ษาลั กษณะตั วแปรที่ ใช้ ในการขึ้ นรูป ได้ แก่ ความดั น
อุณหภูมิ ความเร็ว ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ต่อสมบัติของชิ้นงานที่ได้
จากการฉีด ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานที่ได้จากการ
ฉีด เทคนิ คพิเศษในกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดแบบต่าง ๆ วิธีการแก้ไข
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นในชิ้ นงานที่ ได้ จากการฉี ด การอภิ ปรายความรู้ ใหม่ ใน
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดการทัศนศึกษาในโรงงานฉีดขึ้นรูป
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528308 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
1(0-3-0)
(Polymer Processing Laboratory II)
วิชาบังคับร่วม : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2
การใช้ เครื่ อ งฉี ด และการตั้ งค่ า ตั ว แปรต่ า งๆ ในเครื่ อ งฉี ด
การศึกษาชนิดของข้อบกพร่องของชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีด
ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปแบบฉีดโดย
ใช้ พื้ น ฐานการออกแบบแม่ พิ ม พ์ แ ละตั ว แปรในการขึ้ น รู ป แบบฉี ด
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานฉีด การเป่า
ขวด การขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
528309 การออกแบบหัวรีด
3(2-3-4)
(Die Design)
วิชาบังคับก่อน : 528304 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์1 และ
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
สมการพื้นฐานเกี่ยวกับการไหลผ่านช่องแคบ การออกแบบ
หัวรีดทรงกลม การออกแบบหั วรีดแบน การออกแบบหั วรีดแบบท่ อ
กลวง การออกแบบหัวรีดเคลือบ การออกแบบหัวรีดหน้าตัดไม่เสมอ
และ ปฏิบัติการการออกแบบหัวรีด
528401 การออกแบบแม่พิมพ์
4(3-3-6)
(Mold Design)
วิชาบังคับก่อน : 528307 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 และ
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
เครื่ องจั กร วัตถุ ดิ บ และ การออกแบบแม่ พิ มพ์ หลั กการเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ และ วิศวกรรม การออกแบบแม่พิมพ์ องค์ประกอบแม่พิมพ์
และ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน การออกแบบทางวิ่ ง การออกแบบประตู ทางเข้ า
ระบบหล่ อเย็ น และ การออกแบบ การหดตั วของพอลิ เมอร์ และ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ ระบบการปลดชิ้นงาน และ การบารุงรักษาแม่พิมพ์

528402 หลักการเบื้องต้นในการเลือกสรรวัสดุและ
3(3-0-6)
การออกแบบ
(Basic Principles for Material Selection and Design)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การออกแบบ หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการเลื อ กสรรวั ส ดุ
เครื่องมือในการออกแบบ แผนภูมิการเลือกสรรวัสดุ ดัชนีวัสดุ ปัจจัย
รู ป ร่ า ง การขึ้ น รู ป การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก แหล่ ง ข้ อ มู ล
กรณีศึกษา
528403 วิศวกรรมความปลอดภัย
4(4-0-8)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกัน
เชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ป้องกัน อันตราย
จากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภัย การประทุ และวิธี
ป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจาก
ความร้อนและการทางานที่อุณหภูมิสูง กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
หลักการจัดการเรื่องความปลอดภั ยในการทางาน สาระสาคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม
528404 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
4(0-8-0)
(Polymer Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษาทาโครงงานจากปัญหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
การวั ด ผลท าโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการสอบซึ่ ง จะ
พิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของโครงงาน ความเข้ า ใจ การน าเสนอ และ
รายงาน
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528421 วัสดุเส้นใยเสริมแรง
3(3-0-6)
(Fibber Reinforced Materials)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนาเรื่องชนิดเส้นใยเสริมแรง และ สารยึดติด กระบวนการ
ขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาค
ของพอลิเมอร์เชิงประกอบวัสดุเสริมแรงเส้นใย โครงสร้างการซ้อนทับ
ผ้าเสริมแรง และ การออกแบบ การทดสอบแบบไม่ทาลายชิ้นงาน

528424 การตรวจสอบพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Characterization)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นของการแยกและการสกัด การวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณโดยเทคนิคสเปคโตรสโคปี (UV, IR, NMR, และ
spectroscopy) โครมาโตกราฟี (SEC and HPLC) ไมโครสโคปี (OM,
SEM, และ TEM) และทางความร้อน (DSC และ TGA)

528422 วัสดุเคลือบผิว
3(3-0-6)
(Surface Coatings)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการเบื้องต้นและวัสดุเคลือบผิวแบบต่าง ๆ องค์ประกอบ
ของวั สดุ เคลื อบผิ ว สารยึ ดพอลิ เมอร์ ตั วท าละลาย/ตั วกลาง สารให้ สี
สารเติมแต่งวัสดุเคลือบผิวแบบใช้น้าและแบบใช้ตัวทาละลาย สมบัติการไหล
เทคนิคการผสมและการทาให้กระจาย กลไกการยึดติด สับสเตรทและการ
เตรียมผิวหน้าเทคนิคการเคลือบผิวหน้าและการเกิดฟิล์ม การทดสอบวัสดุ
เคลือบผิว การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

528425 สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Additives and Modification)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักทั่วไปในการดัดแปรพอลิเมอร์ สมบัติของสารเติมแต่ง
ชนิดต่างๆ พฤติกรรมทางกายภาพของสารเติมแต่ง การผสมพอลิเมอร์
กับสารเติมแต่ง ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเติมแต่งกับสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

528423 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
(Textile Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้ อ งต้ นเกี่ ย วกั บ สิ่งทอ การจ าแนกชนิ ด ของเส้ นใย
โครงสร้างโมเลกุ ลและโครงสร้างทางกายภาพของเส้น ใย สมบั ติท าง
กายภาพของเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใยด้วยวิธีการปั่นหลอม แห้ง
และเปีย ก กระบวนการปั่นด้าย การทอ การย้อมสี การตกแต่ง การ
ทดสอบสิ่งทอ การค้นคว้า ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยด้านสิ่งทอ
รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

528426 เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
(Rubber Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีและสารเติมแต่งที่
ใช้ในการผสมยาง ระบบการวัลคาไนซ์ยาง การผสมและการขึ้นรูป ยาง
ผสมและยางเทอร์ โ มพลาสติ ก การทดสอบเชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ข องยางและ
ผลิตภัณ ฑ์ยาง การค้นคว้า ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยด้านยาง
รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
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528427 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ
3(3-0-6)
(Polymer Blends and Composites)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของ
พอลิ เ มอร์ ผ สม การส่ ง เสริ ม ความเข้ า กั น ได้ แ ละการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยา การผสมพอลิเมอร์ผสม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติ
และประสิ ทธิภ าพของพอลิ เมอร์ผสม การเพิ่ มความเหนีย วของพอลิ
เมอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์เชิงประกอบ กระบวนการขึ้นรูป
ของพอลิเมอร์เชิงประกอบ สมบัติและประสิทธิภาพของพอลิเมอร์เชิง
ประกอบ พอลิเมอร์เชิงประกอบที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใย การค้นคว้า
ทารายงาน และนาเสนองานวิจัยด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิง
ประกอบ รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ
528428 การจัดการขยะพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ที่มาของขยะพลาสติก (การผลิต การใช้งาน และ การกาจัด)
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและแนวทางในการลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม (การย่ อ ยสลายทางชี วภาพ การรีไซคลิง การเผา ฯลฯ)
กระบวนการแยกขยะพลาสติ ก กระบวนการรีไซคลิ งขยะพลาสติ ก
สารเคมีและพลังงานจากขยะพลาสติก ทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดการ
ขยะพลาสติก ข้อกาหนดและกฏหมายที่เกี่ย วข้องกั บการจัดการขยะ
พลาสติก การค้นคว้า ทารายงาน และนาเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านการ
จัดการขยะพลาสติก การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

528429 วัสดุพอลิเมอร์ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Polymeric Biomaterials)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นิ ยามและชนิ ดของวัสดุ พอลิเมอร์ที่ ใช้ในทางชีวภาพ สมบั ติ
พื้ นฐานของวั สดุ ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองและความเข้ ากั นได้ ในทาง
ชีวภาพของวัสดุกับระบบชีวภาพ (ร่างกายมนุษย์) วิธีการทดสอบความเข้า
กันได้ การเสื่อมสภาพของวัสดุในสภาวะชีวภาพ การนาพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์ในทางชีวภาพ เช่น ในระบบส่งถ่ายตัวยา ไหมเย็บแผล ระบบ
กระดูก ระบบสายตา ฯลฯ การค้นคว้า ทารายงาน และนาเสนองานวิจัย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทัศนศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
528430 สารยึดติดและสารผนึก
3(3-0-6)
(Adhesives and Sealants)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎี แ ละกลไกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การยึ ด ติ ด ประเภทและ
องค์ประกอบของสารยึดติดการทดสอบสารยึดติดและการยึดติด ชนิดและ
ลักษณะของสารผนึก การทดสอบสารผนึกและประสิทธิภาพการใช้งาน การ
ใช้ประโยชน์ของสารยึดติดและสารผนึก การทัศนศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
528431 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Plastic Product Design)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนาเกี่ย วกับพอลิเมอร์เปรีย บเทีย บกั บวัสดุดั้งเดิม กรอบ
การออกแบบผลิตภัณ ฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ อิทธิพลของวัสดุพอลิเมอร์
และวิธีการขึ้นรูปต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโดยอิงสมบัติ
ของผลิตภัณ ฑ์ ลักษณะจาเพาะที่ต้องการของการออกแบบพอลิเมอร์
เทคนิคการผลิตอย่างรวดเร็ว การต่อประกอบชิ้นส่วนพอลิเมอร์ การ
ควบคุมคุณภาพในการขึ้นรูปพลาสติก การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงการ
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528441 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Special Topics in Polymer Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
528490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
528491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่

ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
528492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 528491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
528493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 528492 สหกิจศึกษา 2
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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528494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมพอลิเมอร์
9 หน่วยกิต
(Polymer Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรมพอลิ เ มอร์ โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง ที่มี
อยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น หรื อ เป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
529201 วงจรไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
องค์ประกอบของวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและเมช วงจร
สมมู ล เทเวนิ น และนอร์ ตั น การตอบสนองชั่ วครู่ ดี ซี การตอบสนอง
สถานะอยู่ตัวต่อสัญญาณรูปคลื่นไซน์ อิมพีแดนซ์ แอดมิตแตนซ์ วงจร
กระแสสลับ แผนภาพเฟสเซอร์ กาลังเชิงซ้อน วงจรสามเฟส
529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
3(3-0-6)
(Circuit Analysis and Filters)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และ
529201 วงจรไฟฟ้า
การประยุก ต์ก ารแปลงลาปลาซในการวิเคราะห์ วงจร การ
ประยุกต์เทคนิคของฟูเรียร์ วงจรที่มีการคู่ควบทางแม่เหล็ก วงจรข่าย
สองทางเข้าออก การตอบสนองโดเมนความถี่ เรโซแนนซ์ในวงจร ตัว
กรองชนิดพาสซีฟ
529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
(Circuits & Devices Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า

1(0-3-0)

การฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ วงจ รไฟ ฟ้ าแ ละอุ ป ก รณ์
อิเล็ก ทรอนิก ส์พื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆใน
วิชาวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน และสร้างทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
สมบั ติ ของสารกึ่ งตั ว น าเบื้ อ งต้ น รอยต่อ p-n ของสารกึ่ ง
ตั ว น า คุ ณ ลั ก ษณะทางไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น าไดโอด การ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวงจรไดโอด คุ ณ ลั ก ษณะทางไฟฟ้ า ของ
ทรานซิ ส เตอร์ BJT และตระกู ล FET การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณด้วย BJT และ FET ชนิดต่าง ๆ ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรขยายกาลังเบื้องต้น แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-0)
(Engineering Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ
529203 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิก ส์ เพื่อเสริม ความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electromagnetic Fields)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สนามไฟฟ้ า สถิ ต ตั ว น าและไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ความจุ ไ ฟฟ้ า
กระแสการพาและกระแสการนา สนามแม่เหล็กสถิต ความเหนี่ยวนา
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของ
แมกซ์เวลล์
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529207 ดิจิทัลลอจิก
3(2-3-7)
(Digital Logic)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ระบบเลขฐาน รหัสต่าง ๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจรผสม
เทคนิคการลดฟังก์ชัน ไอซี ตระกูลทีทีแอล อินพุตด้วยสวิตช์ การแสดงผล
ด้วยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัสซีเควนเชียล แผนภาพ
สถานะของวงจร การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซีเควนเชียล
529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

4(4-0-8)

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ไดโอดกาลัง
ไทริสเตอร์ ไบโพลาร์กาลัง มอสเฟตกาลัง ไอจีบีที คุณลัก ษณะของวัสดุ
แม่ เหล็ก แกนหม้อแปลงก าลัง แกนเฟอไรต์และแกนผงเหล็ก วงจร
แปลงผันเอซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันดีซีเป็นดีซี วงจรแปลงผันเอซีเป็นเอ
ซี และวงจรแปลงผันดีซีเป็นเอซี
529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ529201วงจรไฟฟ้า
วงจรแม่เ ห ล็ก หลัก ก ารแปลงผัน พ ลัง งานกลไฟฟ้า
พลังงานและพลังงานร่วม หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการ
เครื ่อ งจัก รกลหมุน เครื ่อ งจัก รกลไฟฟ้า กระแสตรง โครงสร้า ง
เค รื ่อ ง จัก ร ก ล ไฟ ฟ ้า ก ร ะ แ ส ส ลับ เค รื ่อ ง จัก ร ก ล ซิง โค ร น ัส
เครื่อ งจัก รกลแบบเหนี ่ย วน าสามเฟสและเฟสเดีย ว การป้อ งกัน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า

529210 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรไฟฟ้า
2(1-3-5)
(Numerical Methods for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิง
เส้ น และไม่เชิ งเส้ น การแก้ ร ะบบสมการเชิ งเส้น ด้ ว ยการค านวณเชิ ง
ตัวเลข การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การ
หาค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย การประยุก ต์ใช้โปรแกรม เช่น MATLAB, Scilab, C, Java และ
Python
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental of Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้น พื้น ฐาน แรงดัน กระแส
และกาลัง หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
มอเตอร์ แ ละการใช้ ง าน แนวคิ ด ของระบบสามเฟส วิ ธี ก ารส่ ง
กาลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ)
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วการกั บ เครื่ อ งมื อ วั ด พื้ น ฐานทางไฟฟ้ า
วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง

ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ)
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529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ความรู้พื้ นฐานโดยทั่ ว ๆไป เกี่ ย วกั บวิศวกรรมไฟฟ้ า ได้แก่
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกตและ
ดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ และระบบควบคุม
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-0)
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
529296 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electro-Mechanical Energy Conversion)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า 1
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกล
ไฟฟ้า โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปฏิกิริยาอาร์เมจอร์ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง โครงสร้างและ
ลัก ษณะเฉพาะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การขนานเครื่อง
ก าเนิ ด ไฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ ม อ เต อ ร์ เ ห นี่ ย ว น าช นิ ด 3 เฟ ส
สนามแม่เหล็กหมุน การเกิดแรงบิด วงจรสมมูลและการทดสอบมอเตอร์
เหนี่ยวนาชนิด 3 เฟส โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบ
ซิงโครนั ส ผลของการปรับ กระแสสนามของมอเตอร์แ บบซิง โครนั ส
มอเตอร์เหนี่ยวนาเฟสเดีย ว วิธีก ารเริ่มเดินเครื่องและการใช้งานของ

มอเตอร์ เหนี่ ย วน าเฟสเดี ย ว หม้ อ แปลงและโครงสร้ างหม้ อ แปลง
วงจรสมมูลและลักษณะสมบัติของหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงแบบ
ต่าง ๆ(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม)
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical and Electrical Machines)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง พื้นฐานเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและ
ดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเกี่ ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Machinery Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้
ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในรายวิชาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(หมายเหตุ : สาหรับวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า)
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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
และดิจิทัลที่ใช้ในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี กระแสไฟฟ้าดีซี และ
กระแสไฟฟ้าเอซี การวัดกาลัง ตัวประกอบกาลัง และพลังงาน การวัด
ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และความจุไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบ
และช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานส์ดิวเซอร์

การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ทางกลไฟฟ้ า และ
เครื่อ งจั ก รกลไฟฟ้ ากระแสตรง เพื่ อ เสริม ความรู้ ทางทฤษฎี ข อง
หัวข้อต่าง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า

529301 ระบบควบคุม
4(4-0-8)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์ หรือ
527204 สัญญาณและระบบ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวง
เปิดและวงปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลคัสราก
แผนภาพโบด แผนภาพไนควิสต์ เสถียรภาพของระบบ

529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Power Plant and Substation)
วิชาบังคับก่อน : 525460 ของไหลกับความร้อน
เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด
แหล่งพลั งงานและพลังงานทดแทน โรงจัก รไฟฟ้ าพลังน้ า โรงจัก ร
ไฟฟ้าพลังไอน้า โรงจัก รไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจัก รไฟฟ้า
กังหันแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
การปฏิบัติงานอย่างประหยัดในระบบไฟฟ้ากาลัง สถานีไฟฟ้า รูปแบบ
ของสถานี ไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ในสถานี ไฟฟ้ า แผนภาพสถานี ไฟฟ้ า การ
ป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน

529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-7)
(Microcontrollers)
วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก
พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์
การโปรแกรมด้ ว ยภาษาแอสแซมบลี แ ละภาษาขั้ น สู ง เทคนิ ค การ
เชื่อมต่อหน่วยความจา การเชื่อมต่ออินพุตและเอ้าพุต การโปรแกรม
แบบขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบเครื่องมือวัด
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ
529303 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
(Electrical Machines Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

1(0-3-0)

529304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
1(0-3-0)
(Electrical Machines Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ทางกลไฟฟ้ า และ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อ
ต่าง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า

529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Electric Power System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
การค านวณโครงข่ ายของระบบส่ งจ่ ายและระบบจ าหน่ าย
กาลังไฟฟ้า สมการในระบบไฟฟ้ากาลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ การ
ควบคุมโหลดโฟลว์ ส่วนประกอบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบ
สมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ ากาลัง เสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้ากาลัง การปฏิบัติงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากาลัง
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529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4(4-0-8)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การใช้ประโยชน์แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากาลัง
การสร้างแรงดั นสู งส าหรับใช้ ในการทดสอบ เทคนิ คการวัดแรงดั นสู ง
สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ในไดอิ
เล็ ก ทริ ก ของเหลวและในไดอิ เล็ ก ทริ ก ของแข็ ง การทดสอบวั ส ดุ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การประสานสัมพันธ์การฉนวน การป้องกันฟ้าผ่า
529308 การป้องกันและรีเลย์
4(4-0-8)
(Protection and Relay)
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง พื้นฐานของระบบป้องกัน
หม้อแปลงและอุปกรณ์ตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันและการ
ป้ อ งกั น ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง หน้ าที่ ข องรี เลย์ ป้ อ งกั น มู ล ฐานด้ า นการ
ป้ อ งกั น ด้ ว ยรี เ ลย์ ความต้ อ งการรี เ ลย์ ป้ อ งกั น โครงสร้ า งและ
ลักษณะเฉพาะของรีเลย์ การป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันกระแสเกิน
และความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกัน
สายส่ งด้ วยการใช้ ไพล็ อตรีเลย์ แ ละรีเลย์ ระยะทาง การป้ องกั น หม้ อ
แปลง การป้องกั นเครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้องกั นบัสบาร์หรือกลุ่ม
สายส่ง การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า
529309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้า หลัก เกณฑ์และมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า แบบแผนการ
จัดระบบจาหน่ายกาลังไฟฟ้า แบบทางไฟฟ้า การออกแบบสายไฟฟ้า
และสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า การ

คานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและการออกแบบวงจร
ความจุ ไฟฟ้ า การออกแบบสายล่ อ ฟ้ า การออกแบบวงจรควบคุ ม
มอเตอร์ รายละเอียดของโหลด สายส่ ง การจัดความสัมพันธ์ของ
อุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้ากาลังฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร
การติดตั้งระบบต่อลงดินในระบบไฟฟ้า
529310 การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Machines Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ทฤษฎี ก รอบอ้ า งอิ ง ทฤษฎี ข องเครื่ อ งจั ก รกลกระแสตรง
เครื่อ งจั ก รกลเหนี่ ย วน าแบบสมมาตร และเครื่อ งจั ก รกลซิ งโครนั ส
อิ ม พี แ ดนซ์ เชิ ง ด าเนิ น การและค่ า คงตั ว ทางเวลาของเครื่ อ งจั ก รกล
ซิงโครนัส การทาให้เป็นเชิงเส้นและการลดทอนอันดับของเครื่องจักรกล
เหนี่ ย วน าและเครื่ อ งจั ก รกลซิ ง โครนั ส การท างานไม่ ส มดุ ล ของ
เครื่องจักรกลเหนี่ยวนาแบบสมมาตร การทางานแบบอะซิงโครนัสและ
ไม่สมดุลของเครื่องจักรกลซิงโครนัส ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเหนี่ยวนา
สองเฟสแบบสมมาตรและไม่ ส มมาตร การจ าลองผลเครื่อ งจั ก รกล
เหนี่ยวนาและเครื่องจักรกลซิงโครนัสด้วยคอมพิวเตอร์และทฤษฎีของ
เครื่องจักรกลกระแสตรงไร้แปรงถ่าน
529311 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
และการควบคุม
(Power System Stability and Control)
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
หลักการด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังในภาวะชั่วครู่
และสถานะอยู่ ตั ว แบบจ าลองของระบบไฟฟ้ า การตรวจสอบ
เสถียรภาพของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอร์เนอร์และเอ็กไซเตอร์
การควบคุมระบบไฟฟ้ากาลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากาลัง
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529312 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Electricity)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
การควบคุ มแอนาลอก การควบคุ มดิ จิทั ล การควบคุ มตามลาดับ การ
ความคุ มโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ ก การเขีย นโปรแกรมเมเบิ ลลอจิก การ
เชื่อมต่อพีแอลซี การประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุง
ตัวประกอบกาลัง การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ฮาร์มอนิกส์และ
การกาจัด การควบคุมกระบวนการและอุปกรณ์

529315 การวัดคุมกระบวนการ
4(4-0-8)
(ProcessInstrumentation)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้ นฐานการวัดและอุปกรณ์ ควบคุ ม ทรานส์ ดิวเซอร์แบบแอ
นะล็อกและแบบดิจิทัล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องส่งความดันผลต่าง
การวัดการไหลของของไหลที่ ใช้มาตรวัดปฐมภู มิ มาตรวัดทุ ติยภู มิ และ
วิธีการเฉพาะ การวัดอุณหภูมิที่ใช้วิธีการทางไฟฟ้า วิธีการอื่นที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
และวิธีการแผ่รังสี แบบชนิดของการวัดระดับของเหลวที่แบ่งออกเป็นการ
วัดระดับของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของเหลวทางอ้อมที่ใช้วิธีความ
ดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีการเฉพาะตัวควบคุมแบบสัญนิยม

529313 การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
เบื้องต้น
(Introduction to Power System Optimization)
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
ทบทวนการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้า พีชคณิตเชิงเส้น
และระเบียบวิธีการคานวณเชิงตัวเลข กาหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา
ค่าต่าสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดี่ยว ปัญหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข
บังคับ ปัญหาค่าต่าสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยัด ปัญหาการไหลของกาลังไฟฟ้าเหมาะที่สุดอิมพีแดนซ์ของสาย
ส่ง ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า ปัญหา
แรงดันตกในระบบไฟฟ้ากาลัง ปัญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากาลัง

529316 มาตรวิทยา
4(4-0-8)
(Metrology)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้นฐานวิชาการวัด คานิยามที่ใช้ในการวัด ระบบหน่วย
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได้ ทบทวนการ
วัดและอุปกรณ์วัดกระบวนการ การปรับเทียบอุปกรณ์วัดกระบวนการ
ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด อุ ณ หภู มิ ความดั น ระดั บ และอั ต ราการไหล การ
ปรับเทียบตัวควบคุมและส่วนที่ใช้ควบคุมสุดท้าย การคานวณความไม่
แน่นอน รายงานการเทียบมาตรฐาน

529314 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 1
1(0-3-0)
(Power System Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การสร้ า งและวั ด แรงดั น สู ง
การศึ ก ษาปรากฏการณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เสริม ความรู้ท างทฤษฎี ข อง
หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ในวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า แรงสู ง และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

529317 การออกแบบระบบการวัดคุม
4(4-0-8)
(InstrumentationSystemDesign)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
พื้ น ฐานระบบควบคุ ม กระบวนการทางอุ ต สาหกรรม
สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารวั ด คุ ม และการแสดงเอกลั ก ษณ์ ภาพเขี ย นแบบ
กระบวนการ แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผ่นเอกสารแสดง
ข้อกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ วัดคุม แผนการพล็อต อุปกรณ์ ที่ใช้
ควบคุมสุดท้าย การป้องกันเครื่องมือวัด
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529318 ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(IndustrialSafety)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ลั ก ษณะและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น สิ่ งแวดล้ อ มอั น ตรายในอุ ต สาหกรรม
วิธีดาเนินการแก้ไขสาเหตุของการเกิดภัย หลักการควบคุมสภาพแวดล้อม
ในอุ ตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภั ย ความปลอดภั ย ในพื้ น ที่
อันตราย (มาตรฐานระหว่างประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภั ย
จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น วิธีการปฐมพยาบาล

529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1
1(0-3-0)
(Applied Electronic Circuit Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 529205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
วิชาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกั บวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่อง
จาก 529213 ปฏิบั ติการอิเล็กทรอนิ กส์วิศวกรรม แบ่งเป็ นหัวข้อรวมไม่
น้ อยกว่า 8 หั วข้ อ เพื่ อเป็ นการฝึ กหั ดการต่ อวงจรไฟฟ้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์
การวัด และศึ กษาวิเคราะห์ลักษณะสมบั ติของวงจร รวมทั้ งฝึกการเขี ยน
รายงานทางวิศวกรรม

529319 วงจรรวมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Integrated Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
วงจรภายในของเกตตระกูลต่าง ๆ ได้แก่ ทีทีแอลอีซีแอล เอ็น
มอส และ ซีมอส:โครงสร้าง ภายในของวงจรรวมขนาดใหญ่ แบบต่าง ๆ
รวมไปถึงรอม แรม พัลและเอฟพีจีเอ:วงจรเชิงเลขแบบพลวัต ได้แก่วงจร
โดมิโนและวงจรที่ทางานด้วยสัญญาณนาฬิกา

529322 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 2
1(0-3-0)
(Applied Electronic Circuit Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 529321 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 1
ศึ ก ษาการน าทฤษฎี ท างวงจรไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะในการออกแบบ
สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการอธิบาย
ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก
แล้วเขียนรายงานและนาเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(3-0-6)
(Semiconductor Devices)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
การศึก ษาหลัก การการทางานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่ งตัวนา
สมัย ใหม่ซึ่งสัมพันธ์กั บการเชื่อมโยงคุณ สมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้าง
ภายในของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นั้ น และท าความเข้ า ใจถึ ง คุ ณ สมบั ติ นั้ น ว่ า
เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทางานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่นามา
ศึ ก ษาประกอบไปด้ วย ไดโอดชนิ ด รอยต่ อ พี -เอ็ น เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของ
สนามไฟฟ้ า ไดโอดเปล่ งแสง เลเซอร์ ช นิ ด สารกึ่ งตั ว น า และรวมถึ ง
พื้ น ฐานของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า ส าหรั บ งานสวิ ต ชิ ง เช่ น
ทรานซิสเตอร์รอยต่อเดียว และสิ่งประดิษฐ์ตระกูลไทริสเตอร์

529323 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Electronics Circuit)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป์ การชดเชย ข้อมูล
จาเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการป้อนกลับ วงจร
เปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเชิงอุปมานและการแปลง
ข้ อ มู ล วงจรตั้ งเวลา มาตรฐานอ้ างอิ งของแรงดั น และวงจรคุ ม ค่ า
วงจรขยายแหล่งจ่ายเดี่ยว วงจรแกว่งและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจรผสม
สัญญาณและวงจรล็อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจร
แปลงแรงดันเป็นกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน
และแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดค่ายอด วงจรไม่เป็นเชิงเส้นและโอทีเอ
และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน
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529324 ระบบผลิตแบบกระจาย
4(4-0-8)
(Distributed Generation System)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด แหล่งพลังงาน
แบบกระจาย เทคโนโลยีการผลิตแบบกระจายและองค์ประกอบไมโครก
ริด ผลกระทบของการผลิ ตแบบกระจายและไมโครกริด การจั ดเก็ บ
พลังงาน อินเตอร์เฟสอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ผลกระทบของการผลิตแบบ
กระจายต่ อคุ ณ ภาพก าลังไฟฟ้ า เสถี ยรภาพ และความเชื่ อถื อได้ การ
ทางานและการควบคุม การผลิตแบบกระจาย ระบบการจัดการไมโครก
ริดและโครงข่ ายจ าหน่ ายแบบแอกที ฟ เศรษฐศาสตร์ไมโครกริด การ
เชื่อมโยงไมโครกริด สมาร์ตกริด การมีส่วนร่วมในตลาดของไมโครกริด
529325 พลังงานหมุนเวียน
4(4-0-8)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกและท้องถิ่น
สถานการณ์ของการใช้พลังงาน หลักการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ธรรมชาติและคุณ ลัก ษณะของแหล่งพลั งงานหมุน เวีย น พลั งงานลม
ความร้อน พลังแสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้า พลังงาน
ชีวมวล กาลังจากน้าขึ้นน้าลง พลังงานคลื่น พลังงานจากความร้อนใต้
พิ ภ พ พลั งงานจากขยะ เซลล์ เชื้ อ เพลิ ง การจั ด เก็ บ และการส่ ง จ่ า ย
พลังงานด้วยระบบแรงดันสูงกระแสสลับหรือกระแสตรง ระบบพลังงาน
หมุน เวีย นแบบแยกโดด การเชื่อมต่อกริด ข้อดีข้อ ด้อยขีดจากั ดและ
ความสามารถของระบบพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
และสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลต่อพลังงานหมุนเวียน
พิธีสารเกี ยวโต การตรวจวัดคาร์บอน การซื้อขายคาร์บอน ศัก ยภาพ
ของทรัพยากรที่หมุนเวียนในประเทศไทย

529326 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
4(4-0-8)
(Energy Conservation and Management)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ สาหรับการ
ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร
นโยบายพลั ง งาน และมาตรฐานพ ลั ง งาน พ ลั ง งานในอ าคาร
กระบวนการอุ ต สาหกรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพลั งงาน เทคนิ ค ที่ จะใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง ระบบทาความร้อนและ
ระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ (HVAC) อุตสาหกรรมยานยนต์
ระบบผลิ ต พลั งงานร่วม การฟื้ น คื น ความร้อ นปล่ อยทิ้ ง การจั ด เก็ บ
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์พลังงานและการจัดการพลังงานทั้งระบบ
529401 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากาลัง 2
1(0-3-0)
(Power System Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง รีเลย์
และการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การสาธิต
อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางวิศ วกรรมแสงสว่ าง เพื่ อ เสริม ความรู้ท าง
ทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
529402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-3)
(Electrical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปัญหาที่ น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯ โครงงาน
จะต้องสาเร็จภายในสองภาคการศึกษา โดยต้องส่ งเอกสารรายงานและ
จะต้องมีการสอบปากเปล่าให้ผลประเมินเป็น S/U
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529403 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-0)
(Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การใช้งานเซนเซอร์
ในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชาระบบ
ควบคุม
529404 การออกแบบวีแอลเอสไอ
3(3-0-6)
(VLSI Design)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
เทคนิค การสร้างวงจรรวม เครื่อ งมือ แคดในการออกแบบ
โครงร่างและตรวจสอบการทางานของวงจรที่ออกแบบ การวิเคราะห์
สมรรถนะขององค์ป ระกอบต่า ง ๆ การออกแบบวงจรรวมเพื ่อ
ประยุกต์ใช้งานในระบบขั้นสูงเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานประจาวิชา
529411 หลักการของระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลสั ญ ญาณ การมอดู เลตเชิงอุป มาน และการมอดูเลต
เชิงเลข ระบบสื่อสารและการส่งข่าวสารที่ใช้งาน เช่น ระบบสื่อสาร
ข้อมูล ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโทรมาตรและระบบ
ควบคุมระยะไกล
529412 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2

4(4-0-8)

โครงสร้างของวัสดุ คุณ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุคุณสมบัติ
แม่ เหล็ ก ของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ก ารน าแสงของวัส ดุ ตั ว น าไฟฟ้ า ความรู้
เบื้องต้นเกี่ย วกับอุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนา ความนาไฟฟ้ายิ่งยวดของวัสดุ
สภาพสมยอมทางไฟฟ้ า ของของแข็ ง ของเหลว และแก๊ ส การ
ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า วัสดุเส้นใยแก้ว
529413 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetics Compatibility)
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ทบทวนความหมายและการวิ เคราะห์ ฮ าร์ม อนิ ก ส์ การ
รบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การวัดการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(อีเอ็มไอ) อีเอ็มไอในบริภัณ ฑ์อิเล็ก ทรอนิก ส์ก าลัง องค์ประกอบของ
วงจรกรองอีเอ็มไอ การระงับสัญญาณรบกวนและการแทรกสอดคลื่น
ความถี่ วิท ยุ การออกแบบและการประเมิน คุ ณ ภาพของวงจรกรอง
อีเอ็ ม ไอ เทคนิ ค การลดอี เอ็ ม ไอภายใน การทดสอบความสามารถ
ยอมรับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่พิจารณาถึงการรบกวนของสายส่งกาลัง
การวิเคราะห์ความสามารถยอมรับได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่
และวงจรกรองสายส่งกาลังแบบไวงาน
529414 การใช้โปรแกรมแม็ตแล็บสาหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)
(MATLAB for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
การใช้ ง านพื้ น ฐานของโปรแกรมแม็ ต แล็ บ และซิ มู ลิ ง ก์
(SIMULINK) การป้อนข้อมูล การเก็บข้อมูล การสร้างกราฟ การ
คานวณเกี่ยวกับเวกเตอร์ เมทริกซ์ และโพลิโนเมียล การหาคาตอบ
ของระบบสมการเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์การเขียนฟังก์ชันและ
การเขีย นแฟ้มเอ็ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเชื่อมโยงกับผู้ใช้
ทางกราฟฟิก กรณีศึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
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529415 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น
แบบมีเงื่อนไข เหตุก ารณ์ ที่เป็นอิสระต่อกั น การแจกแจงแบบไบโน
เมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบปัวส์ซอง ทฤษฎีของเบส์ ค่า
คาดหวัง ค่าคาด หวังแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
แบบต่อเนื่อง ฟังก์ชั นความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจง
แบบเอกซ์ โ พเนนเชี ย ล และแบบปกติ ค่ า เฉลี่ ย ทางสถิ ติ ความ
แปรปรวนร่วม การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
529416 การบริหารจัดการคุณภาพสาหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)
(Quality Management for Electrical Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและความรู้ขั้นต้นในด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
ซึ่ งประกอบด้ ว ย ปรั ช ญาของคุ ณ ภาพ การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ
โดยรวม (Total Quality Management) มาตรฐานคุณภาพ ISO9000
สถิติเบื้องต้นสาหรับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ 7 อย่างสาหรับการ
แก้ ปั ญ หาการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การสร้ างและการวิ เคราะห์ แผนภู มิ
ควบคุมคุณภาพ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ วิศวกรรมความไว้ใจ
ได้เบื้อ งต้น ยกตัวอย่างกรณี ศึ ก ษาด้านปั ญ หาคุณ ภาพที่ เกี่ ย วข้องกั บ
วิศวกรรมไฟฟ้า
529421 การผลิตและส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Power Generation Transmission and
Distribution)
วิชาบังคับก่อน :529202 การวิเคราะห์วงจรและฟิลเตอร์
โครงสร้างระบบก าลังไฟฟ้ าแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้ าโรง
จักรไฟฟ้าพลังงานทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน ลักษณะการจ่ายโหลด

ลักษณะและรูปแบบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ลักษณะและรูปแบบของ
หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์ในสายส่งและรูปแบบการส่งจ่าย ระบบ
การจ่ายกาลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการจ่ายไฟของเครื่องเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
529422 วิศวกรรมแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน :105102 ฟิสิกส์ 2
การแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า การมองเห็นแสงและสี การ
วัดแสงสว่าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจุไฟฟ้าในแก๊ส
และจากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสงของ
วัสดุก่อสร้าง การคานวณแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
529423 การขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
วิชาบังคับก่อน : 529209 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ทบทวนหลักการทางานของวงจรแปลงผันรวม ทั้ งแบบจาลอง
พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การควบคุมทอร์ก
และอัตราเร็วของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการ
พื้นฐานของการขับเคลื่อนทางกล ลักษณะสมบัติของโหลด อัตราพิกัดของ
มอเตอร์ และวงจรแปลงผั นทางไฟฟ้ าก าลั ง ระบบลากจู งและระบบ
ขับเคลื่อนอื่น ๆ ทางอุตสาหกรรม
529424 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ความคงทนทางไฟฟ้ า วั ส ดุ ฉ นวนไฟฟ้ า ใช้ ง านในระบบ
ไฟฟ้ า แรงสู ง การสู ญ เสี ย ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก และดี ส ชาร์ จ บางส่ ว น
โครงสร้างและสมรรถนะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการทดสอบ
แบบไม่ทาลายของฉนวนและ บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
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529425 วิศวกรรมกาลังนิวเคลียร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Nuclear Power Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529305 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์ เครื่ อ งปฏิ ก รณ์
นิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เทอร์โม-ไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ วัฏจักรกาลังนิวเคลียร์ การสร้างความร้อนและการหล่อเย็น
ในเครื่อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลีย ร์ ความปลอดภั ย ของเครื่อ งปฏิ ก รณ์ การ
ออกแบบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
529426 การจาลองผลระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Power System Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 529306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
การจ าลองผลระบบไฟฟ้ าก าลั งด้วยซอฟต์แ วร์ท างการค้ า
การใช้ โปรแกรม PowerWorld™ สาหรับ การวิเคราะห์ ระบบส่งจ่ าย
ไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส แบบได้ดุล การใช้โปรแกรม PSS/ADEPT สาหรับ
การวิ เ คราะห์ ร ะบบจ่ า ยไฟฟ้ า ก าลั ง 3 เฟส แบบไม่ ไ ด้ ดุ ล การใช้
โปรแกรม ATP/EMTP สาหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง 3 เฟส ใน
ภาวะชั่วครู่
529427 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-6)
ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง
(Computer-Aided Design in Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 529422 วิศวกรรมแสงสว่าง
ทบทวนการคานวณทางด้านวิศวกรรมแสงสว่าง การใช้งาน
โปรแกรม Relux® การออกแบบระบบแสงสว่างภายใน การออกแบบ
ระบบแสงสว่างไฟถนนการออกแบบระบบไฟส่องพื้ นที่ แสงกลางวัน
และการใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมแสงสว่าง

529428 ระบบฝังตัว
4(3-3-6)
(Embedded systems)
วิชาบังคับก่อน : 529302 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ส ร้ า งค ว าม เข้ าใจ ร ะ บ บ ฝั ง ตั ว : ส ถ าปั ต ย ก ร ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่ น 8051, AVR, PIC, ARM หรื อ อื่ น ๆ:การ
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์: การโปรแกรมระบบฝังตัว: การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์
529441 การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง 3(3-0-6)
(Power Semiconductor Drives)
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและ 529209
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และการขับเคลื่อน
ด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ก าลัง การเริ่มเดินเครื่อง การเบรก การ
หมุนกลับทิศทาง การทางานแบบสี่จตุภาค การควบคุมแบบวงปิดของการ
ขั บเคลื่ อนมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ลั กษณะเฉพาะของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ และการขับเคลื่อนด้วยวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง การ
ควบคุ มความเร็วรอบ การควบคุ มแบบวงปิ ดของการขั บเคลื่ อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ และการเลือกพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า
529442 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
การชัก ตัวอย่างและคงค่าข้อมูล ความผิดพลาดที่เกิดจาก
การควอนไทซ์ การแปลงแบบแซด ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนพั ล ส์ การส่ ง
ระหว่างระนาบเอสและระนาบแซด การตรวจสอบเสถีย รภาพของ
ระบบวงปิ ด ผลตอบสนองในภาวะชั่ วครู่ แ ละในสถานะอยู่ ตั ว การ
ออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีการวางโพลและผลตอบสนองความถี่ การ
สร้างตัวควบคุมดิจิทัลและตัวกรองดิจิทัล ตัวควบคุมพีไอดีและการจูน
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529443 ฮาร์มอนิกส์และวงจรกรองกาลัง
3(3-0-6)
(Harmonics and Power Filters)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ทบทวนอนุกรมฟูเรียร์ คาจากัดความของกระแสและแรงดัน
ฮาร์ ม อนิ ก ส์ คุ ณ ลั ก ษณะของฮาร์ ม อนิ ก ส์ ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ตั ว
ประกอบความเพี้ยน กาลังความเพี้ยน ตัวประกอบก าลัง กระแสและ
แรงดันอาร์เอ็มเอส แหล่งกาเนิดฮาร์มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้ากาลัง เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอ
นิกส์ และการลดปริมาณฮาร์มอนิกส์ด้วยวงจรกรองกาลังพาสชีฟ
529444 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-0)
(Power Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529208 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและ
529441 การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บการจาลองสถานการณ์ ทางด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง วงจรแปลงผันเอซีเป็นดีซี ดีซีเป็นดีซี เอซีเป็นเอซี
และดีซีเป็นเอซี การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่าง ๆ ในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง
529445 อุปกรณ์อัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Devices)
วิชาบังคับก่อน : 529207 ดิจิทัลลอจิก และ
529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สวิตช์และอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต เซนเซอร์อิเล็ก ทรอนิก ส์
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ มาตรฐานและสัญลักษณ์การวัดคุม ตัว
ควบคุมตรรกที่โปรแกรมได้ (พีแอลซี) ระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอ
ลิกเบื้องต้น อุปกรณ์ความปลอดภัย การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่าน
ข้อมูลในระบบอัตโนมัติ
529446 การออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System Design)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม

3(3-0-6)

ทบทวนวิธีโลคัสรากและวิธีโดเมนความถี่ การออกแบบด้วย
วิธีการเลือกเกน การออกแบบการชดเชยอนุกรมชนิดเฟสล้าหน้า เฟสล้า
หลัง เฟสล้าหน้า/ล้าหลัง ตัวควบคุมพี ดี พี ไอดี ด้วยวิธีโลคัสรากและวิธี
โบด โครงสร้ าง 1 และ 2 ระดั บความเสรี แนวคิ ดการออกแบบอย่ าง
เหมาะที่ สุ ด การจั ดวางต าแหน่ งโพลและซี โร การออกแบบด้ วยวิ ธี
พีชคณิต ตัวควบคุมพีไอดีเอ ระบบที่มีเวลาประวิง FOPDTSOPDTIPDT
การจูนตัวควบคุมพีไอดีสาหรับระบบที่มีเวลาประวิง กฎการจูนของซีก
เลอร์ -นิ โคลส์ โคเฮน-คู น และ S-IMC การใช้ โปรแกรม MATLAB และ
ControlSystemsToolbox
529447 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1(0-3-0)
(Automation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529445 อุปกรณ์อัตโนมัติ
การฝึก ปฏิ บั ติ ก ารทดลองอุป กรณ์ อั ตโนมั ติ ฮารด์แ วร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ เพื่ อเสริมความรู้ในหั วข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาอุปกรณ์อัตโนมัติ
529448 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ
3(3-0-6)
(Sensors and Signal Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : 529300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ลักษณะสถิตและลักษณะพลวัตของระบบการวัด เซนเซอร์
แบบความต้ า นทาน เซนเซอร์ แ บบความจุ ไ ฟฟ้ า เซนเซอร์ แ บบ
เหนี่ยวนา เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า เซนเซอร์แบบกาเนิดแรงดันตัวเอง
เซนเซอร์แบบดิจิทัล วงจรบริดจ์กระแสตรง วงจรบริดจ์กระแสสลับ
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายเครื่องมือวัด วงจรขยายแยกโดด
วงจรขยายคลื่ น พาหะ การตรวจจั บ ร่ ว มนั ย วงจรตรวจจั บ เฟส
วงจรขยายชอปเปอร์ วงจรขยายเครื่องวัดไฟฟ้าสถิต วงจรขยายทรานส์
อิมพีแดนซ์ วงจรขยายประจุ วงจรแปลงสัญ ญาณ การป้ องกันการ
รบกวน โทรมาตรและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในระบบการวัด
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529449 ตัวสังเกตสถานะเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to State Observers)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
หลักการของตัวสังเกตสถานะลันเบอเจอ ตัวสังเกตสถานะที่
มีโครงสร้างคล้ายตัวกรองและมีโครงสร้างผสมของการทานายและการ
แก้ไข การจูนค่าเกนหน่วยชดเชยของตัวสังเกตสถานะ ตัวสังเกตการ
รบกวนและการลดการเชื่ อ มต่ อ การรบกวน ผลกระทบที่ เกิ ด จาก
สัญญาณรบกวนและความคลาดเคลื่อนของแบบจาลอง การลดทอน
ความไวต่อสัญญาณรบกวนและการออกแบบระบบควบคุมที่มีตัวสังเกต
สถานะในวงป้ อ นกลั บ การระบุ เ อกลั ก ษณ์ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
แบบจาลองระบบ ตัวอย่ างการใช้งานตั วสังเกตสถานะประมาณค่ า
ความเร็วและความเร่งในระบบควบคุมการเคลื่อนที่ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบควบคุมวงปิด
529450 ระบบควบคุมปริภูมิสถานะเชิงเส้น
3(3-0-6)
(LinearState-SpaceControlSystems)
วิชาบังคับก่อน : 529301 ระบบควบคุม
สมการสถานะและคาตอบ การทาให้เป็นเชิงเส้น การสร้าง
ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได้ สภาพสังเกตได้ ทวิ
ภาวะ รูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต เสถียรภาพไบ
โบ เสถี ย รภาพเลี ย ปู โ นฟ การควบคุ ม ป้ อ นกลั บ สถานะ สู ต ร
ของอัคเคอร์มันน์ การออกแบบระบบกลไกเซอร์โว ตัวสังเกตสถานะ
แบบอัน ดับ เต็ม สภาพตรวจวัด ได้ ตั วสั งเกตสถานะแบบลดอั น ดั บ
คุณสมบัติการแยกและการออกแบบระบบควบคุมที่มีตัวชดเชยและตัว
สังเกตสถานะ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวสังเกตสถานะ
และระบบควบคุมวงปิด

529461 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
องค์ประกอบทั่วไปของหุ่นยนต์ การกาหนด ตาแหน่งส่วนประกอบของ
หุ่นยนต์ และการแปลงตาแหน่งในระบบพิ กั ด 3 มิติ จลนศาสตร์ไป
หน้าและผกผัน การวางแผนภาระและแนววิถีของหุ่นยนต์ การเขีย น
โปรแกรมจาลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์ ในหัวข้อ
ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานประจาวิชา
529462 เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Photovoltaics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของแสงอาทิตย์ และการแผ่รังสี ศึกษา
พื้ น ฐานคุ ณ ลั ก ษณะของสารกึ่ งตั ว น า และรอยต่ อ p-nส าหรับ เซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการนาไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าที่
ได้จากการแปลงพลังงานโดยตรงจากแสงแดด และมุ่งหมายไปสู่การ
ประยุก ต์ใช้งานต่าง ๆ ที่ รวมถึง ระบบ การออกแบบ และโครงสร้าง
ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย และ
โรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์ต่าง ๆ และการประกอบแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบแบบอิสระ และแบบต่อกับ
ระบบจ าหน่ า ย ศึ ก ษาอุ ป กรณ์ ประกอบต่ า ง ๆ ของระบบซึ่ ง มี
จุดมุ่งหมายให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถีย รภาพที่ดี
ตามต้องการ
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529463 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สัญญาณและระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา ผลการแปลง
z ทฤษฎี บ ทสั งวัต นาการ สมการเชิงผลต่ าง การประวิงกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุตและขั้นตอนวิธีอย่างเร็วสาหรับการ
แปลงฟูเรียร์แบบวิยุต ผลตอบสนองต่ออิมพัลส์แบบจากัดและแบบไม่
จ ากั ด วงจรกรองตามขวางวงจรกรองแลตทิ ซ ทฤษฎี ก ารชั ก
ตัวอย่าง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง เดซิเมชัน การประมาณค่า
ในช่วง วงจรกรองหลายเฟส การเคลือบแฝง ผลของความยาวของ
คา ผลของค่าผิดพลาดจากการควอนไทซ์ ผลของสัญญาณรบกวนจาก
การปัดเศษในวงจรกรองเชิงเลข
529464 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Artificial Neural Network Theory)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
แนวคิ ด พื้ น ฐานของเครื อข่ ายประสาทเที ย ม เครื อข่ ายเชิ ง
ประสาทวิ ทยาเบื้ องต้ น แบบจ าลองของนิ วรอนและองค์ ประกอบของ
เครือข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมของเครือข่าย: เครือข่ายไปข้างหน้า
และเครื อข่ ายป้ อนกลั บ กฎการเรี ยนรู้ : แบบมี ผู้ ฝึ กสอนและแบบไม่ มี ผู้
ฝึกสอน การศึ กษาเครือข่ายประสาทเที ยมและกฎการเรียนรู้แบบต่ าง ๆ
ได้แก่ เพอร์เซ็พตรอน เฮ็บเบียน วิโดร์ -ฮอฟฟ์ แพร่กลับ แข่งขัน ทฤษฎีเร
โซแนนซ์ แบบปรั บตั วและฟั งก์ ชั นฐานรั ศมี หั วข้ อซึ่ งก าลั งเป็ นที่ สนใจ
เกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม
529465 ฟัซซีลอจิกเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Fuzzy Logics)
วิชาบังคับก่อน : 529200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
แนวคิดพื้นฐานของฟัซซีลอจิก ฟัซซีเซต ฟังก์ชันสมาชิก ตัว
แปรภาษา ปฏิ บั ติ ก ารในฟั ซ ซี เซต กฎฟั ซ ซี การอนุ ม านฟั ซ ซี แ บบ

Sugeno และแบบ Mamdani ประกอบไปด้ ว ยการท าฟั ซ ซี การ
ประเมินค่ากฎของฟัซซี การรวมกฎและการทาดีฟัซซี หัวข้อซึ่งกาลัง
เป็นที่สนใจเกี่ยวกับฟัซซีลอจิกและการประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรม
529466 อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวเวชศาสตร์
3(3-0-6)
(Biomedical Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 529204 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
สั ญ ญ าณ ไฟฟ้ าในร่ างกายมนุ ษย์ ศั กย์ กระท าใน
เซลล์ อิเล็กโทรด วงจรขยาย ตั วแปลงสัญญาณ ระบบเฝ้าตรวจด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีซีจี อีอีจี อีเอ็มจี ความดันโลหิตและการวัดอัตรา
ไหลของโลหิต การใช้หลอดสวน อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน การ
วัดทางการแพทย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการแพทย์
529467 วิศวกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Engineering Optoelectronics)
วิชาบังคับก่อน : 529320 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง อันตรกิริยาระหว่างการแผ่รังสี
ของแสงกั บ สสาร หลั ก การและการประยุ ก ต์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ อ อปโต
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แหล่งกาเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง สิ่งประดิษฐ์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้แสงชนิดอื่น ๆ
529481 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
2(1-3-5)
(Advanced Topic in Electrical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หัวข้ อซึ่งเป็ นที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือการพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า
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529482 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(1-3-5)
(Advanced Topic in Electrical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หัวข้ อซึ่งเป็ นที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือการพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า
529483 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
2(1-3-5)
(Special Problem in Electrical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
529484 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(1-3-5)
(Special Problem in Electrical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่าให้ผลประเมินเป็น S/U
529485 สัมมนา
2(1-3-5)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนั้น
การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่าง ๆ การฝึก พูดต่อหน้าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน ให้ผลประเมินเป็น S/U

529490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
สร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภั ยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
529491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชา
529490 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
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529492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 529491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
529493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 529492 สหกิจศึกษา 2
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
529494 โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา
9 หน่วยกิต
ทดแทนสหกิจศึกษา
(Engineering Project for Non-coop Students)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ าที่ ผู้ สอนมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบ
ของหั วหน้ าสาขาวิชาฯ ส าหรับนั กศึ กษาผู้ สมั ครใจไม่ ไปปฏิ บั ติ งานกั บ
สถานประกอบการ สนั บ สนุ น ให้ น าหั วเรื่ อ งที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทาเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการ
แบบพหุวิทยาการที่รวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้
ด้ วยกั น โครงงานจะต้ องส าเร็ จภายใน 2 ภาคการศึ กษา โดยต้ องส่ ง
เอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U
529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปริภู มิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น พหุ นามเมทริกซ์ รูป
กาลังสอง และการแปลง z และสมการผลต่าง
529602 การคานวณเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
(Numerical Computation)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมโดยการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สาเร็จรูป วิธีเชิงตัวเลขและการประมาณค่า
การหารากของฟังก์ชัน การสร้างแบบจาลองข้อมูล การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ปัญหาค่าเจาะจง การแก้สมการเชิงอนุพันธ์
529603 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(1-0-2)
(Electrical Engineering Seminar I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระเบียบวิธีดาเนินงานวิจัยเบื้องต้น การทาปริทัศน์วรรณกรรม
การอภิ ปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและการย่อความ
การนาเสนอผลการทดลอง การเขียนทางวิชาการ การเตรียมมัลติมีเดีย การ
นาเสนอปากเปล่า
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529610 ระบบเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์
4(4-0-8)
(Matrix Converter System)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาพื้นฐานของระบบเมทริก ซ์คอนเวอร์เตอร์ รูปแบบ
ของเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบสามเฟส ซึ่งแบ่งได้เป็นสองแบบ ได้แก่
เมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบตรงและเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบอ้อม
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์โครงสร้างของ
เมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบด้วยสวิตช์กาลัง ตัวกรองทางด้าน
อินพุต และวงจรแคลมป์รูปแบบโครงสร้างของสวิตช์แบบสองทิศทาง,
เทคนิคการคอมมิวเทตของกระแสสาหรับสวิตช์แบบสองทิศทางวิธีการ
มอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์สาหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบตรงและ
เมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบอ้อมเทคนิคการควบคุมสาหรับเมทริกซ์คอน
เวอร์เตอร์
529611 แบบจาลองระบบ
4(4-0-8)
(System Modelling)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาและระเบียบวิธีของการวิเคราะห์ระบบ ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเทคนิคการแปลงระเบียบวิธีการแปลงสาหรับการ
ตอบสนองทั่วไปวิธีจาลองเชิงเลขการระบุเอกลักษณ์ของระบบ วิธีของ
ลากรานจ์ความดิสครีตของระบบกระจายการหาแบบจาลองของระบบ
บางประเภท:ระบบไฟฟ้าระบบทางกลรวมถึงบางส่วนขององค์ประกอบ
ไม่เชิงเส้น ท่อ ไฮดรอลิกและเครื่องจักรกลระบบลมระบบกลไกไฟฟ้า
ระบบความร้อนพลวัตของยานพาหนะแขนหุ่นยนต์

529612 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
4(4-0-8)
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน : 529602การคานวณเชิงตัวเลขหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
ปัญหาค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขเหมาะที่สุด การหาค่าต่าสุดของ
ฟั งก์ ชั น ตั วแปรเดี่ ย ว ระเบี ย บวิธี ก ารค้ น หาตามเส้ น และระเบี ย บวิ ธี
ขอบเขตความเชื่ อ มั่ น การหาค่ าเหมาะที่ สุ ด แบบไม่ มี เงื่อ นไขบั งคั บ
กาหนดการเชิงเส้น การหาเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ กาหนดการ
พลวัต กาหนดการเชิงจานวนเต็ม
529613 ทฤษฎีระบบไม่เชิงเส้น
4(4-0-8)
(Nonlinear System Theory)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาเกี่ยวกับระบบควบคุมไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ฟังก์ชัน
พรรณนาการวิเคราะห์ เสถี ย รภาพของไลอาปู น อฟ และเสถี ย รภาพ
อิ น พุ ต -เอาต์ พุ ต เทคนิ ค การท าให้ เป็ น เชิ ง เส้ น ด้ วยการป้ อ นกลั บ การ
ออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น
529614 ระบบควบคุมตัวแปรสถานะ
4(4-0-8)
(State-variable Control Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิธีตัวแปรสถานะสาหรับวิเคราะห์และออกแบบของระบบ
ควบคุมเสถียรภาพและการสร้างเสถียรภาพการออกแบบตัวสังเกตและ
ตัวควบคุม
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529615 การระบุเอกลักษณ์ของระบบ
4(4-0-8)
(System Identification)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบพลวั ต และแบบจ าลองเบื้ อ งต้ น กระบวนการระบุ
เอกลัก ษณ์ของระบบระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลาการจาลองการ
ทานายและการควบคุมแบบจาลองของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา
แบบจาลองของระบบแปรผันตามเวลาไม่เชิงเส้นวิธีไม่อิงพารามิเตอร์ใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่วิธีประมาณค่าพารามิเ ตอร์การลู่เข้าและ
ความสม่าเสมอ
529616 ระบบควบคุมโหมดการเลื่อน
4(4-0-8)
(Sliding-ModeControlSystems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โหมดการเลื่อน แนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบ การควบคุมระบบเชิงเส้น ตัวสังเกตโหมดการเลื่อน
การควบคุม โหมดการเลื่ อนแบบอิน ทิ ก รัล การวิเคราะห์ แชตเตอริ ง
การควบคุมระบบที่มีเวลาไม่ต่อเนื่องและระบบที่มีการหน่วงเวลา และ
การประยุกต์ใช้งานในระบบเชิงกลไฟฟ้า
529617 ระบบควบคุมแบบปรับตัวคงทน
4(4-0-8)
(RobustAdaptiveControlSystems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แบบจ าลองของระบบพลวั ต เสถี ย รภาพ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ ตัวระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์และตัว
สังเกตแบบปรับตัว การควบคุมแบบปรับตัวที่อ้างอิงแบบจาลอง (เอ็ม
แรก) การควบคุม ด้วยวิธีก ารวางโพลแบบปรับ ตัว (เอพีพี ซี) กฎการ
ปรับตัวคงทน และแผนการควบคุมแบบปรับตัวคงทน

529618 หัวข้อใหม่ด้านระบบศาสตร์
4(4-0-8)
(Recent Topics in System and Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาจากผลงานวิจัยต่าง ๆทฤษฎีตัวดาเนินการชนิดไม่
ธรรมดาและการวิเคราะห์เชิงฟั งก์ ชัน เพื่ อการประยุก ต์กั บ วิศวกรรม
ระบบควบคุม
529630 การดาเนินกระบวนการสัญญาณดิจิทัล
4(4-0-8)
(Digital Signal Processing)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบเวลาดิสครีต การสุ่มสัญญาณ การแปลงแบบ z การ
แปลงดิสครีตฟูเรียร์และฟูเรียร์แบบเร็ว การประมาณสเปกตรัมตัวกรอง
ความถี่แบบดิจิทัล
529631 การดาเนินกระบวนการภาพ
4(4-0-8)
(Image Processing)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิ คมู ลฐานเพื่ อการดาเนิ น กระบวนการภาพการแปลง
ภาพการเสริมภาพการนาภาพกลับคืนและการสร้างภาพการเข้ารหัส
ภาพหัวข้อใหม่ในด้านการดาเนินกระบวนการภาพ
529632 หัวข้อใหม่ด้านการดาเนินกระบวนการดิจิทัล 4(4-0-8)
(Recent Topics in Digital Signal Processing)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาและค้ น คว้าผลงานวิจัย ใหม่ ท างด้านการด าเนิ น
กระบวนการดิจิทัล
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529633 ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
(Artificial Intelligence for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การค้นหาคาตอบเชิงศึกษาสานึก การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
เชาวน์ปัญญาการเคลื่อนที่เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยเครือข่ายประสาท
เทียม ปัญญาประดิษฐ์แบบผสม หัวข้อใหม่ทางด้านปัญญาประดิษฐ์
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านวิศวกรรม
529634 การคานวณเชิงนิวรอล
4(4-0-8)
(Neural Computing)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การค านวณเชิ งนิ วรอลเบื้ อ งต้ น เครือ ข่ ายการส่ งเครือ ข่ า ย
จัดการตัวเองเครือข่ายแบบป้อนกลับเครือข่ายไปข้างหน้าเชิงกาลเวลา
การประยุกต์ใช้งานการคานวณเชิงนิวรอล
529650 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม
4(4-0-8)
(Integrated Circuit Processing Technology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิค สมัย ใหม่ในการผลิต อุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนาและวงจร
กระบวนการผลิ ต และทดสอบส าหรับ ซิ ลิ ค อนหรือ สารกึ่ งตั วน าชนิ ด
สารประกอบเนื้อหารายวิชาครอบคลุม กระบวนการสร้างแผ่นเวเฟอร์
การสร้างออกไซด์ การแพร่สารเจือ การยิงฝังไอออนสารเจือ ลิโทกราฟี
การสกัดวัสดุการเคลือบชั้นวัสดุ บรรจุภัณฑ์

529651 พื้นฐานระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
4(4-0-8)
(Introduction to MEMS)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาเทคนิ คการสร้างระบบกลไฟฟ้าจุลภาค ระบบกลไฟฟ้ า
แสงจุลภาค ศึกษากระบวนการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาคด้วยเทคโนโลยี
ซิลิคอน เทคโนโลยีที่ไม่ใช้ซิลิคอน และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้งานระบบกลไฟฟ้าจุลภาคในการตรวจรู้และขับเร้าทางกล แสง
แม่เหล็ก เคมี/ชีวภาพ เนื้อหารายวิชาครอบคลุม การประดิษฐ์โครงสร้าง
จุลภาคในเนื้อวัสดุและบนพื้นผิว โครงสร้างจุลภาคสัดส่วนสูง ตัวตรวจรู้
จุลภาคและตัวขับเร้าจุลภาคทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ
529652 ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวเวชศาสตร์
4(4-0-8)
(Biomedical MEMS)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการแพทย์และ
ชีวเคมี เทคนิคการประดิษฐ์ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคพื้นฐานชีววิทยาและ
เคมี วิ เคราะห์ ระบบไมโครฟลู อิ ดิ ก ส์ กลไกการตรวจรู้ ท างชี ว เวช
ศาสตร์ไมโครแอเรย์ อุปกรณ์แล็บ -ออน-เอ-ชิปความก้ าวหน้าในการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวเวชศาสตร์
529653 การออกแบบและจาลองการ
4(4-0-8)
ทางานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
(Design and Modelling of MEMS)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมระบบกลไฟฟ้ าจุ ลภาคกระบวนการประดิ ษ ฐ์ก าร
ออกแบบโฟโตมาสก์ ระเบียบวิธีการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การจาลองการท างานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาคที่ใช้ก ลไกทางไฟฟ้ า
สถิตแม่เหล็ก ความร้อน แสง และของไหล กรณี ศึก ษาการออกแบบ
และจาลองการทางานตัวตรวจรู้และตัวขับเร้าจุลภาค
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529654 หัวข้อใหม่ด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
4(4-0-8)
(Recent Topics in MEMS)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
529655 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนาขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Semiconductor Devices)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
มีการศึกษาหลักการการทางานของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
สมัย ใหม่ซึ่งสัมพันธ์กั บการเชื่อมโยงคุณ สมบัติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้าง
ภายในของสิ่งประดิษฐ์นั้น และทาความเข้าใจถึงคุณสมบัตินั้นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทางานอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่นามา
ศึ ก ษาประกอบไปด้ วย ไดโอดชนิ ด รอยต่ อ พี -เอ็ น เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อชนิดไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ประเภทผลของ
สนามไฟฟ้า (MOSFETs) ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดสารกึ่งตัวนา ใน
รายวิชาเน้นถึงการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสาร
กึ่งตัวนาและอุปกรณ์โฟโตนิกส์ชนิ ดสารกึ่งตัวนา (ไดโอดเปล่งแสง และ
เลเซอร์)
529656 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Electrical Engineering Materials)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการและความรู้ขั้นสูงของสารไดอิเล็กทริกและแม่เหล็ก
ทฤษฎีไดอิเล็กทริกและปรากฏการณ์สาคัญในสารเซรามิกไดอิเล็กทริก
และแม่ เหล็ ก การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การประยุก ต์ใช้ที่ ส าคัญ ของสาร
เหล่านี้ : ฉนวน ตัวน า ตัวรับรู้ ไดอิเล็ก ทริก ไมโครเวฟ ตัวเก็ บประจุ
แบบหลายชั้นและแบบฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก เซรา

มิกทางแสงและแม่เหล็ก รวมทั้งวรรณกรรมปริทัศน์และแนวโน้มทาง
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
529657 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Electrical-Electronics Engineering
Materials)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการกลศาสตร์ควอนตัมและการจากัดทางควอนตัม สมบัติ
ทางโครงสร้ างและทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องอะตอมและผลึ ก ของแข็ ง
โครงสร้างผลึกของแข็งในระดับขนาดไมโครเมตร และนาโนเมตร การก่อตัว
ของส่วนบกพร่อง สารกึ่งตัวนา สถิตศาสตร์ สมบัติต่าง ๆ ของประจุพาหะ
โลหะ สมบั ติ ต่ าง ๆ ทางโครงสร้ าง ความเค้ น ความเครี ยด อั ลลอยด์
สมบั ติทาง ๆ ทางแม่เหล็ ก วัสดุ เซรามิก สมบั ติ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และ
ความร้อน สมบัติทางแสงต่าง ๆ ของก้อนวัสดุ และในระดับนาโน
529711 เทคนิคการจาลองผลสาหรับวิศวกรไฟฟ้ากาลัง 4(4-0-8)
(Simulation Techniques for Electrical Power Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529602 การคานวณเชิงตัวเลขหรือโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา

ทบทวนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและระเบีย บวิธีเชิงตัวเลข
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเชิงตัวเลข การจาลองผลระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง การจาลองผลมอเตอร์ไฟฟ้ าและการขับ เคลื่อน การจาลองผล
ภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากาลัง ซอฟต์แวร์อินลูป
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529712 ปัญญาประดิษฐ์ในการประยุกต์ด้านไฟฟ้ากาลัง 4(4-0-8)
(Artificial Intelligences in Electric Power
Applications)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจาลองการอบอ่อน (เอสเอ) จีเนติกอัลกอริทึม (จีเอ) การ
โปรแกรมวิวัฒนาการ (อีพี) การค้นหาแบบตาบู (ทีเอส) การค้นหาแบบ
ตาบูเชิงปรับ ตัว (เอที เอส) ระบบอาณานิค มมด (เอซีเอส) การหาค่ า
เหมาะที่สุดของฝูงอนุภาค (พีเอสโอ) การประยุกต์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
การประยุกต์ในงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน การประยุกต์
ในงานควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์กาลัง การประยุกต์ในงานไฟฟ้าแรงสูง
และแม่เหล็กไฟฟ้า
529713 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Power System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงข่ายไฟฟ้ากาลังสามเฟส การวินิจฉัยความผิดพร่อง การ
คานวณการไหลกาลังไฟฟ้าขั้นสูง ระบบไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่แบบมาก
เลขศู น ย์ การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด ในระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การวิ เคราะห์
เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลังในภาวะอยู่ตัว
529714 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Power System Protection)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การของการป้ อ งกั น ระบบไฟฟ้ าก าลั ง เทคนิ ค การหา
ตาแหน่งผิดพร่องการป้องกั นอุปกรณ์ชดเชยกาลังไฟฟ้ารีแอกทีฟการ
ป้ อ งกั น การผิ ด ปกติ ข องความถี่ ร ะบบแผนการป้ อ งกั น ส าหรั บ การ

ปรับปรุงเสถียรภาพการป้องกันเชิงดิจิทัลและการป้องกันอย่างอัจฉริยะ
ความเชื่อถือได้ของระบบป้องกัน
529715 ความเชื่อถือได้และการวางแผน
4(4-0-8)
ในระบบไฟฟ้ากาลัง
(Reliability and Planning in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคการพยากรณ์ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบผลิ ต ก าลั ง ไฟฟ้ า การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต
ก าลังไฟฟ้าความเชื่ อถือได้ข องระบบส่งจ่ายและระบบจ าหน่าย การ
ประเมินความเชื่อถือได้ของการป้องกันในระบบไฟฟ้ากาลัง
529716 เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
และการควบคุม
(Power System Stability and Control)
วิชาบังคับก่อน : 529713 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้ น ฐานทั่ ว ไป การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
องค์ประกอบในระบบไฟฟ้ าก าลัง เสถีย ร ภาพต่อสัญ ญาณขนาดเล็ก
เสถียรภาพชั่วครู่ เสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากาลัง การแกว่งกวัด
แบบซิงโครนัสย่อย ระเบียบวิธีการปรับปรุงเสถียรภาพ
529717 การประมาณค่าสถานะระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Power System State Estimation)
วิชาบังคับก่อน : 529713 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปั ญ หาก าลั งสองน้ อ ยที่ สุ ด และปั ญ หานอร์ม น้ อ ยที่ สุ ด ตั ว
ประมาณค่าดีซี การลดทอนโครงข่าย การวิเคราะห์การสังเกต เทคนิค
การประมวลผลข้อมูลเสีย ตัวประมาณค่าเอซี ตัวประมาณค่าแบบแยกคู่เร็ว
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529718 หัวข้อใหม่ทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Recent Topics in Electrical Power Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านระบบไฟฟ้า
กาลัง

ทบทวนการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้า ทบทวนพีชคณิต
เชิงเส้นและระเบียบวิธีการคานวณเชิงตัวเลข กาหนดการเชิงเส้นและ
การประยุ ก ต์ การแก้ ปั ญ หาค่ า เหมาะที่ สุ ด ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี ท าง
คณิตศาสตร์และระเบียบวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาการจ่ายโหลด
อย่างประหยัด ปัญหาการไหลของกาลังไฟฟ้าเหมาะที่สุด

529719 เทคโนโลยีการฉนวนทางไฟฟ้าแรงสูง
4(4-0-8)
(High Voltage Insulation Technology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรากฏการณ์เสียสภาพการฉนวนฉับพลันทางไฟฟ้า และการ
ใช้งานไดอิเล็กทริกแบบต่าง ๆปรากฏการณ์เสื่อมอายุของไดอิเล็กทริก
เทคโนโลยี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ฉนวนและขั้ น ตอนในการวิ นิ จ ฉั ย วั ส ดุ ฉ นวน
สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งาน

529722 ระบบไฟฟ้ากาลังในภาวะชั่วครู่
4(4-0-8)
(Electrical Power System Transients)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงและ
529602 การคานวณเชิงตัวเลข
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์การสวิตช์ในภาวะ
ชั่วครู่ ภาวะชั่วครู่ในวงจรสามเฟส คลื่นจร แบบจาลองในภาวะชั่วครู่
ของบริภัณ ฑ์ไฟฟ้าก าลัง การจาลองผลด้วยความพิวเตอร์ของระบบ
ไฟฟ้ าก าลั งในภาวะชั่ ว ครู่ ภาวะชั่ วครู่ ฟ้ าผ่ า เทคนิ ค การวั ด และการ
ป้องกันต่อภาวะชั่วครู่

529720 เศรษฐศาสตร์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Power System Economics)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้ า งของระบบไฟฟ้ า ก าลั ง :หลั ก การพื้ น ฐานของ
เศรษฐศาสตร์ :การแปรรูปของการไฟฟ้ า :แบบจาลองการแข่งขันและ
ตลาดซื้อขายไฟเบื้องต้น:การส่งและการจ่ายกาลังไฟฟ้าในตลาดซื้อขาย
ไฟที่ไม่มีการควบคุม:การเข้าถึงระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าแบบเปิด
529721 การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบไฟฟ้ากาลัง
4(4-0-8)
(Power System Optimization)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงและ
529602 การคานวณเชิงตัวเลข
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

529723 การประสานสัมพันธ์การฉนวน
4(4-0-8)
(Insulation Coordination)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การออกข้อกาหนดความทนทานของฉนวนลักษณะสมบัติ
ความทนทานของฉนวนวาบไฟฟ้าผ่าสวิตชิงเสิร์จวาบไฟย้อนกลับการ
กาบังระบบกับดักแรงดันเกิน
529724 หัวข้อใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
4(4-0-8)
(Recent Topics in High Voltage Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาและค้ น คว้ า ผลงานวิ จั ย ใหม่ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง
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529725 หัวข้อใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(4-0-8)
(Recent Topics in Power Electronics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
529726 ฮาร์มอนิกและการออกแบบตัวกรองกาลัง
4(4-0-8)
(Harmonics and Power Filter Design)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ฮาร์ ม อนิ ก เบื้ อ งต้ น การวั ด ความบิ ด เบี้ ย วฮาร์ ม อนิ ก เร
โซแนนซ์ แหล่งก าเนิ ด ฮาร์ม อนิ ก ผลกระทบของฮาร์มอนิ ก ในระบบ
ไฟฟ้ากาลัง การบรรเทาฮาร์มอนิก มาตรฐานฮาร์มอนิก
529727 แบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ของ
4(4-0-8)
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Modelling and Simulation of Power
Electronic Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้ พื้ น ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง หลั ก การหา
แบบจาลองด้วยวิธีค่าเฉลี่ย แบบจาลองสัญญาณขนาดเล็ก แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผันสัญญาณแบบดีซีเป็นดีซี เอซีเป็นดี
ซี ดีซีเป็นเอซี และเอซีเป็นเอซี การคานวณค่าคงตัวสาหรับแบบจาลอง
สัญญาณขนาดเล็ก การตรวจสอบแบบจาลอง ผลของโหลดกาลังคงตัว
529728 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ
4(4-0-8)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Stability Analysis of Power Electronic Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อิ ม พี แ ดนซ์ ค่ า ลบ แบบจ าลองสั ญ ญาณขนาดเล็ ก การ
วิเคราะห์เสถีย รภาพ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบแบบดีซี เอซี
และแบบผสม

529729 วงจรกรองกาลังแอกทีฟและการควบคุม
4(4-0-8)
(Active Power Filters and Controls)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้างของวงจรกรองก าลั งแอกที ฟ และการออกแบบ
วิธีการตรวจจับฮาร์มอนิก การควบคุมกระแสและแรงดันชดเชย การ
ควบคุมแรงดันบัสไฟตรงของวงจรกรองกาลังแอกทีฟ มาตรฐานฮาร์มอ
นิก การประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับวงจรกรองกาลังแอกทีฟ
529730 ระเบียบวิธีสมาชิกจากัดสาหรับวิศวกรไฟฟ้ากาลัง 4(4-0-8)
(Finite Element Methods for Electrical Power Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงและ
529602 การคานวณเชิงตัวเลข
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนแม่ เหล็ก ไฟฟ้ ากระบวนการทางระเบีย บวิธีสมาชิก
จากัดการหาผลเฉลยที่มีประสิทธิภาพสาหรับสมการสมาชิกจากัดการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ส มาชิ ก จ ากั ด กั บ ปั ญ หาทางไฟฟ้ า ก าลั ง การ
โปรแกรมและโครงสร้างทางข้อมูลการหารูปร่างเหมาะที่สุดของสมาชิก
529731 การสั่นสะเทือนทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : 529602 การคานวณเชิงตัวเลขหรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชาฯ
ทบทวนแม่เหล็กไฟฟ้าการสั่นสะเทือนอิสระการสั่นสะเทือน
จากการกระตุ้ นระบบระดับ ขั้น ความเสรีส องระดับ หรือ มากกว่าการ
สั่นสะเทือนชั่วครู่วิธีแก้ ปัญ หาเชิงตัวเลขการสั่ นสะเทือนแบบสุ่มการ
สั่น สะเทื อนไม่เชิงเส้น การควบคุม การสั่น ทางแม่ เหล็ก มาตรฐานการ
สั่นสะเทือนในมอเตอร์ของIEEE/IEC/NEMA
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529732 เทคโนโลยีกริดอัจฉริยะ
4(4-0-8)
(Smart Grid Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทบทวนระบบกาลังไฟฟ้า นิยาม คาจากัดและมาตรฐานของก
ริดอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมสาหรับกริดอัจฉริยะ การตอบสนอง
ต่อความต้องการไฟฟ้า การตรวจวัดบริเวณกว้าง ความปลอดภัยและ
ความเป็ น ส่ ว นตั ว เศรษฐศาสตร์ และการท างานของระบบไฟฟ้ า
ภายใต้กริดอัจฉริยะ ระบบการกระจาย และระบบระบบมัลติเอเจนต์
529733 เทคโนโลยีแฟ็กต์และคัสทอมเพาเวอร์
4(4-0-8)
(FACTS and Custom Power Technology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง การควบคุ ม การส่ ง ก าลั ง
แรงดันสูงดีซี (เอชวีดีซี) ตัวชดเชยวาร์แบบสถิต (เอสวีซี) ตัวชดเชยสถิต
(สแตตคอม) ตัวชดเชยอนุก รมควบคุมด้ วยไทริสเตอร์ (ที ซีเอสซี) ตั ว
ชดเชยอนุกรมซิงโครนัสสถิต (เอสเอสเอสซี) ตัวเลื่อนเฟส ตัวควบคุม
การไหลก าลังไฟฟ้ าเอกภาพ (ยูพีเอฟซี) ตัวชดเชยวาร์แบบสถิตขั้นสูง
(เอเอสวีซี) สแตตคอมในระบบจาหน่าย (ดีสแตตคอม) ตัวฟื้นฟูแรงดัน
พลวัต (ดีวีอาร์) ตัวควบคุมคุณ ภาพไฟฟ้ากาลังเอกภาพ (ยูพีคิวซี) การ
ปรับปรุงเสถียรภาพ
529751 ระบบสะสมพลังงาน
4(4-0-8)
(Energy Storage Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แหล่งพลังงาน การแปลงผันพลังงาน ระบบสะสมพลังงาน
ระบบพลังน้าสูบกลับ การสะสมอากาศอัด พลังงานสะสมโดยใช้วงล้อ
หมุน แบตเตอรี่ไฟฟ้า การสะสมพลังงานสนามแม่เหล็ก ตัวนายวดยิ่ง

การสะสมพลังงานความร้อน การสะสมพลั งงานเคมี เซลล์ เชื้อเพลิ ง
พลังงานไฮโดรเจน
529752 เทคนิคการพยากรณ์โหลดทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electric Load Forecasting Techniques)
วิชาบังคับก่อน : 529601 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบไฟฟ้ากาลัง การจัดหมู่และคุณลักษณะของโหลดทาง
ไฟฟ้า ระเบีย บวิธีก ารพยากรณ์ การพยากรณ์พลังงาน การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด การพยากรณ์ที่ไม่ไวต่อสภาพอากาศ การ
พยากรณ์ที่ไ วต่อ สภาพอากาศ การพยากรณ์ทั้งหมด การพยากรณ์
การขยายตัวของกลุ่มโหลด การใช้ประโยชน์จากปั ญญาประดิษฐ์
529753 เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Photovoltaics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เรี ย นรู้ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของแสงอาทิ ต ย์ และการแผ่ รั ง สี
ศึกษาพื้นฐานคุณ ลักษณะของสารกึ่งตัวนา และรอยต่อ พี -เอ็นสาหรับ
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เพื่ อ เน้ น ถึ ง การน าไปใช้ ป ระโยชน์ เป็ น แหล่ ง จ่ า ย
กาลังไฟฟ้า และมุ่งหมายไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ที่รวมถึงระบบ
การออกแบบ และโครงสร้าง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการออกแบบเซลล์
แสงอาทิตย์ของห้องวิจัย และโรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อเซลล์
ต่าง ๆ และการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การศึกษาใช้งานในระบบ
แบบอิสระ และแบบต่อกับระบบจาหน่าย อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ เกิ ด การท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เสถียรภาพที่ดีตามต้องการ
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529754 หัวข้อใหม่ทางด้านระบบพลังงาน
4(4-0-8)
(Recent Topics in Energy Systems)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาและค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางด้านระบบพลังงาน
529755 เซลล์แสงอาทิตย์และระบบ
4(4-0-8)
(Solar Cells and Systems)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษาทบทวนคุณ สมบัติต่าง ๆ ของสารกึ่งตัวนาไฟฟ้าก่ อน
น าไปสู่ เ นื้ อ หาที่ ก ล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการออกแบบผลิ ต เซลล์
แสงอาทิตย์โดยเฉพาะอิทธิพลต่าง ๆ ต่อค่าการตอบสนองสเปกตรัมแสง
ค่ า ตอบสนองต่ อ อุ ณ หภู มิ ค่ า การสู ญ เสี ย ความต้ า นทานไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้าเจเนเรชัน และแรงดันไฟฟ้าเปิด วงจร ในรายวิชานี้ยังได้
กล่าวถึงลาดับการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งในระดับการวิจัย
ในห้องปฏิ บัติก ารวิจัย และระดับผลิตในเชิงพาณิ ชย์ ที่ประกอบด้วย
หลักการขั้นสูง และการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสาหรับขั้นตอนการออกแบบ
529756 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
4(4-0-8)
(WindEnergyGeneration)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม วงจรแปลงผันกาลังที่
ประยุก ต์ใช้ในกั งหั นลม เครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องก าเนิ ด
ไฟฟ้าเหนี่ยวนา การควบคุมกังหันลมและการประเมินสมรรถนะพลวัต
และการควบคุมความถี่

529810 การศึกษาอิสระ
4(4-0-8)
(Independent Study)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ วยตนเองในหั วข้ อ ที่ ส นใจ การน าเสนอผล
การศึ ก ษาในรู ป ของบทความวิ ช าการ ภายในภาคการศึ ก ษาที่
ลงทะเบียน
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 105101 Physics I
ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์สมดุลความเสีย ดทาน
หลักการงานสมมติเสถียรภาพ
530202 สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับวิศวกรโยธา
4(4-0-8)
(Differential Equations for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน:103105 แคลคูลัส 3
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสองเชิงเส้นประ
เภทเอกพั นธ์ กรณี สั มประสิ ทธิ์ เป็ นค่ าคงตั ว สมการเชิ งอนุ พั นธ์สามั ญ
ประเภทไม่เอกพันธ์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสามและอันดับสูง กรณีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว วิธีเชิงตัวเลข
สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา
530203 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
2(1-3-5)
(Civil Engineering Graphics)
วิชาบังคับก่อน :525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
ฝึกเขียนแบบวิศวกรรมโยธา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก
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530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
4(4-0-8)
(Mechanics of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม หรือ
530202 กลศาสตร์วิศวกรรม
แรงและห น่ ว ยแรงความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยแรงและ
ความเครียดหน่วยแรงในคานแผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัดระยะโก่งของคานการบิดการโก่งเดาะของเสาวงกลมของมอร์และ
หน่วยแรงกระทาร่วม เกณฑ์กาหนดการวิบัติ
530212 การทดสอบวัสดุ
2(1-3-2)
(Material Testing)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
พฤติก รรมเชิ งกลและการทดสอบวัสดุ ก่ อ สร้าง เช่ น เหล็ ก
โครงสร้า ง คอนกรี ต อิ ฐ และไม้ เป็ น ต้ น ภายใต้ แ รงดึ ง แรงกดอั ด
แรงบิด แรงเฉือน แรงดัด และแรงกระทาซ้า
530231 ชลศาสตร์
4(4-0-8)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหลของไหลสถิ ต พ ลศาสตร์ แ ละ
จลนศาสตร์ของไหลสมการพลังงานในการไหลคงตัวโมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่อนที่ การวิเคราะห์สภาพเหมือนและมิติ การ
ไหลในท่อของของไหลที่กดอัดไม่ได้ การไหลในทางน้าเปิดการวัดการ
ไหล ปัญหาการไหลไม่คงตัว
530232 ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulics Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 530231 ชลศาสตร์

1(0-3-0)

การทดลองและการเขี ย นรายงานเกี่ ย วกั บ ความดั น สถิ ต ย์
หลักการเบอร์นูลี การไหลผ่านเวนจูริมิเตอร์และออริฟิซมิเตอร์ การไหล
ข้ามฝาย ทางน้าเปิด แรงบนใบจักร เครื่องสูบและกังหัน
530233 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรอุทก ฝน การซึม น้าใต้ดิน น้าท่า การระเหย การคาย
ระเหย การวิเคราะห์ฝน น้าท่า เอกชลภาพ น้าหลาก ความน่าจะเป็น
และความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก
530251 การสารวจ
4(4-0-8)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนะนางานสารวจและพื้นฐานการทางานในสนามหลักการ
และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาด
เคลื่อนและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้การปรับแก้งานรังวัด การทา
การสามเหลี่ยม การรังวัดอซิมุทอย่างละเอียดระบบพิกัดระนาบอย่าง
ละเอียด การรังวัดระดับอย่างละเอียดการสารวจเพื่อเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศและการทาแผนที่พื้นที่และปริมาตร
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
1(0-3-0)
(Surveying Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 530251 การสารวจ
การบัน ทึก สมุ ดสนามและการวัดระยะทางโดยการเดินนั บ
ก้าวการรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะการตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุดและการหาค่าผลต่างระดับการหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวางการรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องทีโอโดไลท์การทาวงรอบ
ด้วยกล้องทีโอโดไลท์ การทาแผนที่ภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดย
วีธีสเตเดีย
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530253 การสารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
(Surveying Camp)
วิชาบังคับก่อน : 530259 การสารวจ และ
530252 ปฏิบัติการการสารวจ
ปฏิบัติการสารวจภาคสนามในพื้นที่ที่กาหนดให้ภายในเวลา
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมทั้งนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
530254 การสารวจงานทาง
4(4-0-8)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 530213 การสารวจ และ
530214 ปฏิบัติการการสารวจ
เทคนิ ค ของงานส ารวจส าหรั บ งานทางการก าหนดแนว
เส้นทางและการคานวนออกแบบการคานวนออกแบบโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง การคานวนหาปริมาณดิน การกาหนดวางแนวเส้นทาง การสารวจ
สาหรับการก่อสร้างเส้นทาง หลักการสารวจในสนามเพื่อฝึกการปฏิบัติ
ในการสารวจเส้นทาง
530312 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
4(4-0-8)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
พฤติ ก รรมและคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน ค าแนะน าเพื่ อ การ
ตรวจสอบและการทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น เหล็ก เหล็ก
ข้ออ้อย ไม้ ซีเมนต์ มวลรวมและสารผสมเพิ่ม คอนกรีตสดและคอนกรีต
ที่แข็งตัวแล้ว วัสดุการทาง และวัสดุอื่น ๆ ทางวิศวกรรมโยธา

530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
1(0-3-0)
(Concrete Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
การทดลองเพื่ อการศึก ษาคุณ สมบั ติที่ จาเป็ นต้องใช้ในงาน
ออกแบบและงานก่ อ สร้า งทางวัส ดุ ต่ างๆ ซึ่ งได้ แก่ ซี เมนต์ มวลรวม
ละเอี ย ดหรือ ทราย มวลรวมหยาบหรื อ หิ น คอนกรีต สด คอนกรีต ที่
แข็งแรงแล้ว และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
4(4-0-8)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างแรงปฏิกิริยา
แรงในแนวแกน แรงเฉือ น และโมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทวิธี
กราฟฟิกสถิตยศาสตร์เส้นอินฟลูเอ็นซ์ของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทระยะ
โก่งแอ่นของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคานคอนจู
เกท วิธีงานเสมือนวิธีพลังงานความเครีย ด และแผนภาพวิลลีโอ-มอร์
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีเปลี่ยนรูปร่างต่อเนื่อง
530315 การวิเคราะห์โครงสร้าง
4(4-0-8)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีน้าหนักบรรทุก
ยื ด หยุ่ น วิ ธี มุ ม ลาด-ความแอ่ น วิ ธี ก ารกระจายโมเมนต์ วิ ธี พ ลั งงาน
ความเครี ย ดเส้ น อิ น ฟลู เอ็ น ซ์ ข องโครงสร้ า งอิ น ดี เทอร์ มิ เนทความรู้
เบื้องต้ นเกี่ยวกั บการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติกการวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีประมาณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
โดยวิธีเมทริก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
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530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
4(4-0-8)
(Reinforced Concrete Design I)
วิชาบังคับก่อน : 530312 วัสดุก่อสร้าง และ
530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน การดัด การบิด
การเฉือน การยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ ออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์อาคารโครงสร้างโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
และวิธีกาลัง การฝึกออกแบบ
530317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
4(4-0-8)
(Reinforced Concrete Design II)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
การวิเคราะห์ระบบพื้นโดยวิธีโครงอาคารเทียบเท่า จุดต่อเนื้อ
เดียวระหว่างคานและเสา ผนัง กันดินแบบยื่น การออกแบบเสายาว
ทฤษฎีเส้นครากของแผ่นพื้น การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด การ
วิเคราะห์คานและโครงอาคารอินดีเทอร์มิเนท ระบบอาคารคอนกรีต
แบบต่างๆ การฝึกออกแบบ
530318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5(4-3-8)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและ
แรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ จุด
ต่อ วิธี ASP และ LRFD การฝึกออกแบบ
530321 ปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4(4-0-8)

การกาเนิดดิน คุณสมบัติดัชนีและการจาแนกดิน การบดอัด
ความซึ ม ผ่ า นน้ าในดิ น และปั ญ หาการไหลซึ ม หลั ก การหน่ ว ยแรง
ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายหน่วยแรง การอัดตัวของดิน กาลัง
ต้านทานแรงเฉือ นของดิน ทฤษฎีความดันดิน เสถีย รภาพของลาดดิน
กาลังรับแรงแบกทาน
530322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-0)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การเจาะเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ การ
กระจายขนาดของเม็ดดิน การบดอัดแบบพล็อกเตอร์ ความหนาแน่น
ของดินในสนามความซึมผ่านได้โดยการทดสอบแบบศักย์คงที่และศักย์
แปรเปลี่ ย น การทรุด ตั ว ของดิ น การทดสอบการเฉื อ นโดยตรง การ
ทดสอบแรงอัดสามแกน
530324 วิศวกรรมฐานราก
4(4-0-8)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การส ารวจชั้ นดิ น ก าลั งรั บ แรงแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่ และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็ ม การ
วิ เคราะห์ การทรุ ดตั ว เสถี ยรภาพของลาดดิ น ปั ญ หาด้ านความดั นดิ น
โครงสร้างกันดินและเข็มพืด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงดิน
530325 การออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
4(4-0-8)
(Geotechnical Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การสารวจชั้นดิน กาลังรับแรงแบกทานของฐานราก การออกแบบฐาน
รากแผ่และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็มและฐานรากกล่อง
การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาด้านความดันดิน โครงสร้างกันดินและ
เข็มพืด ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกั บเทคนิคการปรับปรุงดิน การฝึกปฎิบัติ
ด้านวิศวกรรมฐานราก
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530331 วิศวกรรมชลศาสตร์
4(4-0-8)
(Hydraulic Engineering
วิชาบังคับก่อน : 530231 ชลศาสตร์
การประยุ ก ต์ ใช้ห ลัก การกลศาสตร์ข องไหลเพื่ อศึ ก ษา ฝึ ก
ปฏิบั ติก ารแก้ ปัญ หาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ เช่น ระบบท่อ ค้อนน้ า
เครื่องสูบ กั งหัน น้า การไหลในทางน้าเปิด และออกแบบอ่ างเก็ บน้ า
เขื่อน ทางระบายน้าล้น และแบบจาลองทางชลศาสตร์ต่างๆ
530351 วิศวกรรมการขนส่ง
4(4-0-8)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การวางแผนงาน การออกแบบและประเมิ น ระบบขนส่ ง
แบบจาลองการขนส่ง การขนส่งน้า การขนส่งระบบท่อ การขนส่งทาง
ถนน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ
530352 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-0)
(Highway Material Testing)
วิชาบังคับร่วม : 530351 วิศวกรรมการขนส่ง
วัส ดุ พื้ น ดิ น เดิ ม ดิ น ถม และวั ส ดุ พื้ น ทาง การทดสอบงาน
สนาม วัสดุพื้นผิว เทคโนโลยีแอสฟัลต์ การทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ การ
ทดสอบวัสดุคอนกรีต
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
หลัก การพื้ นฐานของการออกแบบอาคาร แนวความคิด ใน
การออกแบบ น้าหนักบรรทุก แรงลม แรงแผ่นดินไหว ระบบโครงสร้าง
การจ าลองเพื่ อ วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า ง โครงข้ อ แข็ ง ผนั งรั บ แรงเฉื อ น
เสถียรภาพของตึกสูง การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว
530413 การออกแบบสะพาน
4(4-0-8)
(Bridge Design)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ชนิ ด ของสะพาน ข้ อ ก าหนดของการค านวณออกแบบ
น้ าหนั ก ที่ ใช้ ในการค านวณออกแบบ สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
สะพานแบบพื้น สะพานแบบคานตัวที สะพานแบบคานกล่อง สะพาน
คอนกรี ต อั ด แรง เสาสะพานและฐานราก สะพานเหล็ ก การใช้
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบสะพาน
530414 วิศวกรรมแผ่นดินไหว
4(4-0-8)
(Earthquake Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530314 ทฤษฎีโครงสร้าง
บทนาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว : สาเหตุ, คาศัพท์พื้นฐาน, ขนาด
และความรุนแรงของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในอดีตและบทเรียนที่ได้รับ
บทน าเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ข องการสั่ น ไหวและหลั ก การของ response
spectrum การวิ เคราะห์ แ รงด้ า นข้ า งในอาคาร หลั ก การของแรง
เทียบเท่า การออกแบบเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ ก การตอบสนองของดิ น ต่ อ แผ่ น ดิ น ไหว และหลั ก การลดการ
สั่นสะเทือนของโครงสร้าง
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530415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา4(4-0-8)
(Computer Applications in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประยุกต์ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง การเขียนแบบ
การสารวจ การจัดการ การวางแผนงานก่อสร้าง การประมาณราคา

530421 โครงสร้างทางปฐพี
4(4-0-8)
(Earth Structures)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
ทฤษฎีการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน การไหลซึมของ
น้าผ่านเขื่อนและคันดิน การคานวณออกแบบการขุดและค้ายัน

530416 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : 530312 วัสดุก่อสร้างและ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
คุณ สมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วก าลัง
พฤติกรรมยืดหยุ่น ความล้าการหดตัวและการปรับปรุงคุณ ภาพของ
คอนกรีตโดยวัสดุปอซโซลานิกสารผสมเพิ่มมีคุณสมบัติทางแร่ธาตุและ
เคมีโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต คอนกรีตกาลังสูงคอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตสมรรถนะสูงคอนกรีตเสริมใยเทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน

530422 เทคนิคการปรับปรุงดินเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Ground Improvement
Techniques)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
การบดอัด ระบบระบายน้าแนวดิ่ง กาแพงกันดินเสริมกาลัง
การปรับปรุงดินด้วยปูนซีเมนต์

530417 ความคงทนของคอนกรีต
4(4-0-8)
(Durability of Concrete)
วิชาบังคับก่อน : 530312 วัสดุก่อสร้างและ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
แนะนาปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างคอนกรีต
การเสื่ อ มสภาพของคอนกรี ต เนื่ อ งจากสาเหตุ ท างกายภาพ การ
เสื่อมสภาพทางเคมี การเสื่อมสภาพทางชีวภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก
แนวคิดการออกแบบที่คานึงถึงความคงทนของคอนกรีต ตัวอย่างปัญหา
ความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง
530418 การซ่อมแซมคอนกรีตและการบารุงรักษา
4(4-0-8)
(Concrete Repair and Maintenance)
วิชาบังคับก่อน : 530312 วัสดุก่อสร้างและ
530313 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานคอนกรีต
พฤติกรรมของคอนกรีตการประเมินสภาพของคอนกรีตการซ่อม
พื้นผิวคอนกรีตการเสริมกาลังและการเพิ่มเสถียรภาพ และการป้องกัน

530423 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
4(4-0-8)
วิศวกรรมฐานราก
(Computer Applications in Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530324 วิศวกรรมฐานราก
วิธีแบบสมดุลจากัด วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์เบื้องต้น วิธีไฟไนท์ดิฟ
เฟอร์เรนซ์ แบบจาลองดินและการเลือกใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดดินถม ลาดดินขุด การวิเคราะห์การไหลของน้า การ
วิเคราะห์กาแพงกันดินเพื่องานขุดก่อสร้างชั้นใต้ดินและอุโมงค์การนาผล
การวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้
530431 วิศวกรรมน้าประปาและการออกแบบ
4(4-0-8)
(Water Supply Engineering and Design)
วิชาบังคับก่อน : 430233 อุทกวิทยา
การประมาณความต้องการใช้น้าประปาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แหล่งน้าดิบสาหรับทาน้าประปา การทานายจานวนประชากร
ผู้ใช้น้า อัตราการใช้น้าประปา และความเปลี่ยนแปลงตามเวลา การ
ออกแบบระบบกระจายส่งน้าประปา ระบบผลิตน้าประปา และการวาง
แผนการผลิต
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530432 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
4(4-0-8)
(Water Resources Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้าสาหรับการ
วางแผนโครงการด้วยแบบจาลอง การออกแบบโครงสร้างของโครงการ
ในเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการน้าในลุ่ม
น้ าด้ ว ยแบบจ าลอง กราฟแสดงเกณฑ์ ก ารจั ด การน้ าในอ่ า งเก็ บ น้ า
กรณีศึกษา
530433 วิศวกรรมชลประทาน
4(4-0-8)
(Irrigation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530233 อุทกวิทยา
ปริมาณน้าที่พืชต้องการ องค์ประกอบของระบบชลประทาน
คลองส่งน้าและอาคาร ชลประทาน การวัดน้าชลประทาน การส่งน้า
และการควบคุ ม การปรั บ ระดั บ ที่ ดิ น และการวางผั ง สนาม วิ ธี ก าร
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการชลประทาน
530442 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง4(4-0-8)
(ConstructionEngineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ระบบการส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การวางผังสถานที่
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ วิธีสายทางกิจกรรมวิกฤต การจัดการ
ทรัพยากรโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้าของโครงการ เทคโนโลยี
การก่อสร้างร่วมสมัย เครื่องจักรหนักสาหรับงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพงานก่อสร้าง

530443 สัญญาและกฎหมายงานก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Contract and Laws)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและข้อกาหนดในการก่อสร้าง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่ อ สร้าง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุ มความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร ความสานึกเรื่องความปลอดภัย
530444 การประมาณราคาก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Estimation)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
พื้นฐานการประมาณราคาก่อสร้างสัญญา รายการก่อสร้าง
ประเภทวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง การประมาณการงานดิ น งานคอนกรี ต งาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง งานระบบต่างๆ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การจัดทา
บัญชีปริมาณงาน การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคากลยุทธ์ในการเสนอ
ราคา การจัดจ้างและจัดหาผู้รับเหมา
530445 เทคนิคและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
4(4-0-8)
(Construction Technique and Equipment)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างเทคนิค
และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหาในงานก่อสร้าง การซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย
กระบวนการและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย
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530452 การออกแบบทางแยกต่างระดับ
4(4-0-8)
(Design of Highway Interchange)
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง
ข้อกาหนดและมาตรฐานการออกแบบทางแยกบนทางหลาง การ
วิเคราะห์จราจร ออกแบบความเร็ว การก าหนดช่องจราจรสมดุลย์ ระยะ
พอเพียงการเบี่ยงเบน เลนร่วมและเลนแยก ระยะมองเห็น แนวทางแนวดิ่ง
และแนวราบ ชนิดและรูปแบบของทางแยกต่างระดับ การออกแบบวงรอบ
บรรจบ ระบบป้ายจราจรและสัญญาณไฟในทางแยกต่างระดับ
530453 เทคโนโลยีและระบบการขนส่งสาธารณะในเมือง4(4-0-8)
(Urban Public Transportation System and
Technology)
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง
ประวัติความเป็นมาและบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะ
ต่อการพัฒนาเมือง ระบบการขนส่ง ชนิดต่างๆในเมือง ลักณษณะของ
ยวดยาน การใช้ ระบบการขนส่ งสาธารณะทั่ ว ไป ระบบการขนส่ ง
สาธารณะแบบราง เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการขนส่งในเมือง
ระบบขนส่งสาธารณะแบบพารา และแบบพิเศษอื่นๆ สาหรับเมือง
530454 การออกแบบสนามบิน
4(4-0-8)
(Airport Design)
วิชาบังคับก่อน : 530351 วิศวกรรมการทาง
ข้ อก าหนดระหว่ างประเทศในการออกแบบสนามบิ น การบิ น
เบื้องต้น เครื่องบินพาณิชย์ ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ การเลือก
พื้นที่ในการสร้างสนามบิน การวิเคราะห์ลม รูปแบบการวางแนวทางวิ่ง ความ
ยาวทางวิ่ง ทางขับ ลักษณะการเข้าจอด ประตูต่ อเชื่อม ระบบไฟสนามบิ น
อุปกรณ์ช่วยเดินอากาศ อาคารผู้โดยสาร และการจัดการผู้โดยสาร

530461 โครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-3-3)
(Civil Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ออกแบบโครงงานเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ทาคน
เดียวหรือเป็นกลุ่ม ข้อเสนอโครงการ จัดทาโครงการ รายงาน นาเสนอ
530462 โครงงานเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
4(4-0-8)
(Special Project for Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 530316 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ประยุกต์และคิดค้นผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในด้าน
ต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในด้านที่นักศึกษาสนใจและอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาจะต้องจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องสอบการนาเสนอผลงาน
530490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
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530491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
530492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 530491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
530493 สหกิจศึกษา 3
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 530492 สหกิจศึกษา 2

8 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิช เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
530494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโยธา
9 หน่วยกิต
(Civil Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึก ษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโยธา โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
และต้องมีการสอบปากเปล่า
530620 พลศาสตร์ของโครงสร้าง
4(4-0-12)
(Dynamics of Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้างพลศาสตร์ชนิดของน้าหนัก
บรรทุก พลศาสตร์บนโครงสร้าง วิธีฟ อร์มสมการการเคลื่อนที่ อธิบาย
พฤติกรรมพลศาสตร์ของโครงสร้างโมเดลโครงสร้างแบบมวลก้อนระบบ
ดีกรีอิสระเดี่ยวระบบหลายดีกรีอิสระการฟอร์มสมการการเคลื่อนที่ของ
ระบบเหล่านี้ และผลการตอบสนองภายใต้น้าหนักบรรทุกรูปแบบต่าง ๆ
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530621 กลศาสตร์วัสดุ
4(4-012)
(Advanced Mechanics of Materials)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์หน่วยแรงและความเครียดความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยแรงและความเครียดของวัสดุประเภทต่างๆทฤษฎีความยืดหยุ่นและ
การประยุกต์ใช้วิธีพลังงานในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนโครงสร้างการวิบัติและ
เกณฑ์กาหนดการวิบัติในการทานายการวิบัติของชิ้นส่วนโครงสร้างการล้า
และกลศาสตร์การแตกร้าวเบื้องต้นคานบนฐานรากยืดหยุ่นการดัดของแผ่น
เรียบการโก่งเดาะและการขาดเสถียรภาพของแผ่นเรียบ
530622 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Reinforced Concrete Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างได้แก่ คาน เสา พื้น ฐาน
ราก และผนัง โดยวิธีกาลังข้อกาหนดอาคารสาหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
โมเดลโครงถักสาหรับการเฉือนและการบิดการยึดเหนี่ยวและการฝังยึด
530623 วิธีคานวณเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
4(4-0-12)
(Numerical Methods in Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแนะน าการใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในงานวิศ วกรรม
โยธา กระบวนการเชิงเลขและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในงาน
วิศวกรรมโยธา
530624 วิธีไฟไนต์อิลลิเมนต์เบื้องต้น

4(4-0-12)

(Introduction to Finite Element Method)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาวิธีการไฟไนต์อิลลิเมนต์เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไข
เริ่มต้นการแบ่งโดเมนเป็นแบบย่อยๆ แบบจาลองการประมาณ การหา

สติฟเนสเมตริกส์ของอิลลิเมนต์การประกอบสติฟเนสเมตริกส์ของอิลลิ
เมนต์และหาสมการของระบบ การหาผลการแก้สมการไฟไนต์อิลลิเมนต์
แบบเชิ ง ตั ว เลขการประยุ ก ต์ ไฟต์ ไนต์ อิ ล ลิ เมนต์ กั บ ปั ญ หากลศาสต์
ของแข็งการพิจารณาแบบจาลองและการใช้ซอฟต์แวร์
530625 กลศาสตร์ความต่อเนื่อง
4(4-0-12)
(Continuum Mechanics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาในเชิงกายภาพและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในงาน
ที่ เกี่ ย วกั บ กลศาสตร์ ต่ อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ไม่ เชิ ง เส้ น ของกลศาสตร์ ค วาม
ต่อเนื่องทฤษฎีและกฎพื้นฐานที่ใช้กับวัสดุ
530626 วิธีเมตริกส์ชั้นสูงสาหรับโครงสร้าง
4(4-0-12)
(Advanced Matrix Method for Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เมตริกส์และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างวิธีอิงแรง
และอิงการเคลื่อนตัวสูตรสติฟเนสเมตริกส์แบบตรงและแบบใช้พลังงาน
การประยุกต์โครงข้อหมุนระนาบและสามมิติโครงข้อแข็งเกเบิลหลาย
คู ห าโครงกริ ด และโครงข้ อ แข็ ง สามมิ ติ โ ครงข้ อ แข็ ง ตึ ก สู ง การแบ่ ง
โครงสร้างโดยใช้โครงสร้างย่อย
530627 วิธีไฟไนต์อิลลิเมนต์ชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Finite Element Method)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิ ธี ก ารไฟ ไนต์ อิ ล ลิ เ มนต์ วิ ธี ก ารแ บบเชิ ง ตั ว เลขและ
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างการสร้างสูตรแบบตรงและแบบ
ทั่วไปของการวิเคราะห์แ บบประมาณที่ จ ะใช้กั บโครงสร้างแบบท่อ น
คาน ความเครียดระนาบและความเคล้นระนาบอิลลิเมนต์สมมาตรรอบ
แกนและอิลลิเมนต์ตันทั่วไปและการจาลองระบบโครงสร้าง
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530628 เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Concrete Technology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีตที่เรียนในระดับปริญญาตรี
กล่าวถึงวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต คอนกรีตพิเศษ รวมถึงความ
ทนทานของคอนกรีต ท้ายที่สุดได้กล่าวถึงโครงสร้างระดับจุลภาคของ
คอนกรีตและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงในงานคอนกรีต
530629 คอนกรีตอัดแรงชั้นสูง
(Advanced Prestressed Concrete)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-12)

อรรถาธิบายวัสดุและวิธีในการอัดแรงออกแบบหน้าตัดรับ
การดัดการเฉือนการฝังยึดและการบิดการโก่งตัวการแอ่นตัว และ การ
วางเคเบิ้ลคานช่วงเดี่ยว และคานต่อเนื่องและถังอัดแรง
530630 โครงสร้างเหล็กชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Steel Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พฤติ ก รรมโครงสร้ า งเหล็ ก ภายใต้ น้ าหนั ก บรรทุ ก หั ว ข้ อ
รวมถึงคาน เสา จุดต่อในอาคารเสถียรภาพโครงสร้างและการยึดรั้งที่
ต้องการข้อกาหนดอาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
530631 ผลกระทบของลมต่อโครงสร้าง
(Wind Effects on Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

530632 การออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
(Earthquake-Resistant Design)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-12)

ผลของแผ่นดินไหวบนโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ลักษณะ
ของแผ่นดินไหว ผลของแผ่นดินไหวบนโครงสร้างการประยุกต์ใช้ใน
ปัญหาการออกแบบ
530633 การควบคุมโครงสร้าง
4(4-0-12)
(Structural Control)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การแนะน าปั ญ หาการสั่ น สะเทื อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงสร้ า ง
แนวคิ ด พื้ น ฐานและเสถี ย รภาพของระบบเชิ งเส้ น การควบคุ ม การ
สั่นสะเทือนของโครงสร้างแบบพาสสีฟ แอกทีฟ และแบบกึ่งแอกทีฟ
530634 การออกแบบโครงสร้างวัสดุผสมชั้นสูง
4(4-0-12)
ในงานวิศวกรรมโยธา
(Design of Advanced Composites in Civil
Engineering Structures)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วัสดุ คอมโพสิ ท สาหรับ โครงสร้างวิศ วกรรมโยธา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบขบวนการผลิตและสมบัติทางกลของวัสดุ
คอมโพสิทพฤติกรรมและการวิเคราะห์โครงสร้างการออกแบบชิ้นส่วน
รับแรงดึง แรงอัด แรงดัด และจุดเชื่อมต่อ
4(4-0-12)

ผลของแรงลมบนโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาการหมุนเวียน
ในชั้นบรรยากาศพื้นฐานของแรงบนวัตถุขวางการไหลการประยุกต์ใช้
งานในปัญหาการออกแบบ
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530635 เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงสาหรับ
4(4-0-12)
วัสดุประสาน
(Advanced Analytical Tools in Cement BasedMaterials)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนเทคโนโลยี ชั้ น สู งของวั ส ดุ ป ระสานและเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ กล่าวถึงการวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาคของปฏิกิริยาไฮ
เดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลาน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เช่น การ
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการหักเหของรังสีเอกซเรย์ การวิเคราะห์
ปฏิ กิ ริ ย าและการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นและการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายขยายกาลังสูง นอกจากนี้ก็กล่าวถึงการวิเคราะห์ความ
พรุน การกระจายขนาดของโครงสร้างโพรงและพื้นที่ผิว ท้ายที่สุดได้
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์วัสดุประสาน
530640 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์
4(4-0-12)
(Theoretical Soil Mechanics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การก าเนิ ดดินและส่วนประกอบของดิน แร่ดินเหนีย วและ
ปฏิกิริยาร่วมระหว่างดินและน้า คุณ สมบัติพื้นฐานและการจาแนกดิน
แฟบริคและโครงสร้างดินหลักการความเค้นประสิทธิผล คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดิน ได้แก่ การไหลซึม การอัดตัวคายน้า กาลังต้านทาน
แรงเฉือนและการเสียรูป
530641 วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Foundation Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การส ารวจสถานที่ ก่ อ สร้ า งและการจั ด ท ารายงานด้ า น
วิศวกรรมปฐพี การประเมินพารามิเตอร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมปฐพี
ฐานรากตื้นการใช้เครื่องมือตรวจวัดในงานเสาเข็มการประเมินผลการ

ทดสอบเสาเข็มการปรับปรุงกาลังรับน้าหนักเสาเข็มโดยการอัดฉีดน้าปูน
ที่ป ลาย/ผิ วเสาเข็ มทฤษฎีแ รงดั น ดิน ด้านข้างโครงสร้างกั น ดิน การใช้
เครื่ องมื อ ตรวจวัด ในงานขุด ลึ ก มากการใช้ วิธี observation เพื่ อ การ
ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างกันดิน
530642 เทคนิคการปรับปรุงดิน
4(4-0-12)
(Ground Improvement Techniques)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบดอัด ระบบระบายน้าแนวดิ่งและการให้น้าหนักก่อน
การปรับปรุงดินด้วยวัสดุเชื่อมประสาน วัสดุเสริมกาลังในดิน
530643 การใช้เครื่องมือปฏิบัติการและการทดสอบ 4(4-0-12)
ในสนามในสาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
(Laboratory, Field Testing, and Instrumentation
in Geotechnical Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุ ณ ส ม บั ติ ท างก าย ภ าพ อุ ป ก ร ณ์ อิ เล็ ค โท ร นิ ค ใน
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี การทดสอบความซึมผ่าน
ได้ในสนาม การทดสอบการอัดตัวคายน้า การหากาลังรับแรงเฉือน การ
ทดสอบในสนาม การติดตั้งอุปกรณ์
530644 ปฐพีพลศาสตร์
4(4-0-12)
(Soil Dynamics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อิ ลาสติ ก ซิ ตี้ วิส โคอิ ล าสติ ก ซิ ตี้ ส ติ ฟ เนสของดิ น การดู ด ซั บ
พลังงานของดิน การเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากความดันน้า
สู ง จ าแนกลั ก ษณ ะ ณ ที่ ตั้ ง การทดสอบในที่ การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์การตอบสนองเนื่องจากแผ่นดินไหว การ
เก็บตัวอย่างดิน การวิบัติแบบไหล

466
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

530645 ธรณีกลศาสตร์
4(4-0-12)
(Geomechanics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิ ด พื้ น ฐาน ก าลั งของดิ น ที่ ส ภาวะวิก ฤติ แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและการเสีย รูปบนพื้นฐานของทฤษฏี
สภาวะวิกฤติ พฤติกรรมของดินก่อนวิบัติ
530646 การจาลองเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรรม
4(4-0-12)
ธรณีเทคนิค
(Numerical Modeling for Geotechnical Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนกลศาสตร์ความต่อเนื่อง การจาลองเชิงกายภาพและ
การจาลองเชิงตัวเลข ชนิดของแบบจาลองสาหรับดินและโครงสร้าง การ
เลือกใช้แบบจาลองดินที่เหมาะสม การจาลองปัญหาวิศวกรรมปฐพีด้วย
วิธีไฟไนต์อิลลิเมนต์การจาลองปัญหาวิศวกรรมปฐพีด้วยวิธีไฟดิฟเฟอร์
เรนซ์การวิเคราะห์เสถียรภาพด้วยวิธี ลดค่ากาลังรับแรงเฉือนของดิน
530647 งานดินขุดระดับลึกและการเจาะอุโมงค์
4(4-0-12)
(Deep Excavation and Tunneling)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะน าวิธี ก ารขุด ดิ น และการก่ อ สร้างอุ โมงค์ การเลื อกใช้
วิธีการก่อสร้าง ชนิดเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคและการวางแผนการ
ตรวจวัด สนามของหน่ วยแรงและการเคลื่อ นตั ว รอบอุ โมงค์ ทฤษฎี
แรงดั น ดิ น หลัก การของการก่ อ สร้ างอุ โมงค์ ด้ ว ยวิธี NATM การเจาะ
อุโมงค์โดยใช้เครื่องจักรกลการสร้างอุโมงค์โดยวิธีขุดเปิดหน้าดินและถม
กลบหลักการออกแบบดาดอุโมงค์การประเมินความเสี่ยงสาหรับงานขุด
ดินลึกและงานอุโมงค์

530648 กลศาสตร์ของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้า
4(4-0-12)
(Unsaturated Soil Mechanics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ส ถานะและความสัม พัน ธ์ หลัก การพื้น ฐาน
ตัว แปรสถานะหน่ว ยแรง การวัด คุณ สมบัติข องดิน ไม่อิ่ม ตัว ด้ว ยน้า
การไหลในดินไม่อิ่มตัวด้วยน้า การไหลแบบคงตัวและไหลแบบไม่คง
ตัว คุณ ลัก ษณะการอุ้มน้าของดิน ความซึมผ่านได้ คุณ สมบัติท างกล
ของดิน ไม่อิ ่ม ตัว ด้ว ยน้ า พารามิเ ตอร์ส าหรับ ความดัน โพรง การ
ประยุกต์ในกรอบของทฤษฎีสภาวะวิก ฤติ การวิเคราะห์การไหลและ
การเสียรูป
530649ธรณีสถิติ
4(4-0-12)
(Geostatistics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาทฤษฎีทางธรณีสถิติ และการประยุกต์ใช้ในงานธรณี
วิศวกรรม
530660 อุทกวิทยาชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Hydrology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อุ ท กวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น ขบวนการทางอุ ท กวิ ท ยา น้ าใน
บรรยากาศ น้าใต้ผิวดิน น้าใต้ดิน น้าผิวดิน กราฟน้าท่าหนึ่งหน่วย การ
ไหลหลากของแม่ น้ าแบบไม่ ก ระจาย การไหลหลากของแม่ น้ าแบบ
กระจาย การวิเคราะห์ความถี่
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530661 การคานวณในงานชลศาสตร์
4(4-0-12)
(Computational Hydraulics)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาสมการและการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาทาง
ชลศาสตร์ การไหลในทางน้าเปิดและแม่น้าการเคลื่อนที่ของตะกอนใน
แม่น้า ระบบท่อ การไหลของน้าใต้ดิน การแพร่และการกระจายของ
สารในแม่น้า

530664 การจัดการแม่น้าและพื้นที่ราบน้าท่วม
4(4-0-12)
(River and Floodplain Management)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ธรรมชาติของน้าท่าเบื้องต้น กระบวนการพัดพากรวดแม่น้า
และรู ป ร่ า งของล าน้ าที่ เกิ ด จากการพั ด พาของตะกอนทราย สร้ า ง
แบบจาลองของลาน้าหน้าตัดใดๆ และที่ราบน้าท่วม แนะนาประเด็นที่
เกี่ยวกับการจัดการแม่น้าและที่ราบน้าท่วม

530662 การวิเคราะห์ระบบในงานทรัพยากรน้า
4(4-0-12)
(WaterResources Systems Analysis)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนาระบบวิศวกรรมทรัพยากรน้า เทคนิคการจาลองแบบ
และวิธีโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์และวางระบบทรัพยากรน้า
ทั่วๆไป

530665 วิศวกรรมแม่น้า
4(4-0-12)
(River Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ลักษณะของลุ่มน้า วงจรอุทก แหล่งของตะกอนและปริมาณ
ตะกอน ชลศาสตร์ของแม่น้า ลักษณะของแม่น้า การเคลื่อนย้ายตะกอน
รู ป ร่ า งของล าน้ า รู ป หน้ า ตั ด ตามขวาง และหน้ า ตั ด ตามยาว การ
ปรับปรุงลาน้า อาคารบังคับน้า อาคารควบคุมตะกอน

530663 การทาแบบจาลองกระบวนการทาง
4(4-0-12)
อุทกศาสตร์
(Modeling of Hydrologic Processes)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แบบจาลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางอุทกวิทยา เช่น
ฝน การสู ญ หาย การไหลนอง โครงสร้ า งของแบบจ าลอง เช่ น
แบบจาลองที่อาศัยขบวนการทางอุทกวิทยา แบบจาลองการไหลแบบไม่
กระจายและแบบจาลองแบบกระจาย ข้ อควรพิ จ ารณาในการสร้าง
แบบจ าลอง เช่ น ความสามารถและความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลอง
แบบจาลองการหาค่าที่สุด

530666 วิธีสถิติสาหรับอุทกวิทยา
4(4-0-12)
(Statistical Methods in Hydrology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความน่าจะเป็นและการกระจายของฟังก์ชันความน่าจะเป็น
คุณ สมบัติตัวแปรสุ่ม การกระจายแบบไม่ต่อเนื่องของความน่าจะเป็น
การกระจายแบบระฆังคว่า การกระจายแบบต่อเนื่อง การลงจุดความ
น่าจะเป็นและการวิเคราะห์ความถี่ ช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบ
สมมติ ฐาน สหสัม พั น ธ์เชิ งเส้น ตรง การวิเคราะห์ ห าสหสั ม พั น ธ์ การ
วิเคราะห์ฟังก์ชันหลายตัวแปร การวิเคราะห์อนุกรมอุทก แบบจาลอง
อุทกสโตคาสติก
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530667 อุทกวิทยาน้าใต้ดิน
4(4-0-12)
(Subsurface Hydrology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
น้ าและสิ่ ง แวดล้ อ มใต้ ดิ น การไหลและการส่ ง ผ่ า นมวล
ลักษณะทางธรณีวิทยา การไหลของน้าในธรณีสัณ ฐานแบบต่างๆ การ
แก้สมการการไหล การไหลเมื่อสูบน้าจากบ่อบาดาล การแก้สมการการ
ไหลน้าใต้ดินโดยวิธีเชิงตัวเลข การปนเปื้อนของน้าใต้ดิน ปฏิ สัมพัน ธ์
ระหว่างน้าใต้ดินกับน้าผิวดิน การฟื้ นฟู คุณ ภาพน้าใต้ดินการไหลของ
ระบบของไหลหลายชั้นและการส่งผ่าน
530668 การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
4(4-0-12)
ภูมิศาสตร์ในอุทกวิทยา
(Remote Sensing and Geographical Information
System on Hydrology)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎี ข้ อ มู ล การรั บ รู้ ร ะยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การเตรีย มระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา ลัก ษณะข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาอุทกวิทยา การ
เชื่ อ มโยงแบบจ าลองอุ ท กวิ ท ยากั บ การรั บ รู้ ร ะยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
530669 วิศวกรรมพลังน้า
4(4-0-12)
(Hydropower Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงการไฟฟ้ า พลั ง น้ า การค านวณก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้า การเลือกที่ตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้า โครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ อุปกรณ์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ ม การวิเคราะห์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบริห ารจัดการ
โครงการไฟฟ้าพลังน้า

530680 หลักการบริหารสมัยใหม่สาหรับ
4(4-0-12)
งานก่อสร้าง
(Contemporary Management for Construction)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พลวั ต รของสถานที่ ท างานใหม่ ข้ อ มู ล สารสนเทศและการ
ตัดสินใจประวัติพัฒนาการของหลักการบริหารสภาพแวดล้อมและข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันการบริหารเชิงกลยุทธ์และผู้ประกอบการใหม่
การควบคุมผลลัพธ์การออกแบบองค์กรและขั้นตอนงาน ภาวะผู้นา การ
จูงใจและรางวัลผลงานของบุคคลและการออกแบบงานการสื่อสารและ
ทักษะมนุษย์สัมพันธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
530681 การบริหารการเงินสาหรับงานก่อสร้าง
4(4-0-12)
(Financial Management for Construction)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ข้ อ ตกลงทางบั ญ ชี ห ลั ก การท าบั ญ ชี ก ารเตรี ย มรายงาน
การเงินการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินหลักการควบคุมต้นทุนโครงสร้างของ
บั ญ ชี ต้ น ทุ น การเตรีย มราคาประมู ล การประมาณราคาการท าบั ญ ชี
ต้นทุนค่าเครื่องจักรการทาบัญชีต้นทุนค่าดาเนินธุรกิจ
530682 การวางแผนและควบคุมโครงการชั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Project Planning and Controls)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะน าหลั ก การวางแผนและควบคุ ม โครงการ ซอฟแวร์
สาหรับการวางแผนและควบคุมโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างเวลา
และต้นทุนการจัดตารางงานภายใต้ทรัพยากรจากั ดการจัดตารางงาน
ด้วยการปรับระดับ สมดุลการใช้ท รัพ ยากรกระแสเงินสดและวงเงิน กู้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมแบบทั่วไปแบบจาลองการจัดตารางงานที่
บู รณาการอั ล กอลิ ธึม ส าหรับ ออฟติ ไมเซชั่ น เทคนิ คการวางแผนและ
ควบคุมในธุรกิจการก่อสร้าง
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530683 หลักการของกฎหมายและการบริหาร
4(4-0-12)
สัญญาก่อสร้าง
(Legal Concepts and Contract Administration)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
งานก่ อ สร้ า งและระบบกฎหมายกระบวนการด าเนิ น คดี
หลั ก การทั่ ว ไปของสั ญ ญาสั ญ ญาก่ อ สร้ า งความรั บ ผิ ด เพื่ อ ละเมิ ด
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินกฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้างข้อพิพาทและข้อ
เรียกร้องความเสี่ยงและการประกันภัย
530684 วิธีวิจัยเชิงปฎิบัติการสาหรับงานก่อสร้าง
4(4-0-12)
(Operation Research Method for Construction
เงือ่ นไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะน าการบริห ารเชิ งวิ ท ยาศาสตร์โ ปรแกรมเชิ งเส้ น การ
วิเคราะห์ถ้าหากว่า เน็ตเวิร์คออฟติไมเซชั่นโมเดลการขนส่งการบริหาร
โครงการด้ ว ยวิ ธี PERT/CPM โปรแกรมเลขจ านวนเต็ ม ฐานสอง
โปรแกรมเป้าหมาย
530685 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง
4(4-0-12)
(Project Management in Construction)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบริหารในธุรกิ จ ก่ อ สร้างการพัฒ นาและจัด องค์ ก รของ
โครงการการประยุกต์และข้อกาหนดสาหรับการบริหารองค์กรช่วงก่อน
การก่ อ สร้ า งการประมู ล งานและการประกาศผลช่ ว งก่ อ สร้ า งการ
ประมาณราคาโครงการวิศวกรรมคุณค่าการบริหารคุณ ภาพและความ
ปลอดภัยระหว่างก่ อสร้าง การบริหารสายโซ่อุปทานธุ รกิจ ก่อสร้าง ลี
นคอนสตรัคชั่น
530686 การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเศรษฐศาสตร์
4(4-0-12)
(Economic Decision Analysis in Construction)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

หลัก การพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมการเปรียบเทียบตัวเลือกข้อพิจารณาทางตลาดในการตัดสินใจ
การวิ เคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ ใ ต้ ส ภาวะพิ เศษการตั ด สิ น ใจทาง
เศรษฐศาสตร์ใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
530687 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานก่อสร้าง4(4-0-12)
(Information Technology for ConstructionManagement)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้างข้อมู ลและระบบฐานข้อมูลความสัมพั นธ์ ระบบ
ผู้เชี่ย วชาญและระบบช่วยตัดสินใจเครื่องมือในการบูรณาการองค์กร
(MRP i, MRP ii, ERP, IFC) การบริหารความรู้และปัญญาประดิษฐ์การ
เลี ย นแบบเชิงสโตแคสติก การโปรแกรมเชิ งวัตถุ ด้วย VBACAD n มิ ติ
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง
531101 วัสดุวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สมบั ติ ทั่ ว ไปของวั ส ดุ วิ ศ วกรรม เช่ น โลหะ โลหะผสม
แอสฟั ล ต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติ ก เรซิ น และยาง สมบั ติ ท างกลและ
วิธีก ารทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การ
อบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น
โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิง
ประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้าน
ต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจาวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้าหนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของ
พอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิ
เมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
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531201 โลหการกายภาพ 1
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ผิวรอยต่อระหว่าง
ผลึก เกรนและโครงสร้างจุลภาค การแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม
การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวรการเปลี่ยนรูปของโลหะกลไก
การเพิ่มความแข็งแรงของโลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาคการ
เกิ ดสารละลายของแข็งและการเกิ ดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลของ
ภาคต่างๆ
531202 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 1
1(0-3-0)
(Physical Metallurgy Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
เทคนิ ค การเตรี ย มตั ว อย่ างโลหะเพื่ อ ตรวจสอบโครงสร้า ง
แบบมหภาคและจุ ลภาค การทดสอบความแข็ง การวัด ขนาดเกรน
เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าคาร์บอน
531203 โลหการกายภาพ 2
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy II)
วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1
พฤติกรรมการแข็งตัวของโลหะและโลหะผสมการเกิ ดผลึก
และการโตของผลึ ก การคื น ตั ว การตกผลึ ก ใหม่ แ ละการโตของผลึ ก
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา อุณหภูมิและการเปลี่ยนภาค
การแพร่หลัก การเปลี่ยนภาคในสถานะของแข็งความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสมการอบ
ชุบทางความร้อนของโลหะ
531204 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 2
1(0-3-0)
(Physical Metallurgy Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 หรือเรียนควบคู่กัน

การอบอ่อน การอบปกติ การอบคลายเครียด การชุบแข็ง
และการอบคื น ตั ว การชุ บ แข็ ง ผิ ว แบบคาร์ บู ไรซิ ง การแพร่ก ารหา
ความสามารถในการชุบแข็ง การบ่มแข็งการคืนตัวการตกผลึกใหม่และ
การโตของเกรนการเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต์
531205 โลหการกายภาพ 3
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy III)
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2
กระบวนการผลิตและโลหการกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็กที่
สาคั ญ เช่น เหล็ ก กล้าคาร์บ อน เหล็ก กล้ าผสม เหล็ก กล้าเครื่อ งมื อ
เหล็ก หล่อขาว เหล็ก หล่อเทา เหล็ก หล่ออบเหนีย ว และเหล็กหล่ อ
เหนี ย ว การปรับ ปรุงสมบั ติ ทางกลโดยอาศัย กระบวนการอบชุบ ทาง
ความร้อน
531206 ปฏิบัติการโลหการกายภาพ 3
1(0-3-0)
(Physical Metallurgy Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 หรือเรียนควบคู่กัน
โครงสร้ างจุ ล ภาคในสภาพหลั งการขึ้ น รูป เช่ น การหล่ อ
หรือ การรีด ของโลหะกลุ่มเหล็ก ที่สาคัญ ได้แก่ เหล็ก กล้าคาร์บอน
เหล็กกล้าผสมเหล็กกล้าเครื่องมือเหล็กหล่อขาวเหล็กหล่อเทาเหล็กหล่อ
อบเหนี ย ว และเหล็ ก หล่ อเหนี ย วกระบวนการอบชุบ ทางความร้อ น
โลหะโครงสร้างจุลภาคในสภาพหลังผ่านกระบวนการอบชุบทางความ
ร้อน
531207 หลักวิศวกรรมโลหการ
3(3-0-6)
(Principles of Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
วัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมโลหะ ระบบในงานโลหการและ
หลักพื้นฐานการทาดุลวัสดุ หลักการและการคานวณปริมาณสัมพันธ์
ทางเคมีอุณ หเคมีของปฏิกิ ริย า หลัก พื้นฐานการท าดุลทางความร้อน
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและการใช้ประโยชน์ของความร้อน
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531208 วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหการ 3(3-0-6)
(Methods of Differential Equations in Metallurgical
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ปัญ หาค่าตั้งต้น ปัญ หาขอบเขต สมการเชิงอนุพั นธ์สามัญ
อันดับ สูงประเภทเชิงเส้น กรณี สัมประสิท ธิ์เป็ นค่าคงตั ว สมการเชิ ง
อนุพันธ์ย่อยและวิธีการหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้วิธีของสมการเชิง
อนุพันธ์ในงานวิศวกรรมโลหการ
531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ นิยามและสังกัป
คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์
โมไดนามิ ก ส์ ฟั งก์ ชั น และความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งสมบั ติ ท างเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ พลังงานอิสระในฟังก์ชันของความร้อน ความดันและศัก ย
เคมี ความจุความร้อน เอนทาลปี เอนโทรปีและกฎข้อที่สามทางเทอร์
โมไดนามิ ก ส์ การค านวณหาพลั ง งานอิ ส ระจากข้ อ มู ล ทางเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์แผนภูมิสมดุลเฟสเบื้องต้น
531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Thermodynamics of Materials II)
วิชาบังคับก่อน : 531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1
สมดุลเคมี สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑ์กาหนดของ
สมดุลในกระบวนการความดันคงที่ สมดุลในแก๊สผสม สมดุลระหว่าง
เฟสควบแน่ น กั บ แก๊ ส แผนภาพพลั ง งานอิ ส ระ พฤติ ก รรมของ
สารละลาย กฎของเฟส สมดุ ล ของเฟสและแผนภู มิ ส มดุ ล หลั ก

เคมี ไ ฟฟ้ า หลั ก เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ข องเคมี ไ ฟฟ้ า เซลล์ เ คมี ไ ฟฟ้ า
สารละลายน้า
531302 โลหการเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
สมบัติสถิตย์ของวัสดุภายใต้แรงกระทาภายนอก พฤติกรรม
แบบยืดหยุ่น การเสีย รูปแบบถาวร การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะ
แบบสองมิ ติ แ ละสามมิ ติ เกณฑ์ ก าหนดการคราก ผลของอุ ณ หภู มิ
อัตราความเครีย ด ความเค้นตกค้างภายใน ปัจจัยทางโลหวิทยาและ
ข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมเชิงกลของโลหะ กลไกเพิ่มความแข็งแรงใน
โลหะ บทนากลศาสตร์ก ารแตกหั ก ประเภทของการแตกหั ก การ
วิเคราะห์ ก ารแตกหั ก ของโลหะ สมบั ติ เชิ ง กลและการทดสอบ เช่ น
สมบัติความแข็ง สมบัติแรงดึง สมบัติแรงบิด สมบัติความคืบ สมบัติ
การทนต่ อ แรงกระแทก สมบั ติ ค วามแกร่ ง สมบั ติ ค วามล้ า การ
วิเคราะห์สมบัติเชิงกลเพื่อการออกแบบและการนาไปใช้ประโยชน์ทาง
วิศวกรรม
531303 ปฏิบัติการโลหการเครื่องกล
1(0-3-0)
(Mechanical Metallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน
บทน าการทดสอบเชิ ง กลในโลหะส าหรั บ การใช้ ง านทาง
วิศวกรรม เทคนิคการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการวัดทางวิศวกรรม การทดสอบความแข็ง การวัดความ
เค้นและความเครียดการทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงบิด การทดสอบ
ความคืบ การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก การทดสอบแรงดัด การ
ทดสอบความล้า การศึกษาพื้นผิวการแตกหักของชิ้นงานทดสอบ
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531304 การขึ้นรูปโลหะ
4(4-0-8)
(Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล
ประเภทของการขึ้นรูปเชิงกลของโลหะ หลัก การเบื้องต้น
ของการแปรรูปโลหะเชิงกล หลักเกณฑ์และการทางานทั่วไปเกี่ยวกับ
การแปรรูปโลหะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขึ้นรูปเชิงกล ทฤษฎีและวิธี
ปฏิบัติในการตีขึ้นรูป รีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงลวดและท่อ การ
ขึ้นรูปทรงลึก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การกลึง ไส ตัด เจาะ และการเจีย
ผิวโลหะ การขึ้นรูปขั้นสูงในโลหะ ข้อบกพร่องในชิ้นงานขึ้นรูปและแนว
ทางการแก้ไข
531305 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ
1(0-3-0)
(Metal Forming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน
บทน าปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น รู ป โลหะด้ ว ยวิ ธี ท างกลและการใช้
เครื่องมือขั้นสูง ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปโลหะด้วยวิธีเชิงกล
เช่น การกลึง ไส ตัด เจาะ ท าเกลีย ว ปฏิบัติก ารโปรแกรม Autocad
สาหรับกัดขึ้นรูป การกัดขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น ปฏิบัติการ
กัดอัตโนมัติด้วย CNC, EDM, Wire cutting
531306 โลหการเคมี 1
3(3-0-6)
(Chemical Metallurgy I)
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
หลักการเตรียมแร่และการแต่งแร่ การสุ่มตัวอย่าง การทาให้
ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาด
ของแร่ การทาให้หัวแร่มีความเข้มข้นขึ้นโดยวิธีแรงโน้มถ่วง การแยก
แร่โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิตย์ การลอยแร่ การสกัดแร่โดยใช้ความ
ร้อนสูง การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดสมิกส์ การทาแคลไซด์

การย่ างแร่ กระบวนการรี ดั ก ชั น กระบวนการท าให้ โ ลหะบริ สุ ท ธิ์
หลักการสกัดแร่โดยใช้สารละลายในการตกผลึกโลหะและสารประกอบ
โลหะออกจากสารละลาย การแยกสกัดโดยใช้ตัวทาละลายและการ
แลกเปลี่ยนอิออน เคมีเชิงกายภาพของสารละลายน้า การสกัดโลหะ
จากสารละลายวิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรีไฟน์นิง
531307 ปฏิบัติการโลหการเคมี
1(0-3-0)
(Chemical Metallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสูง การสกัดโลหะโดย
ใช้สารละลาย การสกัดโลหะมีค่าจากกากของเสียโลหะเพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่ การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง อิเล็กโตรรี
ไฟนิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ
531308 โลหการเคมี 2
3(3-0-6)
(Chemical Metallurgy II)
วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1
กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เคมีเชิงกายภาพของ
การผลิ ต เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า การผลิ ต เห ล็ ก ด้ ว ยเตาพ่ นลม
กระบวนการถลุงเหล็กโดยกรรมวิธีสเมลติงและการถลุงโดยตรง การ
ผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอีเอเอฟ การปรุงแต่งให้น้าเหล็ก
มีความสะอาดโดยกระบวนการผลิตเหล็กกล้ าขั้นทุติยภูมิ โลหการของ
การปรุงน้ าเหล็ ก ในถังแลดเดิ ล การปรุงน้าเหล็ก ด้ วยเตาสุญ ญากาศ
โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ปฏิกิริยาเคมีของ
การปรุงแต่งน้าเหล็ก ปฏิ กิริย าของคาร์บอน ซิลิคอน โครเมีย ม การ
ขจัดฟอสฟอรัส การขจัดซัลเฟอร์ การขจัดออกซิเจนและแก๊ สต่างๆ
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด โลหวิทยาการขจัดอินคลูชัน การหล่อ
แบบต่อเนื่อง
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531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
4(4-0-8)
(Foundry Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3
บทน าการหล่ อ โลหะ ประเภทและสมบั ติ ข องทรายแบบ
กระบวนการทาแบบและอุปกรณ์ การออกแบบกระสวน เตาหลอม
โลหะ การคานวณปริมาณวัตถุดิบ ขั้นตอนการหลอมโลหะ การควบคุม
คุ ณ ภาพ การปรุ ง แต่ ง น้ าโลหะ การวิ เ คราะห์ ก ราฟการเย็ น ตั ว
กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ หลัก การแข็งตัวของโลหะ การหดตัว
กลศาสตร์ ข องไหลระหว่า งการเติ ม แบบ การแข็ งตั ว แบบมี ทิ ศ ทาง
ระบบการป้อนน้าโลหะและการออกแบบ ระบบทางเดินน้าโลหะและ
การออกแบบ การออกแบบงานหล่ อ กระบวนการทุ ติ ย ภู มิ การ
ตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณ ภาพ ข้อบกพร่องในงานหล่อ
และวิเคราะห์ เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
และพัฒนาการใหม่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
531310 ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ
1(0-3-0)
(Foundry Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหล่อโลหะเช่น การทดสอบทรายแบบ
หล่อการออกแบบกระสวนการทาแบบหล่อการทาไส้แบบเทคนิคการ
หล่อหลอมโลหะ การปรับส่วนผสมของโลหะหลอมเหลวกระบวนการ
หล่อการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการหล่อการจาลองการหล่อเบื้องต้น
การควบคุมคุณภาพเชิงโลหวิทยา
531311 โลหวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
(Nonferrous Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2

โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่สาคัญ เช่น อะลูมิเนียม
แมกนี เซีย ม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนี ย ม นิก เกิ ล กระบวนการผลิ ต
โลหะ กระบวนการหลอมโลหะ การทาโลหะผสมกระบวนการแปรรูป
โลหะให้ เป็ น ชิ้ น ส่ ว นทางวิ ศ วกรรม แผนภู มิ ส มดุ ล ของโลหะผสม
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ ทางกล การ
กั ด กร่ อ น ที่ ส่ งผลต่ อ การน าไปใช้ ง านทางวิ ศ วกรรมอย่ างเหมาะสม
กระบวนการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การอบชุบ
ในโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดงและโลหะผสมไทเทเนีย ม
โลหวิทยาและความสาคัญทางวิศวกรรมของโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ
เช่น ตะกั่ว ดีบุก ทอง และเงิน
531312 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ 4(4-0-8)
(Transport Phenomena in Metallurgical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 531207 หลักวิศวกรรมโลหการ และ
531208 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ใน
วิศวกรรมโลหการ
สมบั ติ ของของไหล การไหลของของไหลแบบลามิ น าและ
แบบเทอร์บู เลนท์ กฎความหนื ด ของนิ วตั น สมการสมดุ ล มวลและ
สมการสมดุลโมเมนตัม ความเสมือน และการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหล
ในท่อ การประยุกต์ใช้สมดุลพลังงานกับการไหลของของไหลกฎของฟู
เรียร์การนาความร้อนของของแข็ง เบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อน
โดยการพาความร้อนและการแผ่ความร้อนกฎข้อที่หนึ่งของฟิคและการ
ถ่ายเทมวลสารโดยการแพร่การแพร่ในของแข็งการปรับปรุงชั้นผิวแข็ง
โดยการแพร่การทาให้โลหะผสมมีความสม่าเสมอ

3(3-0-6)
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531313 การกัดกร่อนของโลหะ
4(4-0-8)
(Corrosion of Metals)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการกั ด กร่ อ นรู ป แบบของการกั ด กร่ อ น
แผนภาพพอร์ เบซ์ การป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ นโดยการออกแบบที่
เหมาะสม การเลือกโลหะที่ เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็ก กล้าไร้
สนิม ทองแดงและทองแดงผสม นิก เกิ ลและนิก เกิ ลผสม อะลูมิเนีย ม
และอะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม การป้องกันการกัด
กร่อน การป้องกันแบบคาโทดิก การป้องกันแบบอะโนดิก บทบาทของ
ตัวกดปฏิกิริยาการทดสอบการกัดกร่อน
531321 เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ
3(3-0-6)
(Heat Treatment Technology)
วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2
กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ การควบคุมบรรยากาศภายใน
เตา สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ การบิดงอและการแตกร้าว เตา
อุตสาหกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานชุบ
531322 เทคโนโลยีพื้นผิว
3(3-0-6)
(Surface Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กลไกการสึกหรอ เทคโนโลยีพื้นผิว การต้านทานต่อการสึก
หรอ การต้านทานต่อการกั ดกร่อน วิธีการทดสอบการสึก หรอ การ
เคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี การพ่น
เคลือบด้วยเปลวทางความร้อน การพอกผิวแข็ง การชุบเคลือบผิวด้วย
กระแสไฟฟ้า
531323 การทดสอบแบบไม่ทาลาย
(Non-Destructive Testing)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2

4(4-0-8)

หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ทาลาย การทดสอบแบบ
ไม่ทาลายในโลหะเช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบโดยใช้
สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสีการทดสอบวิธีอุลตราโซนิคการ
ทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวนาด้วยสนามแม่เหล็กการทดสอบโดยวิธีทาง
ไฟฟ้าและวิธีการอื่น ๆ
531324 การทดสอบการกัดกร่อน
3(3-0-6)
(Corrosion Testing)
วิชาบังคับก่อน : 531313 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน
การกัดกร่อนของโลหะ ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า สมดุลขั้วไฟฟ้า
การสร้ างแผนภู มิ พ อร์เบซ์ การประยุ ก ต์ ก ลไกขั้ วไฟฟ้ า เส้ น เทเฟล
ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วย
เครื่องโพเทนชิโอสแตท การแปลความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน
การทดสอบการกัดกร่ อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน การ
ทดสอบการกั ด กร่ อ นที่ มี ค วามเค้ น ร่ ว ม และการทดสอบการเกิ ด
ออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง
531325 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Materials Selection for Engineering Applications)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
บทบาทของวั ส ดุ ต่ อ การออกแบบและการน าไปใช้ ง าน
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมกระบวนการออกแบบงานด้ า นวิ ศ วกรรมและ
กรณีศึก ษาวัสดุวิศวกรรมที่สาคัญและสมบัติ ดัชนีวัสดุ แผนภูมิสมบัติ
วัส ดุก ารสร้ างแผนภู มิวั ส ดุด้ ว ยฐานข้ อ มู ลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทฤษฎี การ
เลือกใช้วัสดุ กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุสาหรับงานด้านงานด้านความ
ร้อ น งานด้านอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การเลือ กใช้วัส ดุและกระบวนการผลิ ต
กรณี ศึก ษาการเลือกใช้วัสดุโดยคานึงถึงความสามารถและต้นทุนการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุแบบมีหลายเงื่อนไข การเลือกใช้วัสดุโดยคานึงถึง
รูปพรรณ การเลือกใช้วัสดุเชิงประกอบ พัฒ นาการใหม่ของวั สดุและ
ความท้าทายต่อการเลือกใช้วัสดุ
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531326 เหล็กกล้าไร้สนิม
3(3-0-6)
(Stainless Steel)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3
ชนิดของเหล็ก กล้าไร้สนิม โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม
สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ กระบวนการอบชุบ
ทางความร้อ นและการขึ้ น รูป เหล็ ก กล้ าไร้ส นิ ม การประยุ ก ต์ ใช้ งาน
เหล็กกล้าไร้สนิม
531327 โลหวิทยาของโลหะผง
3(3-0-6)
(Powder Metallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
บทนาและประวัติโลหวิทยาของโลหะผง กระบวนการผลิต
โลหะผงทางเคมีแ ละกายภาพ ประเภทของโลหะผง การบ่ งลัก ษณะ
โลหะผงและการแปลผล การบ่งลักษณะโลหะผง การผสม สารเติม สาร
หล่ อ ลื่ น สารยึ ด หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารอั ด ขึ้ น รูป ชิ้ น ส่ วน การ
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการเผา
ผนึ ก เทคโนโลยี ก ารเผาผนึ ก ข้ อ บกพร่ อ งจากการเผาผนึ ก การบ่ ง
ลักษณะและการทดสอบสมบัติเชิงกลชิ้นงานเผาผนึก กระบวนการทุติย
ภู มิ กระบวนการโลหวิ ท ยาโลหะผงของเหล็ ก กล้ า พั ฒ นาการใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีโลหะผง อนาคตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะ
ผงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการโลหวิทยาโลหะผง
531328 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Matrix Composite)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
บทนาวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ เนื้อพื้นโลหะและวัสดุ
เสริมแรงกลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้ นโลหะ การยึดเหนี่ย ว

ระหว่างพื้นผิวของเนื้อพื้นโลหะและวัสดุเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูป
วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ สมบัติและการใช้งานทางวิศวกรรมของ
วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะที่มีความสาคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบเนื้อ
พื้นอะลูมิเนีย ม แมกนีเซียม ไทเทเนียม และเหล็ก กล้า ความเสียหาย
และการเสื่ อ มสภาพของวั ส ดุ เชิ ง ประกอบเนื้ อ พื้ น โลหะหลั ก การ
ออกแบบวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรม
531329 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในกระบวนการทาง
3(3-0-6)
โลหวิทยา
(Computer Aided Engineering in Metallurgical
Processing)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ
531312 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ
การค านวณเชิ ง ตั ว เลขในระบบคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานของ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
531330 เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ
3(3-0-6)
(Laser in Materials Processing)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
ลัก ษณะเฉพาะของเลเซอร์ หลั ก การในการสร้ างเลเซอร์
ประเภทของเลเซอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ ปรากฏการณ์
การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การตัดด้วย
เลเซอร์ การแกะสลั ก ด้ ว ยเลเซอร์ การบั ด กรี ด้ ว ยเลเซอร์ การ
ประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ
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531401 โลหวิทยาการเชื่อมต่อ
4(4-0-8)
(Metallurgy of Metal Joining)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการเชื่ อมต่อ โลหะ วิวัฒ นาการของ
กระบวนการเชื่อมต่อโลหะแบบต่างๆ การถ่ายเทความร้อนและมวลใน
งานเชื่ อ ม การแข็ ง ตั ว ของโลหะหลอมเหลวในกระบวนการเชื่ อ ม
โครงสร้างจุล ภาคบริเวณรอยเชื่อม การวิเคราะห์ ปัญ หาในการเชื่อ ม
โลหะ เช่น การเกิดความเค้นตกค้างหรือการบิดเบี้ยวของชิ้นงานเชื่อม
การป้องกันและการแก้ปัญหาในการเชื่อมโลหะ กรรมวิธีทางความร้อน
ก่อนและหลังการเชื่อม ความสามารถในการเชื่อมต่อโลหะและโลหะ
ผสมชนิดต่างๆ การทดสอบสมบัติของรอยเชื่อม การควบคุมคุณ ภาพ
และการประกันคุณภาพชิ้นงานเชื่อม
531402 การบ่งลักษณะวัสดุ
4(4-0-8)
(Materials Characterization)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3
ฟิ สิ ก ส์ ข องแสงและอิ เล็ ก ตรอน ฟิ สิ ก ส์ ข องอะตอมและ
โมเลกุล หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์แถบพลังงาน
การวิเคราะห์ภาคและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ์ การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค
531403 การวิเคราะห์ความเสียหายของโลหะ
4(4-0-8)
(Analysis of Metallurgical Failures)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ
531302 โลหการเครื่องกล
บทน าการวิ เคราะห์ ค วามเสี ย หายในโลหะ กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิค การวิเคราะห์ ประเภทของ
ความเสีย หายของชิ้นงานโลหะ เช่น การแตกหักเสีย หายแบบเหนีย ว

และแบบเปราะ บทนากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหายจากความล้า
ระหว่างการใช้ งานทางวิศวกรรม ความเสีย หายจากความคื บ ความ
เสียหายจากการกัดกร่อน ความเสียหายจากการกัดกร่อนร่วมกับแรง
กระทา ความเสียหายในงานเชื่อม ความเสียหายและข้อตาหนิในชิ้นงาน
ที่ ผ่ า นกระบวนการอบชุ บ การขึ้ น รู ป ทางกลและการหล่ อ ขึ้ น รู ป
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ
531421 เทคโนโลยีเหล็กหล่อ
3(3-0-6)
(Cast Iron Technology)
วิชาบังคับก่อน : 5312105 โลหการกายภาพ 3
การแบ่ ง ประเภทของเหล็ ก หล่ อ โลหวิ ท ยาพื้ น ฐานของ
เหล็กหล่อ ลักษณะการแข็งตัวของเหล็กหล่อชนิดต่างๆ โลหวิทยาและ
สมบัติของเหล็ก หล่อเทา เหล็ก หล่อเหนี ย ว เหล็ก หล่อกราไฟต์รูปตั ว
หนอน เหล็ ก หล่ อ อบเหนี ย ว เหล็ ก หล่ อ ขาวธาตุ เ จื อ สู ง และ
เหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง กระบวนการหล่อและกรรมวิธีการหล่อ
หลอมเหล็ ก หล่ อ การอบชุ บ เหล็ ก หล่ อ เทา เหล็ ก หล่ อ เหนี ย ว และ
เหล็กหล่ออบเหนียว ตาหนิและจุดบกพร่องที่เกิดจากการหล่อหลอม
เหล็กหล่อ และการวิเคราะห์การแตกเสียหายที่เกิดกับเหล็กหล่อ
531422 เทคโนโลยีการหล่อ
3(3-0-6)
(Casting Technology)
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
วัตถุดิ บและกระบวนการทาแบบหล่อสาหรับการหล่อหลอม
โลหะ การเตรียมโลหะหลอมเหลว ปฏิกิริยาระหว่างโลหะหลอมเหลวกับ
สิ่งแวดล้อม การดุลพลังงานและวัสดุในเตาคิวโปลา กลศาสตร์ของไหล
และการออกแบบระบบป้ อนน้ าโลหะ การถ่ ายเทความร้ อนและการ
แข็งตัวของโลหะและโลหะผสม การหล่อโดยใช้แม่พิมพ์โลหะ สควีซแค
สติง การหล่อแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว การหล่อขี้ผึ้งหายและการหล่อโฟมหาย
การหล่อแบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดบกพร่องในงานหล่อ
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531423 การจาลองการหล่อ
3(3-0-6)
(Casting Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
ทบทวนพื้นฐานการหล่อโลหะ ทบทวนพื้นฐานปรากฏการณ์
การถ่ ายโอนในวิศ วกรรมโลหการ พี้ นฐานการแข็งตัวของโลหะ การ
วิ เคราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งของชิ้ น งานหล่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในเชิงการค้าสาหรับการจาลองการหล่อ กรณีศึกษาการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบการหล่อ และการวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการหล่อ

วิศ วกรรมชนิ ดต่ างๆ เหล็ก กล้าคาร์บ อน เหล็ก กล้าผสมธาตุ เจื อต่ า
เหล็ ก กล้ า ความแข็ ง แรงสู ง ธาตุ ผ สมต่ า เหล็ ก กล้ า ผสมธาตุ เ จื อ สู ง
เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าใช้งานทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก เหล็กกล้า
เครื่องมือ เหล็กทนความร้อนสูง

531424 การขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ
โลหการเครื่องกลขั้น สูงสาหรับ กระบวนการขึ้ นรูป โลหะ
การเปลี่ยนรูปถาวรในระดับโครงผลึก งานในอุดมคติและงานจริงในการ
ขึ้นรูปโลหะ ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขึ้น
รูปโลหะ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่

531426 ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะสาหรับ
3(3-0-6)
การอบชุบโลหะ
(Gas-Metal Reactions for Heat Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2
อุณหพลศาสตร์โลหการ ทบทวนการคานวณฟังก์ชันทางอุณ
หพลศาสตร์พื้นฐานที่สาคัญ ศักย์เคมีและสมดุลเคมี บรรยากาศของ
แก๊ ส ภายในเตาอบ ปฏิ กิ ริย าระหว่างแก๊ ส ต่ างๆ ภายในเตาอบ การ
จัดแบ่งประเภทบรรยากาศภายในเตาอบ และกรรมวิธีการจัดเตรีย ม
บรรยากาศแก๊ สผสมในเตาอบ ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศแก๊ส
ผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กกล้าอบ การควบคุมบรรยากาศของแก๊ส
ภายในเตาอบ การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัยปฏิกิริย าระหว่าง
แก๊ ส กั บ โลหะ การควบคุ ม ปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ผิ ว เหล็ ก กล้ า ขณะอบ
เหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการทาแก๊สคาร์บูไรซิง

531425 โลหการกายภาพของเหล็กกล้า
3(3-0-6)
(Physical Metallurgy of Steels)
วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3
ชนิดและการใช้งานเหล็ก กล้า การผลิต เหล็ก กล้า สมบั ติ
ของเหล็กบริสุทธิ์และเหล็กกล้า สมบัติทางเคมี สมบัติทางกลและทาง
กายภาพ การออกแบบเหล็กกล้า ผลกระทบของธาตุผสมและการขึ้น
รูปเชิงกลต่อสมบัติของเหล็กกล้า การปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วย
กรรมวิ ธีผ สมผสานกั น ระหว่างความร้อ นและเชิ งกล เหล็ ก กล้าทาง

531427 หลักจลนศาสตร์ในกระบวนการทางโลหการ
3(3-0-6)
(Kinetics in Metallurgical Processing)
วิชาบังคับก่อน : 531308 โลหการเคมี 2
การวั ด อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ผลของความเข้ ม ข้ น และ
อุณหภูมิ กลไกการชน ตัวกาหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่
ถูกควบคุมโดยการแพร่ ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จลนศาสตร์การเกิดปฏิกิริยาในระบบของเหลวกับของแข็งของเหลวกับ
ของเหลว และแก๊สกับของแข็ง
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531428 การหลอมโลหะและการนาโลหะกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-6)
(Melting and Recycling of Metals)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนเทอร์โมไดนามิ กส์ และกระบวนการสกั ดโลหะ ศึ กษา
กระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกั บวั ตถุ ดิ บ ปฏิ กิ ริ ยาทางเคมี ที่ เกิ ดขึ้ น การใช้
พลั งงาน ผลผลิ ต การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพของเสี ยในอุ ตสาหกรรมโลหะ
กระบวนการน าโลหะกลั บ มาใช้ ใหม่ แ ละการท าให้ โลหะบริ สุ ท ธิ์ ใน
อุตสาหกรรมเหล็ กและเหล็ กกล้า อะลู มิเนี ยม ทองแดง ตะกั่ ว สังกะสี
ดีบุกและโลหะมีค่ า ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมจากอุ ตสาหกรรมการผลิ ต
โลหะ การบริหารจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับกากของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ
531481 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3(3-0-6)
(Special Studies I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
531482 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3(3-0-6)
(Special Studies II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
531483 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมโลหการ13(3-0-6)
(Selected Topics in Metallurgical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึก ษาหัวข้อซึ่งเป็ นที่สนใจในปัจ จุบั นและพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้ านวิศ วกรรมโลหการ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึก ษา
ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
531484 หัวข้อศึกษาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
โลหการ 2
(Selected Topics in Metallurgical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึก ษาหัวข้อซึ่งเป็ นที่สนใจในปัจ จุบั นและพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้ านวิศ วกรรมโลหการ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึก ษา
ประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
531485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 1 3(3-0-6)
(Advanced Topics in Metallurgical Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
531486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมโลหการ 2 3(3-0-6)
(Advanced Topics in Metallurgical Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลหการภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ
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531487 โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 4(0-8-4)
(Undergraduate Metallurgical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลหการ
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล น าเสนอโครงการวิ จั ย การวิ จั ย ท าการทดลอง
จัดทารายงานการศึกษาและนาเสนอผลการศึกษา
531488 โครงงานสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะ
4(0-8-4)
(Project Supporting Metal Industry)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ค้ นคว้ าทดลองและศึ ก ษาวิ จั ยเชิ งพื้ นฐานหรื อเชิ งประยุ ก ต์
ทางด้านโลหการเพื่อสนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรมมีการประเมินผลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น S/U
531490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

531491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
531492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 531491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
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531493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 531492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
531494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมโลหการ
9 หน่วยกิต
(Metallurgical Engineering Study Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการโดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรื อ เป็ น การสร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย นรายงานฉบั บ
สมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนะนาขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุ ม กฎหมายและข้อ บั งคับ เกี่ ย วกั บ สิ่งแวดล้อ ม มลภาวะกั บ

ผลกระทบต่อสุขอนามัย การรวบรวมและการกาจัดขยะมูลฝอย การ
สุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่ง
น้าและการผลิตน้าประปาสาหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบาบัดน้าเสีย
532202 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
(Fundamentals of Environmental Engineering
Profession)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับผู้ศึกษาทางด้าน
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย บทบาทหน้ า ที่ ข องวิ ศ วกร
สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม งานในวิ ช าชี พ สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ พื้ น ความรู้
วิทยาศาสตร์ที่จาเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
หลักทั่วไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและทางกายภาพ
ของน้ า วิธ ีว ิเ คราะห์ และการน าข้อ มูล ไปใช้ใ นภาคปฏิบ ัต ิท าง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ การวิเคราะห์
ตัวอย่าง การแปลผลของการวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในการบาบัดน้าให้
สะอาด การทาให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน การแก้
ความกระด้างของน้า การแลกเปลี่ยนไอออน การกั ดกร่อน การดูดซับ
การเติมคลอรีน
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532204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม1
1(0-3-0)
(Environmental Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 หรือเรียนควบคู่
เนื้ อ หาเคมี ข องน้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ประปา เคมี เชิ ง
ปริมาณ ลัก ษณะทางกายภาพและเคมีของน้าประปาและน้าดิบ หลัก
ปฏิบัติสาหรับวิเคราะห์น้า วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอ
นินทรีย์ในน้า คลอรีนตกค้าง
532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
หลัก ทั่วไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทางกายภาพและ
เคมี ข องน้ าเสี ย วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ แ ละการใช้ ข้ อ มู ล ในทางวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อ ม การเก็ บ และการรัก ษาตั วอย่าง การหาปริมาณของแข็ ง
ออกซิเจนละลายน้ า บีโ อดี ซี โอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส น้ ามัน และ
ไขมัน และกรดอินทรีย์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
532206 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม2
1(0-3-0)
(Environmental Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 หรือเรียนควบคู่
การตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน้ าเสี ย เพื่ อ หาพารามิ เตอร์ ที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้าเสีย เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ต่อไปนี้ คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้า บีโอดี ซีโอดี
น้ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส

532207 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Biology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของแบคทีเรียวิทยา
การเก็ บ ตั วอย่า งและการตรวจวิเคราะห์ น้ ากั บ น้ าเสีย ทางแบคที เรี ย
ปฏิกิริยาเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ การย่อย
สลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิด
หลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจากัด
แนวความคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของประชากรจุลินทรีย์
ในระบบบาบัดน้าเสีย
532208 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1(0-3-0)
(Environmental Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 532207ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่
หลัก การการใช้เครื่อ งมือ พื้น ฐานทางชีววิท ยา เช่น กล้อ ง
จุล ทรรศน์ เทคนิค การศึก ษาโครงสร้า งของเซลล์สิ ่ง มีช ีว ิต การ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ หลักการการตรวจวิเคราะห์น้าทางชีววิทยา เช่น
การตรวจวัด ค่า จ านวนจุลิน ทรีย ์ทั ้ง หมดจากจานเพาะเชื ้อ , การ
ตรวจหาแบคทีเ รีย โคลิฟ อร์ม โดยวิธีเ อ็ม พีเ อ็น วิธีเ ยื ่อ กรอง การ
ตรวจวัด อัต ราเร็ว การย่อ ยสลายสารอิน ทรีย ์ใ นการวัด บีโ อดี (k)
การศึก ษาชนิด ของสิ ่ ง มีช ีว ิต ในระบบบ าบัด น้ าเสีย การศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย สิ ่ง แวดล้อ มในระบบนิเ วศน้ า การวัด
อัตราผลผลิตทางชีวภาพ
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532209 สถิติสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Statistics for Environmental Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ลัก ษณะข้อมูลคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม การเก็ บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้าง
กราฟความน่ า จะเป็ น การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพั นธ์
การนาสถิติไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Unit Operations)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่างๆ ของระบบผลิต
น้าประปาและบาบัดน้าเสีย แบบจาลองการไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้น
เตรี ย มการ การปรั บ สมดุ ล โคแอกกู เลชั น และฟล๊ อ กคู เลชั น การ
ตกตะกอน การทาให้ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการ
ตะกอนของแข็ง
532312 วิศวกรรมการประปา
4(4-0-8)
(Water Supply Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532203 เคมีสิ่งแวดล้อม 1
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
แหล่งน้าดิบเพื่อการประปาหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน
ของน้าความต้องการน้าใช้ การตกตะกอนผลึก ทางเคมีโคแอกกูเลชัน
และฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอนทางกายภาพการกรองการดูดซับการ

แลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออนการฆ่าเชื้อโรคการกาจัดสารอินทรีย์
และอนินทรีย์การควบคุมและป้องกันกลิ่นและรสในน้าการลดแร่ธาตุใน
น้า การควบคุมระบบผลิตประปาระบบท่อประปา
532313 วิศวกรรมน้าเสีย
4(4-0-8)
(Wastewater Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532205 เคมีสิ่งแวดล้อม 2
532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อมและ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้าเสีย การจาแนกลักษณะ
สมบัติของน้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้าเสีย การสูบระบายน้าเสีย หน่วย
กระบวนการบาบั ด น้าเสีย ได้แ ก่ หน่วยบ าบั ด ทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ การก าจั ดตะกอน ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย แบบติด กั บ ที่
ระบบบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์
532314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-0)
(Environmental Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัต ิก ารที ่แ ยกออกได้เ ป็น หน่ว ยย่อ ยที ่ต่อ เนื ่อ งกัน ใน
ระบบผลิต น้าประปาและระบบบาบัด น้าเสีย โดยครอบคลุม หัว ข้อ
ต่อ ไปนี้ คือ การทดลองทฤษฎีข องเบอร์นูลี การไหลข้า มฝาย โค
แอกกูเลชัน และฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การดูด ซับ
การแลกเปลี่ย นไอออน การย่อยสลายแบบไร้อากาศ และการบาบัด
น้าเสียด้วยระบบเอเอส
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532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
4(4-0-8)
(Air Pollution Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม
ประเภทและแหล่งกาเนิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการ
กระจายของมลพิ ษ แบบจาลองเพื่ อ ท านายความเข้ ม ข้ น ของมลพิ ษ
อากาศ หลักการควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส การเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอากาศ
532322 วิศวกรรมมูลฝอย
4(4-0-8)
(Solid Waste Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การวิ เคราะห์ แ หล่ ง ก าเนิ ด องค์ ป ระกอบ ปริ ม าณ และ
ลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลของ
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะที่แหล่งกาเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพ
ขยะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปร
สภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การกาจัดขยะโดยการฝังกลบแบบ
สุข าภิ บ าล การลดปริม าณขยะและการน าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
ระบบการจัดการขยะ
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร
4(4-0-8)
(Building Sanitation)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
532312 วิศวกรรมการประปา
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมาย
และข้อบังคับ ระบบท่อจ่ายน้าร้อนระบบท่อจ่ายน้าเย็น ระบบระบายสิ่ง

ปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้าใน
บริเวณพื้ นที่ ตั้ งอาคาร การบ าบั ด น้าเสีย และการจัด การขยะมูล ฝอย
อาคาร
532324 การออกแบบและควบคุมระบบประปา
4(4-0-8)
และน้าเสีย
(Design and Operation of Water and Wastewater
Treatment Plants)
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา และ
532313 วิศวกรรมน้าเสีย
บทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ อ อกแบบและควบคุ ม ระบบ
น้าประปาและระบบบาบัดน้าเสีย การออกแบบหน่วยกระบวนการใน
ระบบประปาและระบบบาบัดน้าเสีย การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่นๆ
การออกแบบระบบท่อจ่ายน้าประปา การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้า
เสี ย การประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง ค่ า ด าเนิ น การและบ ารุ ง รั ก ษา
แผนการจัดการระบบประปาและระบบจัดการน้าเสีย การควบคุมระบบ
ประปา การควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Wastewater Management)
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้าเสีย
กระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมและลักษณะของน้าเสีย
กฎหมายและกฎระเบีย บที่เกี่ ยวข้อง การจัดการน้าเสีย อุตสาหกรรม
การน ากลั บ และใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ กระบวนการหน่ ว ยบ าบั ด การ
ด าเนิ น งานและค่ า ใช้ จ่ า ย แนวทางการบ าบั ด น้ าเสี ย อุ ต สาหกรรม
โครงการศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียน
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532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Health Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ห ลั ก ก า ร ท า ง ด้ าน วิ ศ ว ก ร ร ม อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนและอาชี ว อนามั ย มาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม
ในการป้ องกั นทางด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภั ย และแนว
ปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน
532422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ และ
532333 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
เครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ ย วข้องกั บการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจาลองในการทานายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสาหรับการพัฒนาโครงการ
532423 การจัดการของเสียอันตราย
4(4-0-8)
(Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : 532211 ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อมและ
532322 วิศวกรรมมูลฝอย

ประเภทและลั ก ษณะของของเสีย อั น ตราย กฎหมายและ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การ
จัดเก็บและการขนส่ง กระบวนการบาบัดการเผา การปรับเสถียร และ
การหล่อก้อน การกาจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
532431 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
4(4-0-8)
(Noise and Vibration Control)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หลัก การด้านคลื่นเสีย งและการสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
การตรวจวัด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนในอาคาร
วัสดุดูดกั้นเสียงและการใช้งาน
532432 การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Pollution Prevention)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกัน
มลพิ ษ ในอุ ต สาหกรรม วิ ธี ก ารในการเข้ า ถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ใน
ภาคอุต สาหกรรม วิศ วกรรมเพื่ อ สิ่งแวดล้ อมและการผลิ ตที่ ค านึ งถึ ง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การประเมินความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ
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532433 การบริหารการผลิตและคุณภาพสาหรับ
4(4-0-8)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Production and Quality Management for
Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
การบริหารงานผลิตในเชิงกลยุทธ การวิเคราะห์ระบบและ
เทคนิคในการจัดการงานผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ใช้ ง บประมาณส าหรั บ การตั ด สิ น ใจและการบู ร ณาการภารกิ จ ของ
หน่วยงานต่างๆ การบริหารงานคุณภาพ และแนวความคิดพื้นฐานการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
532434 การควบคุมมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Air Pollution Control)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
กฎหมายมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเผา
ไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ควบคุม
ฝุ่น ละอองและแก๊ ส การตรวจสอบระบบควบคุม มลพิ ษ อากาศ การ
ควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างจากปล่อง บัญชีรายการ
การปล่อยมลพิษอากาศ
532435 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Environmental Management System)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
การแก้ ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมโดยการ
จัดการ หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่บริการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรการและมาตรฐานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศ อาทิเช่น ISO มอก. ROHS
WEEE CFP การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น ส่ ว นสมั ค รใจ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
532440 การบาบัดโดยดิน
4(4-0-8)
(Land Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 532313 วิศวกรรมน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียโดยใช้กระบวนการธรรมชาติในการบาบัด
น้าเสียหลายประเภท ได้แก่ การบาบัดน้าเสียแบบกระจายบนดิน แบบ
อั ต ราไหลช้ า ระบบไหลซึ ม เร็ว ระบบไหลนอง ระบบบ่ อ คงตั ว และ
ระบบพื้นที่ชุ่มน้าประดิษฐ์ กลไกการบาบัดที่เกิดจากการทางานร่วมกัน
ระหว่างจุลินทรีย์ ดิน และพืช ปัจจัยจากัดในการออกแบบระบบ การ
เลือกพื้นที่ที่ใช้ในการบาบัด การฟื้นฟูสภาพพื้นที่
532441 การจัดการคุณภาพน้า
4(4-0-8)
(Water Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 532201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
มลภาวะทางน้ าจากชุม ชน อุ ตสาหกรรมเกษตรกรรมและ
แหล่งอื่นทั้งที่เป็นแหล่งกาเนิดแบบมีตาแหน่งแน่นอนและไม่มีตาแหน่ง
แน่นอนกระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ที่เกี่ ยวข้องกับ
มลภาวะทางน้าและคุณ ภาพน้าการเฝ้าระวังคุณ ภาพน้าภาระของเสีย
และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับลาน้าทะเลสาบและแหล่งน้าอื่น
สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์สาหรับกราฟออกซิเจนละลายน้าการพัฒนา
กฎหมายนโยบายและมาตรฐานสาหรับการจัดการคุณภาพน้าประเด็น
ด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์สาหรับการจัดการคุณภาพน้า
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532442 การบาบัดน้าขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Water Treatment)
วิชาบังคับก่อน : 532312 วิศวกรรมการประปา
หลักการของผลิตน้าขั้นสูง การตรวจสอบประสิทธิภาพและ
การควบคุมระบบผลิตน้า ประกอบด้วย ระบบก าจัดก๊าซที่ละลายน้า
การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้า
บริสุ ท ธิ์ สู ง การก าจั ด สารอิน ทรีย์ ระบบบ าบั ด และการป้ อ งกั น สาร
ผลิตภัณ ฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกันตะกรันและการกั ด
กร่อน ระบบบาบัดทางเคมีสาหรับหอระบายความร้อนและหม้อไอน้า
532450

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
สถานภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ เทคโนโลยี
ของการจัดหาแหล่งพลังงานและรูปแบบการบริโภค และใช้พลังงาน
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจาก
ของเสีย และอื่นๆ นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การเผาไหม้
และการเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนและแต่ละวงจรชีวิต การ
เปรีย บเทีย บผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
สังคมจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานในรูปต่างๆ
532451

เทคโนโลยีอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green Building Technology)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ
532323 สุขาภิบาลภายในอาคาร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่ยั่งยืนและอาคาร
เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก เกณ ฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดส าหรั บ อาคารเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การเลื อ กสถานที่ ตั้ ง และการออกแบบภู มิ ทั ศ น์ การ
ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง การใช้น้าและการหมุนเวียน

น้าใช้ภายในอาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
532452 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 4(4-0-8)
(Climate Change and Carbon Footprint)
วิชาบังคับก่อน : 532321 วิศวกรรมมลพิษอากาศ
ความรู้เกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ที่ ทาให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศโลก แหล่งกาเนิดและแหล่งดักก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
เทคโนโลยี ท างเลื อ กส าหรั บ การลดผลกระทบ เทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ
พลั งงานทางเลื อ กและพลั ง งานที่ น ากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ การประเมิ น
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกิ จ กรรมต่ า4(4-0-8)
งๆ การประเมิ น
คาร์บ อนฟุ ตพริ้นท์ ด้วยหลัก การประเมิน วัฏ จัก รชีวิต ข้อ ก าหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์
532453 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรม 4(4-0-8)
สิ่งแวดล้อม
(Laws and Economics for Environmental
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม
หลัก การเบื้ องต้นนโยบายคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
หลั ก การมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มและข้ อ ก าหนดในจั ด เตรีย ม
การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการอุตสาหกรรม
นโยบายและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของต่
า งประเทศ
4(4-0-8)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย และความสาคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการค้า
ระหว่ า งประเทศของไทยเศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น มู ล ค่ า
เที ย บเท่ า และความสั ม พั น ธ์ ข องเวลาและค่ า ของเงิ น การค านวณ
เกี่ ย วกั บ ดอกเบี้ ย การเปรีย บเที ย บทางเลือกในการลงทุ น โดยการใช้
อัตราผลตอบแทนภายในและอัตราผลกาไรต่อต้นทุน การคิดค่าเสื่อม
ราคาและภาษี การหาจุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้
เศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
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532471 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)
(Special Studies in Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน
ความสนใจ
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(1-0-3)
(Pre-Environmental Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การวางแผนวิจัย การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการ
นาเสนอข้อเสนอ การเขียนรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และ
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน
532481 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(0-9-0)
(Environmental Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : 532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
โดยความเห็นชอบของสาขา
นักศึกษาทาโครงงานจากปัญหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
ทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมภายใต้ ก ารดูแ ลของอาจารย์ ที่ป รึก ษา
โครงงาน การวัดผลทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณ ภาพของโครงงาน ความเข้าใจ การนาเสนอ และ
รายงานการวิจัย
532490 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

1(1-0-2)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
532491 สหกิจศึกษา1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 532490 เตรียมสหกิจศึกษา
532312 วิศวกรรมการประปา
532313 วิศวกรรมน้าเสีย
532322 วิศวกรรมมูลฝอย
532325 การจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม และ
532480 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
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532492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 532491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
532493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 532492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

532494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 หน่วยกิต
(Environmental Engineering Study Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่
มี อยู่ แ ล้ วให้ ดี ขึ้ น หรือ เป็ น การสร้างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ต้อ งมี ก ารเขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ย
และค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
ลงทุ น แบบต่างๆ สาหรับ โครงการทางวิศ วกรรม เช่ น การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
4(4-0-8)
(Statistics for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
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533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนที่และเวลา แนวปฏิบัติ
และวิ ธี ด าเนิ น การของหลั ก การการประหยั ด การเคลื่ อ นที่ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิการ
ดาเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจัก ร การศึก ษาการเคลื่อนที่เชิงอนุ ภาค
การศึกษาเวลา การสุ่มงาน การประเมินอัตราการทางาน ระบบข้อมูล
มาตรฐาน ระบบเวลาที่ พิ จ ารณาก าหนดไว้ ค่ าจ้ างจูงใจ และการใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน
533261 กรรมวิธีการผลิต
4(4-0-8)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูป
ชิ้ น งานโดยใช้ เครื่ อ งจั ก ร การเชื่ อ มโลหะ การหล่ อ โลหะและการ
ปรับปรุงคุณ สมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการ
ผลิตที่ใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการ
ผลิตการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-0)
(Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตหรือเรียนควบคู่
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารกลึ ง การเชื่ อ ม การหล่ อ และการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ สมบั ติ ด้ วยความร้ อ น ฝึ ก สร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น ฐานฝึ ก หั ด การใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut

533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้
นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์การ
ทางาน การศึกษาการทางาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ
การเขี ย นโปรแกรมสั่ งการท างานเครื่องซีเอ็น ซี ฝึก ปฏิ บัติ ก ารการใช้
เครื่องมือวัดละเอียด
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการศึก ษาด้านการปฏิบัติก ารทางวิศวกรรม การใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด เช่ น เครื่ อ งมื อ วั ด ความดั น อุ ณ หภู มิ ความเครี ย ด การ
ทดสอบวั ส ดุ เช่ น แรงดึ ง แรงบิ ด แรงเฉื อ น ความล้ า ของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ข องไหล การวัดความเร็วของไหล การวัดแรง
กระแทกของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น
533301 การวิจัยดาเนินงาน 1
4(4-0-8)
(Operations Research I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
วิธีการการวิจัยการดาเนินการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการโดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจาลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงานทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจาลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคง
คลังและแบบจาลองที่ใช้ในการตัดสินใจ
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533302 การวิจัยการดาเนินงาน 2
4(4-0-8)
(Operations Research II)
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
ศึก ษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัย การดาเนินงาน 1 โดยการ
ประยุก ต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง มาร์ คอฟเชน และหัวข้อขั้น
สูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Mathematical Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ศึ ก ษ าขั้ นตอ นแ ละเท คนิ คใน ก ารสร้ า งตั ว แบ บ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาด้ านต่ างๆ การวิเคราะห์ ปั ญ หา การ
กาหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบ นัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การ
แปลความหมายของค าตอบเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ความรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับเมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น กาหนดการเชิงเส้น วิธีการซิม
เพล็กซ์ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
4(4-0-8)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สาคัญของระบบการผลิต เทคนิค
การพยากรณ์ความต้องการโดยวิธีการทางด้านสถิติการจัดการวัสดุคง
คลังการวางแผนการผลิตการจัดการส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการ
ผลิตโดยคานึงการที่ได้มาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ต่าและผลกาไรการจัดตาราง
การผลิตและการลดการสูญเสียเวลา การควบคุมการผลิต

533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน
4(4-0-8)
อุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานทางบัญชี ค่าใช้จ่ายและส่วนประกอบ
ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ยของโรงงาน ต้นทุนทางตรง การวิเคราะห์
ต้นทุนเพื่อการวางแผน การใช้จ่ายเงินลงทุน การจัดสรรเงินทุนและการ
ตัดสินใจในการลงทุน
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Plant Layout)
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ น ามาใช้ ใ นการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม แผนผังการจัดวางเครื่องจักรที่
มี อ ยู่ ทั่ ว ไปและวิ ธี ก ารใหม่ ๆ การวิ เคราะห์ วิ ธี ก ารขนถ่ า ยวั ส ดุ การ
ค านวณพื้ น ที่ ใ ช้ ง าน เทคนิ ค การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการออกแบบ
เครื่องจัก รอุปกรณ์ ในการเคลื่อนย้ายวัส ดุที่เก็ บวัสดุอัตโนมัติลักษณะ
ปั ญ หาทางด้ า นการวางผั ง โรงงานท าเลที่ ตั้ ง โรงงาน การวิ เคราะห์
ผลิตภั ณ ฑ์ กฎหมายที่ข้องกั บการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผัง
เมื อง และ พระราชบั ญญั ติโรงงานอุ ตสาหกรรม การทั ศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การทารายงานจากทัศนศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ตามหลักทฤษฎีประเภทของผังของหน่วยงานบริการและสนับสนุน
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533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
4(4-0-8)
(Maintenance Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหลักการของการซ่อมบารุง การซ่อมบารุงเชิงป้องกันการ
ซ่อมบารุงแบบทวีผล การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การจัดองค์กรของงานซ่อมบารุง การวางแผนและ
การควบคุ มกิ จกรรมการซ่ อมบ ารุง การจั ดการวั สดุ และอะไหล่ ความ
เชื่อถือได้อัตราการเสียของเครื่องจักรในเชิงสถิติการวัดและประเมินผล
สมรรถนะของการซ่ อ มบ ารุ ง ระบบการจั ด การการบ ารุ งรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความสามารถในการบารุงรักษาและใช้งานได้
การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวังสภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และ
ทรัพยากรในการบารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การทารายงานการ
บารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการซ่อมบารุง
533325 พื้นฐานการจัดกาหนดการ
4(4-0-8)
(Fundamental of Scheduling)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ศึกษาพื้นฐานการจัดกาหนดการเบื้องต้น การจัดกาหนดการใน
พื้ น ที่ ผ ลิ ต การจั ด ก าหนดการเครื่ อ งจั ก รเดี่ ย ว การจั ด ก าหนดการ
เครื่องจักรขนานและการจัดลาดับรุ่น การจัดตารางระบบผลิตแบบไหล
เลื่อน และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการห่วงโซ่ 4(4-0-8)
อุปทาน
(Information Technology for Supply Chain
Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ห่ วงโซ่ อุ ป ทาน อาทิ เช่ น การวางแผนการสั่ งซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ การบริ ห าร

จัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้
533327 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
4(4-0-8)
(Inventory and Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
แนวทางสาหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และ โอกาส บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่
อุป ทาน การออกแบบคลังสิน ค้ าและการเลือ กท าเลที่ ตั้ ง การวางผั ง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจาลอง
สถานการณ์สาหรับการวิเคราะห์ และการออกแบบเครือข่ายคลังสินค้า
และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า การพิ จ ารณาปั จ จั ย ทางเศรษฐศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องบทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสาหรับการการ
จายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง
สินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติก ส์ของคลังสินค้า การ
จัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมใน
คลังสินค้า กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หลั ก การของการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ความสาคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐศาสตร์และองค์กรบทบาทของโลจิ สติ กส์อุ ตสาหกรรมในห่ วงโซ่
อุ ปทานคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศส าหรั บโลจิ สติ กส์ การ
วางแผนโลจิสติกส์และห่ วงโซ่อุ ปทานความสาคัญของการบริก ารลูกค้ า
การจั ด การสิ น ค้ าคงคลั ง การขนส่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ซื้ อ ในการ
ดาเนินการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานทั่วโลก
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533329 การขนส่งและการกระจาย
4(4-0-8)
(Transportation and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ
ทางน้า การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัย
หลากหลายต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของ
การไหลของการจราจร การตั ด สิ น ใจส าหรั บ การเดิ น ทางที่ ค วาม
เหมาะสมที่สุด ตัวแบบจาลองสถานการณ์สาหรับการศึกษาพฤติกรรม
ของระบบขนส่ง การวางแผนสาหรับการพัฒนาระบบและเส้นทางการ
ขนส่ง กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ
4(4-0-8)
(Material handling Systems Design)
วิชาบังคับก่อน : 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
หลั ก การของการออกแบบระบบการเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ การ
วิเคราะห์ปัญญาและการเลือกวิธีการในการเคลื่อนย้าย การออกแบบ
สายพานล าเลี ย ง สายพานล าเลี ย งถาด สายพานล าเลี ย งแบบไหล
ต่อเนื่อง ลิฟต์ลาเลีย งถัง สายพานลาเลีย งแบบสกรู สายพานลาเลีย ง
แบบถาดสั่น สายพานลาเลียงแบบกระเช้า สายพานลาเลียงแบบลูกกลิ้ง
และสายพานลาเลียงนิวเมติกส์
533341 การควบคุมคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นสาหรับการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการผลิ ต และแผนภู มิ ค วบคุ ม แผนภู มิ ค วบคุ ม เชิ ง แปรผั น
แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่ อ น การชั ก ตั ว อย่ า งตรวจสอบ ความเชื่ อ ถื อ ได้ การบริ ห ารงาน
ควบคุมคุณภาพ

533342 การประกันคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การจั ด การคุ ณ ภาพเชิ ง รวม ระบบการจั ด การคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประกั น คุ ณ ภาพ เทคนิ ค การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ
รวมทั้งซิกส์ซิกม่า เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ
533343 การจาลองระบบและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Simulation Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
สร้างแบบจาลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการที่ไม่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาแบบจาลอง
ต่างๆสร้างแบบจาลองจากระบบอุตสาหกรรมและการบริการ และศึกษา
การใช้แบบจาลองเพื่อวิเคราะห์หาคาตอบที่เหมาะสม
533344 ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
และบริการสมัยใหม่
(Quality System for Modern Industrial and Services)
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ
เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต
และบริก ารต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น ระบบคุณ ภาพในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานความปลอดภัย
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533345 เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิ่มผลผลิต
4(4-0-8)
(Quality Tools for Productivity Improvement)
วิชาบังคับก่อน : 533341การควบคุมคุณภาพ
ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเพิ่มเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณ ภาพ
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการ
เพิ่มผลผลิต
533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์
4(4-0-8)
(Regression Analysis and Forecasting)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สหสั มพั นธ์ การวิ เคราะห์ การถดถอยแบบตั วแปรเดี่ ยว การ
วิ เคราะห์ การถดถอยแบบหลายตั วแปร เทคนิ คการพยากรณ์ รวมทั้ ง
แบบจาลองพื้นฐาน แบบจาลองอนุกรมเวลา และเทคนิคการทาให้ราบเรียบ
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control and Automation)
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
หลัก การทางานของอุปกรณ์ก ารวัดและอุปกรณ์ก ารทางานชนิดต่างๆ
การควบคุ มระบบนิ วแมติก การควบคุ มระบบไฮดรอลิ ก ส์ การเขีย น
โปรแกรมพีแอลซีเบื้องต้น
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
4(3-3-6)
(Manufacturing Process Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือตัดโลหะ
รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลว
ส าหรับ การตั ด โลหะ ศึ ก ษาส่ ว นประกอบหลั ก การท างาน และการ

บารุงรัก ษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต การคานวณต่างๆ
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การคานวณเวลาในการทางานของเครื่องมือ
กล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการนาเอาคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการผลิ ต อาทิ เช่ น การออกแบบ การวิ เคราะห์ ท างวิ ศ วกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมถึงการนาเอาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
533364 พื้นฐานการออกแบบสาหรับการผลิต
4(3-3-6)
4(3-3-6)
(Introduction to Design for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารขั้ น พื้ น ฐาน ส าหรั บ การออกแบบ
กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่าและเกิดของเสียในระหว่างการ
ผลิตน้อยที่สุด
533365 วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
4(4-0-8)
(Discrete Mathematics for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ศึ ก ษาส่ ว นเพิ่ ม วิ ช าทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ งาน
ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งได้แก่ทฤษฎีของตัวเลขตรรกศาสตร์
การพิ สู จ น์ ค วามสั ม พั น ธ์ วิ ธี ก ารนั บ พี ช คณิ ต ของบู ลี น และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
4(3-3-6)
(Modern Industrial Automation)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม
ศึก ษาและปฏิบัติก ารเกี่ ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบ
อัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม

533370 การผลิตแบบลีน
4(4-0-8)
(Lean Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน การกาหนดคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก การทาให้กรผลิต
ไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การกาจัดความสูญเปล่า

533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดทั้งทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การเลือกใช้ก รรมวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนความแม่นยาในกระบวนการผลิต

533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
4(4-0-8)
(Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ฟิสิกส์ของการเชื่อมโลหะวิทยาในงานเชื่อมมาตรฐานและข้อ
กาหนดการออกแบบเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมความปลอดภัยในงาน
เชื่อมโลหะรอยต่องานเชื่อมสัญ ลัก ษณ์ งานเชื่อมเครื่องจ่ายก าลังงาน
เชื่อมวัสดุสิ้นเปลืองในงานเชื่อมแก๊สที่ใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะการ
เชื่อมอัตโนมัติ

533368 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Design of Machine Component)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
แนะนาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หลัก การในการ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่นสกรู เกียร์ ตัวผูกรัด สปริง เพลา แบ
ริ่ง ถังความดัน เป็นต้น
533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล
4(3-3-6)
(Tool Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกล
ตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐานการวัด วิชาการวัดความละเอียดผิวเนื้อ
การวัดความเที่ยงตรงของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์

533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
4(4-0-8)
(Forming Processes)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การ
ขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะก้อน ศึกษากระบวนการผลิตเบื้องต้น
ของการขึ้นรูปโลหะ อันได้แก่ การตี การม้วน การดึง การลาก การขึ้น
รูปโลหะผง โพลิเมอร์ เซรามิก กระบวนการฉีดพลาสติก ศึกษาปัจจัย
และเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก
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533373 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Automation and Control Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาเทคนิคการควบคุมเบื้องต้น และการประยุก ต์การใช้
งาน การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ้า การควบคุมด้วยลม การ
ควบคุมด้วยไฮโดรลิค การควบคุมย้อนกลับ เชิงตรรกะ ตัวตรวจรู้ การ
ควบคุมทางคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอัตโนมัติ การผลิตแบบยืดหยุ่น และ
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
533374 การผลิตแบบอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Manufacturing Automation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ กษาหลั กการพื้ นฐานระบบอั ตโนมั ติ ในการผลิ ต หลั กการ
ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุม
กระบวนการผลิตด้วยระบบลมและระบบไฮโดรลิค การออกแบบวงจรพื้นฐาน
ของเครื่ องควบคุ มเชิ งตรรกะ (PLC) ที่ สามารถโปรแกรมได้ การควบคุ ม
เครื่องจั กรในเชิ งค านวณเปรี ยบเที ยบกั บการควบคุ มด้ วยคนและระบบ
อัตโนมัติ ออกแบบระบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น เป็นต้น
533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น
4(4-0-8)
(Industrial Robotics and Machine Vision)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหลักพื้นฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติการสร้างหุ่นยนต์
การจาแนกหุ่นยนต์ พื้นฐานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รูปร่างทางกายภาพ
ของหุ่ นยนต์ ลั ก ษณะส าหรั บ ทางเทคนิ ค การประยุ ก ต์ ใช้ หุ่ นยนต์ ใน
อุ ตสาหกรรม พื้ นฐานการเคลื่ อนที่ ของหุ่ น ยนต์ การควบคุ มหุ่ นยนต์
ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ การควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์ที่ปลายแขน

หุ่นยนต์ การออกแบบและเลือกใช้มือจับ ระบบตรวจจับในหุ่นยนต์ การ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การศึกษาคีนิแมกติกส์เบื้องต้น ระบบ
การรับรู้และมองเห็ นของหุ่นยนต์ การรับภาพ เทคนิ คแสง การวิเคราะห์
และเทคนิคการประมวลผลทางภาพ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์กลุ่ม
การเชื่อมโยงกระด้างพันธ์ การจาลองสถานการณ์การทางานของหุ่นยนต์
กลุ่ม และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิต
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง
4(4-0-8)
(Computer System and Interfacing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาฮาร์ ดแวร์ของไมโครคอมพิ วเตอร์ การเชื่อ มโยงทาง
เทคนิ ค และโปรแกรมการควบคุ ม ส าหรั บ การเชื่ อ มโยงกั บ อุ ป กรณ์
ภายนอกการออกแบบซอร์ฟแวร์ การสร้างโปรแกรมตอบสนองอย่าง
ทันที โปรแกรมควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
การควบคุมและการจัดลาดับหน่วยความจา ข้อมูลขาเข้าและข้อมูลขาออก
ก ารป ระ ม วล ผ ล แ บ บ ซุ ป เป อ ร์ ส เก ล ล าร์ แ ล ะ ข น าน ก ารใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและควบคุม
533377 ระบบการควบคุมและแบบจาลอง
4(4-0-8)
(Modeling and Control System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาระบบการควบคุมเบื้องต้น แบบจาลองคณิตศาสตร์ของ
ระบบ แผนภาพกล่ อ งการขนถ่ า ยหน้ า ที่ การตอบสนองของระบบ
ลักษณะระบบการควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุม
ในขอบเขตของเวลาและความถี่ การออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับ
ภายใต้การควบคุมการชดเชยแบบพีไอดี วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใต้
สถานะของตัวแปร ระบบการจาลองสถานการณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์
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533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4(4-0-8)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ย วกั บความปลอดภั ย และการป้ องกั นความ
สูญเสีย การวิเคราะห์และป้องกั นอุบัติเหตุ การออกแบบ วิเคราะห์และ
ควบคุมภัยในสถานที่ทางาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน โรคจากการทางาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหมายความปลอดภั ย
เทคนิคต่างๆ สาหรับความปลอดภัยของระบบ
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
(Energy and Environmental Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
มลพิ ษ ในอุ ต สาหกรรมและการควบคุ ม ระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม พระราชบั ญญั ติ การอนุรักษ์ พลังงานการอนุรักษ์ พลังงานใน
อุปกรณ์ ทางความร้อนและทางไฟฟ้ า การจัดการเพื่ อประหยั ดค่ าใช้จ่ าย
พลังงานไฟฟ้า
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Expert System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จาลองการตัดสินใจ
ของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของวิศวกร
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ
4(4-0-8)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฏี
และปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การ
บริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง
และประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาโครงสร้า งขององค์ ก รอุ ต สาหกรรมและการจั ด การ
เน้ น เกี่ ย วกั บ การจัด การในการผลิ ตและการด าเนิน การ การจัด การ
ทรัพยากรบุคคล การตลาด และกรณีศึกษา
533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
4(4-0-8)
(Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นเทคนิค
การวิเคราะห์ เช่น การวัด การคานวณ การควบคุม และการประเมิ น
เรียนรู้วิธีก ารเพิ่มศักยภาพ และ ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ
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533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Logistics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิตและ
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
หลักการพื้นฐานการสร้างแบบจาลองโลจิสติกส์ในโครงข่าย
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานต่ า งๆ เช่ น ระบบคลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง สิ น ค้ า และ
การจราจร การเลือกตาแหน่งท าเลที่ตั้ง การพยากรณ์ ความต้องการ
การประยุกต์ใช้
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Design of Industrial Experiment)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักการในการออกแบบการทดลอง ทบทวนหลักสถิติและ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัย เดีย ว
การออกแบบการบล็ อ กโดยการสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ การออกแบบ
แฟคทอเรียล
533442 ความเชื่อถือได้สาหรับการจัดการคุณภาพ
4(4-0-8)
(Reliability for Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
บทน าเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ใ นงานวิ ศ วกรรมและการ
ปรับปรุงคุณ ภาพ แบบจาลองการขัดข้อง ความเชื่อถือได้ของระบบ
ความสามารถในการธารงรักษาของระบบ
533451 การยศาสตร์
4(3-3-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบ
การท างาน เช่ น โครงสร้ างกระดูก ข้ อต่ อ กระดู ก กล้ ามเนื้ อ การวั ด
ขนาดของร่างกาย สภาวะแวดล้อ ม การทางาน ขีดความสามารถ และ

ขอบเขตในการทางานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ที่นั่งในการ
ทางาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานที่ ท างาน และระบบการ
ขนส่งวัสดุที่ใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการทางาน
การทางานเป็นกะ การจูงใจ และความเหนื่อยล้า
533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์
4(3-3-6)
(Presswork and Die Design)
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล
วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์การเฉือนในโลหะแผ่น ชนิด
ของเครื่องเพรส (press) การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น
การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับดัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการไหล
ของโลหะในขณะขึ้นรูปการคานวณหาแรงสาหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น การ
ออกแบบเครื่อ งมือ และแม่พิม พ์ สาหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้อน
โลหะ วัสดุสาหรับทาเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์และวิธีการอบชุบ
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับ
4(3-3-6)
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ
(Computer Control for Automated Production
System)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม และ
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เรีย นรู้เทคนิ คและวิธีก ารควบคุ มระบบอั ตโนมั ติในโรงงาน
อุตสาหกรรมการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการทางานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์
การฝึกปฏิบัติ
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533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต
4(4-0-8)
(Manufacturing Execution System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใช้ ในการสั่ งการ การ
จัดการและการวางแผนการในการผลิตสินค้าต่างๆขององค์กร ทาความ
เข้าใจระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
ให้ ก ารวางแผนและบริ ห ารการผลิ ต ขององค์ ก รเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
4(4-0-8)
(Project Feasibility Studies)
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ในการลงทุ นทาง
อุตสาหกรรม และกรณี ศึก ษาเทคนิค เกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ เพื่ อการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์ รวมถึงวิธีการพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางกรณีศึกษา
533465 วิศวกรรมคุณค่า
4(4-0-8)
(Value Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนาวิธีการทางวิศวกรรมคุณ ค่า การประยุก ต์วิศวกรรม
คุณ ค่าเพื่อ ใช้ในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ก ารจัด ซื้อ และการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
533466 การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม
(Industrial Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท
ของไหลและกากของเสีย การควบคุมและการกาจัดน้าเสีย กรรมวิธีการ
กาจัดของเสียและก๊าซ รวมทั้งระบบการปล่อยของเสีย
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8)
(Packaging and Labeling Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ชนิดของบรรจุภัณ ฑ์ เรียนรู้
ห ลั ก ก าร อ อ ก แ บ บ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ บ น พื้ น ฐ าน ตั ว อั ก ษ ร สี แ ล ะ
ภาพประกอบ ศึกษาวัสดุสาหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพื่อใช้
กับบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน
533468 วิศวกรรมย้อนรอย
4(4-0-8)
(Reverse Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรม
ย้อนรอยสาหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ ระบบวิศวกรรมย้อนรอยความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
4(3-3-8)
(Flexible Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิตและ
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตและ
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเขีย น
โปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติชุดแขนกลชุดขน
ถ่ายวัสดุและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
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533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์กและแบบไม่มีก ารอาร์ก ฟิสิก ส์
ของการอาร์กการไหลของความร้อนในงานเชื่อมโลหะวิทยางานเชื่อม
การออกแบบงานเชื่อมศัพท์เฉพาะและสัญลัก ษณ์ งานเชื่อมความเค้น
ตกค้างและการบิดตัวคุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบข้อกาหนด
ในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์
4(4-0-8)
(Laser welding Process)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฏี แ ละการใช้ ง านเลเซอร์ ก ารผลิ ต โดยใช้ แ สงเลเซอร์
คุณ สมบัติของอนุภาคแสง/คลื่นความสัมพันธ์เบื้องต้นปฏิสัมพันธ์ของ
แสงกั บ วัสดุ ก ารดูด กลื นและปล่อ ยพลั งงานจากการกระตุ้น หลั ก การ
เบื้องต้นของเลเซอร์ประเภทของเลเซอร์เลเซอร์ทั่วไปไฟเบอร์เลเซอร์
ไดโอดเลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์การ
สะท้อนและการกระจายของแสงลักษณะรูปร่างของเลนส์การปรับปรุง
พื้นผิวงานกระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์คุณลักษณะของลาแสงเลเซอร์
ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
4(4-0-8)
(Non-Destructive Examination Technology)
วิชาบังคับก่อน : 533371 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ประเภทและตัวอย่างประยุกต์
ของการตรวจสอบโดยไม่ ทาลาย ความไม่ต่อเนื่ องและสิ่งบกพร่องที่ มี
สาเหตุมาจากวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม
การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การ

ตรวจสอบด้ ว ยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้ วยภาพถ่ ายรั งสี การ
ตรวจสอบด้ วยอคู สติ ก อิ มิ สชั น และเทคนิ ค การตรวจสอบอื่ น ๆ การ
เลื อ กใช้ เทคนิ ค การตรวจสอบโดยไม่ ท าลายให้ เหมาะสมที่ สุ ด การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยวิธีการต่างๆ
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(1-0-2)
(Special Problems in Industrial Engineering I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2(2-0-4)
(Special Problems in Industrial Engineering II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
3(3-0-6)
(Special Problems in Industrial Engineering III)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6)
(Advanced Topics in Industrial Engineering I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหั วข้ อที่ น่ าสนใจในปั จจุ บั นส าหรับการพั ฒนาใหม่ หรื อ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
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533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหั วข้ อที่ น่ าสนใจในปั จจุ บั นส าหรับการพั ฒนาใหม่ หรื อ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering III)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหั วข้ อที่ น่ าสนใจในปั จจุ บั นส าหรับการพั ฒนาใหม่ หรื อ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering IV)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาหั วข้ อที่ น่ าสนใจในปั จจุ บั นส าหรับการพั ฒนาใหม่ หรื อ
แนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
533490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ

พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการวั ฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริ ห ารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
533491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
533492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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533493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
9หน่วยกิต
(Industrial Engineering Study Project)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่
มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น หรื อ เป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ
1(1-0-12)
(Industrial Engineering Special Project)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
แก้ปัญหา การเขียนรายงานและการนาเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ

533602 กาหนดการเชิงเส้น
4(4-0-8)
(Linear Programming)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การกาหนดสูตรทางคณิ ตศาสตร์สาหรับปัญหาก าหนดการ
เชิ ง เส้ น ปั ญ หาการจั ด สรรและการควบคุ ม ที่ ให้ ค่ า ที่ ดี เหมาะสุ ด ใน
การศึกษาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เซ็ตแบบคอนเวกซ์ คุณสมบัติของผล
เฉลยที่เหมาะที่สุด วิธีซิมเพล็ก ซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กัน คอมพลิเม็นทารีส
แล็กเนส ปัญหาเกี่ยวกับการศึ กษาหลังจากที่ได้ค่าที่เหมาะที่สุด ปัญหา
โครงข่ายงาน การคานวณในรูปแบบของตัวเลข
533606 กลวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
4(4-0-8)
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับการหาค่าเหมาะที่สุด
ขั้นตอนการแจงนับและคอนเวกซ์ซิตี้ การหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้น
รวมถึงเงื่อนไขของการได้ค่าเหมาะที่สุด การผ่อนปรนแบบลากรานจ์
การตัดหลายหน้า และวิธีการจุดภายในสาหรับการหาค่าเหมาะที่สุด
533607 แบบจาลองเชิงการแปรเปลี่ยน
4(4-0-8)
(Stochastic Modeling)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนาเกี่ยวกั บพื้นฐานของกระบวนการเชิงการแปรเปลี่ย น
ความน่ า จะเป็ น ของโครงสร้ า งของแบบจ าลองเชิ ง การแปรเปลี่ ย น
กระบวนการรีนิ วเอิล กระบวนการนับ ลูก โซ่ม าร์คอฟ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการเกิดและสิ้นสุด กระบวนการคงที่
และการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม การประยุกต์ข องกระบวนการเชิงการ
แปรเปลี่ ย นในการวิ จั ย การด าเนิ น งาน การศึ ก ษาคุ ณ ภาพ และ
การศึกษาความเชื่อถือได้
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533608 ทฤษฎีแถวคอย
4(4-0-8)
(Queuing Theory)
วิชาบังคับก่อน : 533607 แบบจาลองเชิงการแปรเปลี่ยน
กลวิ ธี แ ละการประยุ ก ต์ ข องแถวคอยรู ป แบบดั้ ง เดิ ม และ
รูปแบบปัจจุบัน แบบจาลองแถวคอยแบบพิเศษที่ใช้อย่างแพร่หลายใน
วงการต่างๆ เช่น โครงข่ายทางโทรคมนาคม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และระบบการให้บริการเชิง
การแปรเปลี่ยน แถวคอยที่ได้สิทธิพิเศษ แถวคอยที่ได้รับการพิจารณา
ใหม่ แถวคอยในสายการผลิต โครงข่ายงานแถวคอย
533624 การจัดการและการควบคุมการผลิต
4(4-0-8)
(Production Management and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลวิธีและการประยุกต์เกี่ ยวกั บแนวความคิดในการออกแบบ
ระบบควบคุ มสิ นค้ าคงคลั ง ระบบการควบคุ มการผลิ ต ระบบควบคุ ม
คุณภาพ ระบบการวางแผนโครงการ การใช้ คอมพิ วเตอร์เพื่ อช่ วยในการ
ออกแบบระบบที่ต้องการ
533625 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
4(4-0-8)
(Economics Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการขั้นสูงที่เกี่ย วกับการวิเคราะห์งาน
วิศวกรรมโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ การเปรียบเทียบทางเลือกการ
ลงทุน การประเมินการลงทุนในงานวิศวกรรมภายใต้ความไม่แน่นอน
การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุน
533626 การจัดการทางการเงิน
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)

การควบคุมการจัดการโดยใช้ก ระบวนการทางงบประมาณ
และการเงิ น การเตรี ย ม การประเมิ น และการท าให้ เ กิ ด ผลของ
งบประมาณเงิ น ทุ น และการด าเนิ น การ รวมถึ ง การทบทวนการ
ดาเนินการตามงบประมาณที่ได้จัดทา
533628 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การจัดการสินค้าคงคลังในการออกแบบห่วงโซ่อุปทาน ปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถแบบเชิงการแปรเปลี่ยน วิธีการคานวณต่างๆ ใน
ระบบโลจิสติกส์ ทฤษฎีตาแหน่งที่ตั้ง ระบบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
533630 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
4(4-0-8)
(Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้ นฐานเกี่ ย วกั บการตั ดสิ น ใจที่ มี เหตุ ผล การทบทวน
เกี่ยวกับตารางผลตอบแทน วิธีการตัดสินใจในสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน
คุณค่าของข้อมูลที่สมบูรณ์และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แผนภูมิการตัดสินใจ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีเกม แบบจาลองการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ
533632 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์
4(4-0-8)
(Total Quality Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปรัชญาและการประยุก ต์ก ารจัดการคุณ ภาพแบบสมบูรณ์
วิธีก ารปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจเกี่ย วกับการผันแปร
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีความรู้ แนวความคิด เกี่ยวกับคุณภาพ
แบบสมบูรณ์ กลยุทธ์ทางคุณภาพ คุณภาพและการแข่งขัน ต้นทุนของ
คุ ณ ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ผู้ ข าย คู่ มื อ คุ ณ ภาพ การน าระบบ
คุณภาพไปใช้ในงานบริการ
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533641 ทฤษฎีทางสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Theories)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น การกระแจกแจงและ
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม การเปลี่ยนรูปของตัวแปรสุ่มและลาดับทาง
สถิติ การสร้างฟังก์ชั่นและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอบเขต สถิติอนุมาน
ทฤษฎีการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบ
จุดและการประมาณค่าแบบเป็น ช่วง ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบที่มี
กาลังมากสุด การทดสอบสัดส่วนความเป็นไปได้ การทดสอบไคสแควร์
533642 การควบคุมคุณภาพขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Quality Control)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การประสานวิธีการทางสถิติเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพทาง
วิศวกรรมและการผลิ ต การตรวจสอบกระบวนการของระบบการวั ด
แบบจาลองทางสถิติ ระบบมาตรฐานสากล สาระสาคัญและประมวลผล
งานของทากูชิและผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางสถิติ
533644 แบบจาลองทางสถิติและการออกแบบการทดลอง4(4-0-8)
(Statistical Modeling and Design of Experiment)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาทั้ งทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งและการน าไปใช้ งานจริ ง
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนควบคู่
รูปแบบเหมาะที่สุดสาหรับการออกแบบ การออกแบบการทดลองและ
การวิเคราะห์การทดลองแบบแฟคตอเรีย ล การออกแบบการทดลอง
แบบนอนพารามิเตอร์

533645 การจาลองระบบ
4(4-0-8)
(Systems Simulation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การประยุก ต์ใช้กลวิธีก ารทาแบบจาลองสาหรับการจาลอง
ระบบ เพื่ อ ใช้ ในการออกแบบ และวิเคราะห์ ร ะบบในการผลิ ต การ
กระจายสิ น ค้ า และการบริ ก าร การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การสร้ า งรู ป
แบบจาลองการประเมินการออกแบบจาลองหลายๆแบบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาการจาลองระบบ
533646 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Regression Analysis)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบ
ง่าย การวิเคราะห์ค่าเรซิดวลและวิธีการแก้ไข การเปลี่ยนรูปของข้อมูล การ
ถดถอยแบบทวีคูณ การถดถอยแบบโพลิโนเมียล การถดถอยแบบถ่วงน้าหนัก
กลวิธีการเลือกแบบจาลอง ขอบเขตของความเชื่อมั่นร่วมกัน การวิเคราะห์
ผลกระทบของตั วแปร การใช้ ตั วแปรบ่ งชี้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
ร่วมกัน ความรู้เบื้องต้นสาหรับการถดถอยไม่เชิงเส้น
533651 ปัจจัยมนุษย์ในระบบงานวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Human Factors in Engineering Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิ ด ทางปั จ จั ย มนุ ษ ย์ การวั ด ขนาดร่ า งกายมนุ ษ ย์
สรี ร วิ ท ยาการท างาน ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องมนุ ษ ย์ แ ละการถ่ า ยโอน
สาร ส น เท ศ ก ารอ อ ก แ บ บ ก ารค วบ คุ ม แ ล ะ ห น่ วย แ ส ด งผ ล
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความล้า
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533661 การออกแบบระบบการผลิต
4(4-0-8)
(Manufacturing Systems Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การออกแบบกระบวนการ กลวิธีการวิเคราะห์การไหลตัว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม การออกแบบสถานีงานและพื้นที่ใช้
งานที่ ต้ องการ ระบบสนั บสนุ น และพื้ นที่ ใช้ งานที่ ต้ องการ ผั งโรงงาน
เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุ การผลิตแบบเซลลูลาร์ วิธีการพื้นฐานในการ
ออกแบบเซลล์ กลุ่มเทคโนโลยี การวิเคราะห์ การไหลของการผลิต การ
วางแผนกระบวนการผลิต รหัสและการจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ
4(4-0-8)
(Intelligent Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ เช่น เครือข่ายใย
ประสาท เซทวิภัชนัย และขั้นตอนวิธีทางรหัสพันธุกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

533662 การออกแบบเครื่องมือกล
4(4-0-8)
(Machine Tool Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ข้อกาหนดทั่วไปของเครื่องมือกล การวิเคราะห์การออกแบบ
ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งมื อ กล เช่ น แบริ่ ง ช่ อ งน าทาง พลศาสตร์ ข อง
กระบวนการตัด ความเร็วแบบเป็นจังหวะและไม่มีจังหวะ การวัดมุมใน
การป้ อ นชิ้ น งาน การวิ เคราะห์ ก ารควบคุ ม และความสามารถของ
เครื่องมือกล

533670 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการผลิต
4(4-0-8)
(Information Technology for Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
วิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ คา
จ ากั ด ความฐานข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การการใช้ งาน
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กั บโปรแกรม การออกแบบและการนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลไปใช้ การดูแลระบบข้อมูล การใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้าน
การปฏิบัติการ เช่น การควบคุมกระบวนการผลิต คุณ ภาพ การจากัด
ความกระบวนการและการผลิต สินค้าคงคลัง และการซ่อมบารุงโรงงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการ สถาปัตยกรรมระบบ การดูแลให้มีข้อมูลที่
แม่นยาและเพียงพอ

533668 เทคโนโลยีอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Automation Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เรี ยนรู้ ระบบการผลิ ตอั ตโนมั ติ เบื้ องต้ น ศึ กษาองค์ ประกอบ
ต่างๆ ในระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ทางานและอุปกรณ์ตรวจวัด การควบคุม
โดยใช้พีแอลซีและระบบสกาดาร์ การสื่อสารระหว่างระบบอัตโนมัติในการ
ทางานร่วมกันหรือการทางานร่วมกั บระบบต่างที่ เกี่ ยวข้อง การควบคุม
แบบป้อนกลับ การทางานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร

533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-1-2)
(Industrial Engineering Seminar I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ ยวกั บหัวข้อที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1(0-1-2)
(Industrial Engineering Seminar II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอและการอภิปรายเกี่ ยวกั บหัวข้อที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
4(4-0-8)
(General Geology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บโครงสร้างภายในของโลก กระบวนการ
ต่างๆ ทีเกิดขึ้นใต้เปลือกโลกและบนผิวโลก คุณสมบัติทางกายภาพและการ
จัดหมวดหมู่ ของแร่ หิ นและวัฏจักรของหิ น การระเบิ ดของภู เขาไฟ การ
เปลี่ยนรูปร่างของเปลือกโลก การเกิดภูเขา และการเคลื่อนไหวของเปลือก
โลก การผุพังของหินและการเคลื่อนที่ของมวล กระบวนการของน้าผิวดิน
และน้าบาดาล ธารน้าแข็ง, ทะเลทรายและชายฝั่ง
534201 ปฏิบัติการธรณีวิทยาทั่วไป
1(0-3-3)
(General GeologyLaboratory)
วิชาเรียนร่วม :534200ธรณีวิทยาทั่วไป
การตรวจสอบแร่โดยคุณสมบัติทางกายภาพ การจัดหมวดหมู่
ของแร่และแร่ประกอบหิน การจาแนกชนิดของหิน การใช้แผนที่ภู มิ
ประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
(Structural Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4(3-3-9)

รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การ
จาแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณี วิทยาจากรูปแบบของหินโผล่
และโดยวิธีการโปรเจคชั่น
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Industry)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การส ารวจปิ โ ตรเลี ย มด้ ว ย
วิธีการต่าง ๆ เทคนิคการเจาะหลุมสารวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการ
นาขึ้นมาสู่ ผิว วิธีก ารผลิตที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ และเทคโนโลยี ก าร กลั่ น
การขนส่ง และการตลาดของน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Geology)
วิชาบังคับก่อน :534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การก าเนิ ด การเกิ ด การสะสมตั ว ของ
ปิโตรเลียม ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
534205 คุณสมบัติหินและของไหล
3(3-0-6)
(Rock and Fluid Properties)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1, 102111 เคมีพื้นฐาน 1
และ534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
คุณ สมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความ
พรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความ
ดั น แค๊ พ พิ ล ลารี คุ ณ สมบั ติ ข องปิ โ ตรเลี ย ม ก๊ าซ น้ ามั น และน้ า การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความ
ดัน อุณหภูมิ และปริมาตร
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534206 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล
(Rock and Fluid Properties Laboratory)
วิชาเรียนร่วม : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล
ปฏิ บั ติ ท ดลองคุ ณ สมบั ติ ข องหิ น และของไหลต่ าง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต
534207 ภูมิสันฐานวิทยา
3(2-3-7)
(Geomorphology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการนั้ น ๆ การประยุ ก ต์ วิช าภู มิ สั ณ ฐานวิ ท ยากั บ สาขาวิช า
เทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่น ๆ
534208 แร่วิทยา
4(3-3-9)
(Mineralogy)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจาแนก
ชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่
534300 ศิลาวิทยา
3(2-3-7)
(Lithology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
กาเนิดของหินชนิดต่างๆ แร่ประกอบหิน ลักษณะเนื้อของหิน
โครงสร้างของหิน การเรียกชื่อหิน การแบ่งชนิดหิน การศึกษาหินโดยแว่น
ขยายและกล้องขยายการศึกษาแผ่นหินบางโดยกล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซิ่ง
534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
(Geophysical Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

4(3-3-9)

1(0-3-3)
หลักการส
ารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่าง ๆของการสารวจ
ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
4(4-0-8)
(Reservoir Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล และ
103105 แคลคูลัส 3และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
การไหลของไหลในตั วกลางพรุน การไหลเข้ าสู่ ห ลุ ม การ
ทดสอบการไหล คุณ สมบั ติตั วกลางพรุน การคานวณปริมาณสารอง
กลไกการขั บ เคลื่ อ น และการค านวณมวลสมดุ ล ย์ สาหรับ แหล่งก๊ า ซ
ก๊าซ-ก๊าซเหลว น้ามัน และน้าบาดาล
534303 วิศวกรรมการเจาะ
4(4-0-8)
(Drilling Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่น
เจาะน้าโคลนที่ใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบที่ มีผลต่อการเจาะที่
เหมาะสมที่สุด การทดสอบหลุมเจาะโดยวิธีดริลสเตมเทส เทคนิคการ
เจาะหลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และ
การเจาะนอกชายฝั่งทะเล
534304 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ
1(0-3-3)
(Drilling Fluid Laboratory)
วิชาเรียนร่วม : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลที่ใช้ในการเจาะและผล
จากการเพิ่มสารเติมแต่งต่าง ๆ
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534305 การเรียงลาดับชั้นหินและธรณีวิทยา
3(3-0-6)
ประเทศไทย
(Stratigraphy and Geology of Thailand)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
ความรู้ พื้ น ฐานทางบรรพชี วิ น ทั่ ว ไปและบรรพชี วิ น ของ
ประเทศไทย มโนคติ ข องการล าดั บ ชั้ น หิ น ของประเทศไทย และ
ธรณีวิทยาของประเทศไทย
534306 วิทยาการตะกอน
3(2-3-4)
(Sedimentology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การกาเนิดของตะกอนของหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของ
การตกทับถมของตะกอน มโนคติของลัก ษณะปรากฏของหินชั้นและ
การประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี
534307 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม
1หน่วยกิต
(Petroleum Technological Excursion)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ
534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
การเยี่ยมชมโรงงานและกิ จกรรมทางปิโตรเลีย มตั้งแต่ก่อน
จนถึงหลังการผลิต ตัวอย่างเช่นหินต้นกาเนิดไฮโดรคาร์บอน การสารวจ
คลื่นสั่นสะเทือน แท่นเจาะ สถานีผลิต โรงกลั่นอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
4(4-0-8)
(Petroleum Production Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
การไหลผ่านท่อผลิตท่อผิวดินของของไหลสถานะเดียว และ
ของไหลหลายสถานะ การไหลผ่ านโช้ ค พฤติก รรมการไหลเข้ าหลุ ม

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
ถูกทาลาย การซ่อมบารุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและทา
ให้หินแตก
534310 การฝึกภาคสนาม
3หน่วยกิต
(Field Work)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้างและ
534300 ศิลาวิทยา
ฝึก ปฏิบั ติก ารสารวจทางธรณี วิท ยาและการทาแผนที่ การ
ผลิตแผนที่ทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง การเตรียมและการเสนอ
รายงานทางธรณีวิทยา
534311 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ
4(3-3-9)
(Well Logging)
วิชาบังคับก่อน : 534205 คุณสมบัติหินและของไหล
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ห ยั่ ง ธรณี ห ลุ ม เจาะต่ า ง ๆ หลั ก การ การ
ประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการ
เก็ บรายละเอีย ดหลุมเจาะในงานด้านการสารวจปิโตรเลีย ม และการ
ประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้าบาดาล
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534312 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม
3(3-0-6)
(Petroleum Economics)
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทางปิโตรเลียม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ก ารลงทุน การตัดสินใจในการ
ลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก
534313 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-3-7)
(Photogeology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ
534207 ภูมิสัณฐานวิทยา
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณีวิทยา หลักเกณฑ์
เบื้องต้นและคุณสมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายในเชิง
ปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้พื้นฐานทางการรับรู้
ระยะไกลรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี
534314 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะ
แวดล้อ มของมนุษ ย์ การประยุก ต์ใช้ข้อมูล ทางธรณี วิท ยากั บการวาง
แผนการใช้ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒ นาชนบทและระบบ
สุขอนามัย
534315 อุทกธรณีวิทยา
(Hydrogeology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4(3-3-9)

วัฎจักรของน้า กาเนิดของน้าใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของ
ชั้นหินอุ้มน้า กฎของดาร์ซี
534316 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2
3(3-0-6)
(Reservoir Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 534302 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1
การทดสอบอัตราการไหลหลุมก๊าซและหลุมน้ามัน ความสามารถ
ในการผลิตของหลุม พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การวิเคราะห์อัตราผลิตที่
ลดลง การแทนที่ของสารละลายได้ และการผลิต ทุติยภูมิเบื้องต้น พื้นฐาน
การทาแบบจาลองคอมพิวเตอร์แหล่งปิโตรเลียม
534317 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 2
3(3-0-6)
(Petroleum Production Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 534308 วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 1
อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการปฏิบัติ
ต่อน้ามัน ระบบปฏิบัติต่อน้า การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตราการไหล
และอุปกรณ์เพิ่มความดัน
534318 การสารวจปิโตรเลียม
3(2-3-7)
(Petroleum Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534204 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และ
534301 การสารวจธรณีฟิสิกส์
เป้าหมายของการสารวจ การศึกษาหินต้นกาเนิด การวิเคราะห์
แอ่ง การสารวจลาดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซึ่งข้อมูล การ
ประเมินผลและการแปลความหมายจากข้อมูล การสร้างแบบจาลอง วิธีการ
ของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีสาหรับการสารวจ
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534319 คลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนใน
4(3-3-6)
การสารวจปิโตรเลียม
(Reflection Seismics in Petroleum Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534301การสารวจธรณีฟิสิกส์
ทฤษฎีพื้ นฐานทางด้านการสารวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทื อน
แบบสะท้อนกลับ การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแปล
ความหมายคลื่ น ไหวสะเทื อนแบบสะท้ อ นกลั บ การประยุ ก ต์ใช้ ก าร
สารวจแบบคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับในการสารวจปิโตรเลียม
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกสารวจภาคสนาม
534320 ธรณีวิทยาจากการรับรู้ระยะไกล
4(3-3-9)
(Remote Sensing Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไปและ
534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
ทฤษฎีพื้นฐานทางด้านการสารวจด้วยการรับรู้จากระยะไกล
การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการรั บ รู้ ร ะยะไกลและภาพถ่ า ยจาก
ดาวเทียม ในการสารวจหิน แร่ และการจาแนกลักษณะทางธรณีวิทยา
โครงสร้าง ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและการออกสารวจภาคสนาม
534321 การเขียนและการเสนอรายงานทาง
1(1-0-2)
เทคโนโลยีธรณี
(Geotechnological Report Writing and Presentation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ลาดับของเนื้อหาใน
รายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การ
อ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

534322 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี
3(3-0-6)
(Quaternary Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การประยุก ต์ด้วยหลัก การเรียงลาดับชั้นหินต่อตะกอนควอ
เทอร์นารี วิธีก ารหาอายุในควอเทอร์นารี หลัก ฐานการเปลี่ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี
534323 ธรณีวิทยาแหล่งแร่
3(3-0-6)
(Geology of Mineral Deposits)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะและการแพร่ ก ระจายของแหล่ ง แร่
เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทาเหมืองแร่
534324 ธรณีวิทยาเหมืองแร่
3(3-0-6)
(Mining Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
การสารวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ
รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทาเหมืองแร่
534325 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว
3(3-0-6)
(Subsurface Geology)
วิชาบังคับก่อน : 534202 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
การแปลความหมายของโครงสร้ างทางธรณี วิ ทยาและการ
วิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดงโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพื่อผลิตแผนที่ใต้พื้นผิว
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534326 เทคโนโลยีหลุมเจาะ
2(2-0-4)
(Well Technology)
วิชาบังคับก่อน : 534303 วิศวกรรมการเจาะ
การออกแบบและการดาเนินการเจาะ การพัฒ นาและการ
บารุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการเจาะ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
534327 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน
2(2-0-4)
(Geology of Energy Resources)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป
หลั ก การของธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม ธรณี วิ ท ยาถ่ า นหิ น
ธรณีวิทยาของหินน้ามัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การ
ใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ
534328 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา
2(2-0-4)
(Geodata Processing)
วิชาบังคับก่อน : 534200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ
523101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หลักการของการหาปริมาณทางธรณีวิทยา การประยุกต์วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณี วิทยา การวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพต่าง ๆ
534329 การสารวจธรณีเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Geochemical Exploration)
วิชาบังคับก่อน : 534208 แร่วิทยา
สภาพแวดล้อ มทางธรณีเคมี การกระจายตัว แบบปฐมภูมิ
และทุติย ภูมิ การสารวจแบบไพศาล และการสารวจแบบละเอีย ด
การเก็บตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัว อย่า ง การวิเคราะห์ข้อ มูล
ทางสถิติ

534330 วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Gas Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 534203 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ส่วนประกอบและคุณ สมบั ติของก๊ าซธรรมชาติ วิธีการวัด
และการเก็ บ ตั วอย่ าง การประเมิ น ปริม าณสารอง กระบวนการผลิ ต
เทคนิคการขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ
534400 ธรณีวิทยาสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Geology for Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ธรณีวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพื้นผิวของ
เปลือกโลก ลัก ษณะและการก าเนิดของหิ นโดยทั่ วไป โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การสารวจทาแผนที่ธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่ตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้า การควบคุมการกัดเซาะและน้าท่วม การเจาะ
อุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
534401 โครงงานเทคโนโลยีธรณี
3(0-6-3)
(Geological Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ กษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยี ธรณี การส่ งเสริ มให้ มี
แนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือทดลอง หรือ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การทางาน การประเมิน
ค่าใช้จ่าย และการกาหนดกรอบเวลาทางาน และการนาเสนอโครงการ
534402 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1
3(0-9-9)
(Special Problem I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี
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534403 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2
3(0-6-3)
(Special Problem II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี

คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

534405 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2
3(0-9-9)
(Advanced Topics in Geotechnology II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี

534491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

534490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ ก รระบบบริห ารงาน

534492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 534491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั กงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่ วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ

534404 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1
3(0-9-9)
(Advanced Topics in Geotechnology I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น และพั ฒ นาการใหม่ ๆ
ทางด้านเทคโนโลยีธรณี
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534493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 534492 สหกิจศึกษา 2
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั กงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
534494 โครงงานศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีธรณี
9 หน่วยกิต
(Geotechnological Profession Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางเทคโนโลยีธรณี โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
และต้องมีการสอบปากเปล่า
535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-3)
(Manufacturing Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต ภาพรวม
ของหลั ก สู ตรวิ ศวกรรมการผลิ ตยุ ทธศาสตร์ ในการเรี ยน อุ ปกรณ์ และ
เครื่องมื อที่ จะได้ ใช้ ในการศึ กษา การเขี ยนรายงาน การน าเสนองานทาง

วิ ศวกรรม การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พื้ นฐานเพื่ อช่ วยในการศึ กษา
ภาพรวมของการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมการผลิต ความสาคัญและ
พื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของการผลิต
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Fundamental of Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุ
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม เช่นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ
หล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็นการขึ้นรูปแบบผงการฉีดขึ้นรูป การ
เป่าขึ้นรูป การปรับปรุงคุณ สมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน
กระบวนการแปรรูป ชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่องจัก รพื้น ฐาน และ
เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมเชิงตัวเลขเช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
ตัด รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่ การปรับปรุงคุณภาพผิวและ
การเคลือบผิว กระบวนการเชื่อมต่อวัสดุด้วยวิธีต่างๆเช่น การเชื่อม การ
ใช้ ส ลั ก เกลี ย ว การใช้ ก าว ระบบมาตรฐานที่ ใช้ แ พร่ ห ลาย เช่ น TIS,
ANSI, JIS พื้ น ฐานการวิ เคราะห์ ค วามล้ ม เหลวและผลกระทบของ
กระบวนการผลิต
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและ
1(0-3-3)
การขึ้นรูป
(Forming and Heat Treatment Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิตหรือเรียนควบคู่กับ
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปวัสดุด้วยการหล่อการตีขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป
การเป่าขึ้นรูป และการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทางความ
ร้อน การวัดความแข็ง การขัดชิ้นงานเพื่อส่องกล้องขยาย
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535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ 1(0-3-3)
(Machining and Joining Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อน
และการขึ้นรูป
ฝึก ปฏิ บั ติ ก ารการแปรรูป และประกอบชิ้ น งาน ตั้ งแต่ ก าร
วางแผนล าดั บ กระบวนการ การตัด การกลึ งการกั ด การเชื่ อ ม การ
ประกอบ และการตรวจสอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับ
535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม
2 (1-3-5)
(Industrial Work Improvement)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้ น ฐานการศึ ก ษาการเคลื่อ นไหว ทั้ งวิธี ก ารวิเคราะห์ ก าร
ทางาน การวัดการทางาน และการปรับปรุงกระบวนการทางาน โดย
เน้นสายการผลิตแบบงานประกอบ การออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้
เหมาะส าหรั บ พนั ก งาน การศึ ก ษาเวลาเพื่ อ วั ด ผลการท างาน และ
ก าหนดเวลามาตรฐานการท างาน การวิ เ คราะห์ แ บบผั ง สถาน
ประกอบการเบื้ องต้น ทั้งแบบผังตามกระบวนการ และ แบบผังตาม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แนะน าแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์โ ดยเน้ น รูป แบบการ
ขนส่ง และโครงข่าย
535311 เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
(Economy for Engineer)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โ ครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ สาหรับ วิชาชีพ วิศวกรรม การเปลี่ย น
ค่า ของเงิน ตามเวลา สูต รดอกเบี้ย และการแก้ปัญ หาดอกเบี้ย การ
วิเ คราะห์แ ละก ารเปรีย บเทีย บ โครงก ารโดยวิธ ีต ่า งๆ อัต รา

ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ก ารทดแทนทรัพ ย์สิน การ
คิด ค่า เสื ่อ มราคา การวิเ คราะห์จ ุด คุ ้ม ทุน การประเมิน การลงทุน
โครงการทางวิศวกรรมภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
กรณีศึกษาในทางวิศวกรรม
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Integrated Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมใน
องค์กรการผลิต องค์กรและการจัดองค์กร การวางแผนกาลังการผลิต
พื้นฐานการออกแบบระบบการผลิต พื้นฐานการเลือกทาเลที่ตั้งและการ
วางผั งโรงงาน การเคลื่อ นย้ ายวัส ดุ ในระบบการผลิ ต การจั ด การโซ่
อุปทาน การวางแผนการผลิตหลัก วิธีการผลิตเพียงให้ทันกับเวลา(JIT)
และวิ ธี ท ฤษฎี ข้ อ จ ากั ด (TOC) ทฤษฏี ก ารผลิ ต แบบลี น การวั ด
ประสิทธิภาพการดาเนินการผลิต
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด
1(0-3-3)
(Material Testing and Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
525204 กลศาสตร์ของไหล 1และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
พื้น ฐานการศึ ก ษาด้านการปฏิ บัติ ก ารทางวิศวกรรมการใช้
เครื่องมือวัดเช่นเครื่องมือวัดขนาด ความดันอุณ หภูมิความเครีย ดการ
ทดสอบวัสดุเช่นแรงดึงแรงบิดแรงเฉือนความล้า และการคืบของโลหะ
การทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัดความเร็วของของไหลการวัด
แรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น
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535314 การจาลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม 4 (4-0-8)
(System Modeling and Industrial Control)
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก ของระบบควบคุ ม แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
ระบบแบบต่ างๆ ส่ ว นประกอบของระบบควบคุ ม ทางอุ ต สาหกรรม
เสถี ย รภาพและสมรรถนะของระบบควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
4(4-0-8)
(Product Quality)
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
นิยามของคุณ ภาพพื้นฐานวิธีทางสถิติที่ใช้เพื่อการออกแบบ
ควบคุ ม ตรวจสอบและปรับ ปรุงคุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ์ เช่น ทฤษฎี ก าร
ควบคุมกรรมวิธีการผลิตทางสถิติ (SPC) ทั้งแผนภูมิควบคุมตัวแปรเชิง
ตัวเลขและตัวแปรเชิงคุณ ลักษณะ การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ควบคุมกระบวนการผลิต ทฤษฎีก ารควบคุมคุณ ภาพทางสถิติ (SQC)
ทฤษฎีและการออกแบบการชักตัวอย่าง ทฤษฏีการออกแบบการทดลอง
การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ
535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1(0-3-3)
(Manufacturing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
การผลิตขั้นสูง เช่น การตัดและเชื่อมด้วยเลเซอร์ การขึ้นรูป
โลหะแผ่นทั้งการพับและการลากขึ้นรูปลึก การทดสอบการดีดตัวกลับ
ของการขึ้นรูปโลหะแผ่น การทดสอบแบบไม่ทาลาย การสแกนแบบสาม

มิติ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การสร้างโมลด์หล่อจากเรซิน การ
ตรวจสอบขนาดชิ้นงานอย่างละเอียด
535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
1(0-3-3)
(Manufacturing Engineering Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
การน าเสนอและอภิ ป รายหั วข้ อ ทางวิ ศ วกรรม แบ่ งกลุ่ ม
นักศึกษาเพื่อระดมสมอง การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน และการเขียน
รายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ
535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้
2(1-3-5)
คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Aided Engineering Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกลและ
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
ความส าคั ญ และหลั ก การวิ เคราะห์ ท างวิ ศ วกรรมโดยใช้
คอมพิ วเตอร์ ทบทวนกลศาสตร์วั สดุ และการถ่ ายเทความร้อน ปั จจั ยที่
เกี่ ยวข้องกั บการวิเคราะห์ และออกแบบชิ้ นงาน เช่ น คุณสมบั ติของวัสดุ
ความเค้นความเครียด การเสียรูป เกณฑ์การคราก แฟกเตอร์ความปลอดภัย
เงื่อนไขการยึดและภาระกรรมแบบต่างๆเป็นต้น หลักการของการวิเคราะห์
ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ และการประยุ ก ต์ ใช้ งาน การใช้ วิ ธี ไฟไนต์ เอลิ เมนต์
แก้ปัญหากลศาสตร์ของแข็งและการถ่ายเทความร้อนแบบ 1 มิติอย่างง่าย
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ปัญหาซับซ้อนได้แก่ ปัญหาด้านสถิตยศาสตร์
การถ่ ายเทความร้อน ความล้า การเคลื่ อนไหวของกลไกของชิ้นส่ วนงาน
และปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต
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535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2(1-3-5)
(Computer Aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
ความเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
และการผลิ ต โดยใช้ ค อมพิ วเตอร์ช่ วยมาตรฐานและการแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ระหว่ า งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ารออกแบบ เพื่ อ การ
ประกอบการออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต กระบวนการขึ้นรูป
โดยวิธีนาเนื้อวัสดุออก เครื่องจักรซีเอ็นซี การกลึงการกัด เครื่องมือตัด
และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด
ของเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น M-code G-code การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับช่วยสร้างโปรแกรมควบคุมทางเดินของเครื่องมือตัด วิศวกรรม
ย้อนรอย การขึ้นรูปเร็ว การจัดการวงจรอายุผลิตภัณฑ์
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
2(1-3-5)
(Integrated Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
การบูรณาการความรู้ ด้านกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
ความล้มเหลว และผลกระทบของกระบวนการผลิต หลักการเบื้องต้น
ของการคิดต้นทุนการผลิตชิ้นงาน การผลิตเชิงอุตสาหกรรมตามแบบที่
กาหนด การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตเป็น
ชิ้นงานสาเร็จ เช่น การขึ้นรูป การแปรรูป การอบชุบความร้อน การ
ปรับ ปรุงคุณ ภาพผิว การประกอบ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ทั้ งที่ เป็ น
ชิ้นงานโลหะโลหะแผ่น พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
535336 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม
1 (0-3-3)
(Precision Measurement and Control Laboratory)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น: 535314 การจ าลองระบบและการควบคุ ม เชิ ง
อุตสาหกรรม
การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ การทดสอบสมดุลของ
เพลา การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุม

แบบ PID การควบคุมความเร็ว การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด
การเปรียบวัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการ
วั ด (Gauge R&R) การทดสอบแบบเร่ ง การฝึ ก หั ด ใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด
ละเอียดต่างๆ
535337 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3 (3-0-6)
(Commercial Materials and Selection)
วิชาบังคับก่อน: 531101 วัสดุวิศวกรรม
ทบทวนคุณ สมบั ติ ของวัส ดุโลหะ เซรามิก พอลิ เมอร์ และ
วั ส ดุ ผ สม อิ ท ธิ พ ลของกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุเชิงพาณิชย์ที่มีใช้งานแพร่หลาย
ในอุ ต สาหกรรม พฤติ ก รรมของวั ส ดุ ภ ายใต้ ภ าระกรรมและสภาวะ
แวดล้อมใช้งานที่ทาให้เกิดการเสื่อมคุ ณภาพ การสึกหรอ การล้า การ
คืบ และการคราก เทคนิคการปรับปรุงสภาพผิววัสดุเพื่อยืดอายุการใช้
งาน การเลื อกใช้วัสดุ โดยคานึงถึงการใช้ งานและต้นทุ น พื้ น ฐานการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของการเลือกวัสดุ
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต
2 (1-3-5)
และจับยึดชิ้นงาน
(Jig and Fixture Design)
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(หรือ 53730 โครงสร้างอากาศยาน)
พื้ น ฐานการออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยผลิ ต และจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน
รูปแบบ หน้าที่ และวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ ช่วยผลิตและจับ ยึดชิ้นงาน
หลัก การก าหนดตาแหน่งและจับยึดชิ้นงาน การออกแบบที่คานึงถึง
ความคุ้มค่าและหลักการยศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมสาหรับกระบวนการ
ผลิตทั้งด้วยเครื่องจักรกลและมนุษย์ รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง
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535414 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
1 (0-3-3)
(Industrial Automation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม หรือเรียนควบคู่กัน
ระบบไฮดรอลิก ส์ ระบบนิวแมติก ส์ โปรแกรมควบคุมแบบ
ลอจิก ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การควบคุม
มอเตอร์ สายพานลาเลียง ระบบควบคุมการผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์ (CIM) ระบบแขนกล ระบบการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
การประมวลผลภาพ
535415 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด
2 (1-3-5)
และพิกัดความเผื่อ
(Geometric Dimensioning and Tolerancing)
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
หลักการพื้นฐาน และมาตรฐานการกาหนดสัญลักษณ์ ในการ
ควบคุมรูป ร่างรูปทรงการควบคุมคุ ณ สมบัติพื้ นผิว การควบคุมขนาด
การให้ ข นาดของชิ้ น ส่ ว น รวมถึ ง การก าหนดพิ กั ด ความเผื่ อ ในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม
535441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Manufacturing Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างๆ ของวิศวกรรมการผลิต
535442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1
4(4-0-8)
(Special Problem in Manufacturing Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
535443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2
4(4-0-8)
(Special Problem in Manufacturing Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
535444 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
4(4-0-8)
(Manufacturing Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษาต้อง
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
535445 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
4(4-0-8)
(Manufacturing Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปั ญ หาที่ น่าสนใจทางปฏิบั ติในด้านต่างๆของ
วิศวกรรมการผลิต โครงงานต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษาต้อง
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

517
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

535450 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
4(4-0-8)
(Data Storage Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
เทคโนโลยี และกระบวนการผลิ ตฮาร์ ดดิ สก์ เทคโนโลยี ก ารผลิ ตด้ วย
กระบวนการฟิล์มบาง เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวนา แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต การศึกษาดู
งานโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์
535451 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์
4(4-0-8)
(Product Development and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การพั ฒ นาแนวคิ ด เรื่อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ริ ง ที่
ดึงดูดใจลูกค้า วิชาจะเน้นที่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้แบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจนกระทั่งถึงการ
นาส่ง การพิจ ารณาความเป็นไปได้ของต้นแบบผลิตภัณ ฑ์และวิธีก าร
ผลิต ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว
535452 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
4(4-0-8)
(Product System Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
การวิเคราะห์ แ ละการควบคุ ม ระบบการผลิ ต เทคนิ ค การ
พยากรณ์ การวิเคราะห์และควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต
วิธี ก ารวางแผนความต้ อ งการวั ส ดุ (MRP) การวิ เคราะห์ แ ละบริ ห าร
โครงการ การควบคุมตารางการผลิตโดยใช้วิธี PERT และ CPM
535453 ความปลอดภัยในโรงงาน
(Safety at Work)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานการบริ หาร
และนโยบายด้ านความปลอดภั ย ต้ น ทุ น ของการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ การ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกฎหมายความปลอดภัยในการทางานทั้ง
กฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความ
ปลอดภั ย พื้ น ฐานอาชี วอนามั ย ในโรงงานหลัก พื้ น ฐานในการควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
535454 วิศวกรรมบารุงรักษา
4(4-0-8)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิ ด การบ ารุ ง รั ก ษาแบบต่ า งๆ การบ ารุ ง รั ก ษาเมื่ อ
เสื่อมสภาพการบารุงรักษาเชิงป้องกันทั้งแบบตามเวลาและตามสภาพ
ชิ้ น ส่ ว น การป้ อ งกั น การบ ารุ ง รั ก ษา ทฤษฏี แ ละมู ล เหตุ ข องการ
เสื่อมสภาพหลักการจัดทาแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วน
เครื่องจัก รและอุปกรณ์ ก ารวางแผนและควบคุ มกิ จ กรรมบารุงรักษา
ความปลอดภั ย ในงานบ ารุ งรั ก ษา การจั ด การวั ส ดุ แ ละอะไหล่ ก าร
วิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถื อและความเสี ย หายทางสถิ ติก ารวัด และการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบ ารุ ง รั ก ษาแนวคิ ด และเทคโนโลยี ก าร
บารุงรักษาสมัยใหม่
535455 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต
4(4-0-8)
(Automated Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
การทางานของเครื่องจัก รอัตโนมัติที่ใช้เพื่อการขนถ่ายและ
การล าเลี ย ง เช่ น ระบบสายพานล าเลี ย ง แขนกล อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ
ทฤษฎี ก ารท างานของแขนกลทาง Kinematics, static, dynamics
และการควบคุมแขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของแขน
กล การเชื่อมต่ อระบบแขนกลเข้ ากั บ หน่ วยย่ อยของการทางานของ
ระบบผลิต
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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
ผลิตภั ณ ฑ์ และเครื่องจัก ร ความน่ าเชื่อถือกั บรูปแบบงานบารุงรัก ษา
ความน่าเชื่อถือกับการรับประกันสินค้า การทดสอบแบบเร่ง
535457 สถิติสาหรับการผลิต
4(4-0-8)
(Statistics for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
ทบทวนการแจกแจงข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงแบบ
ปกติ การแจกแจงแบบไวบูลล์ การแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล การ
แจกแจงแบบไบโนเมียล และการแจกแจงแบบปัวซอง การวิเคราะห์
ความผิดพลาดและความไม่แน่นอน การลามของความไม่แน่นอน การ
เปรีย บเทีย บวัดเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้า
และการทาซ้าของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์อายุก ารใช้งานด้วยการ
ทดสอบแบบเร่ง การออกแบบการทดลอง แนวคิดของการออกแบบเพื่อ
ซิก-ซิกมา
535458 ระบบการจัดการและมาตรฐาน
4(4-0-8)
อุตสาหกรรม
(Industrial Standards and Management Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เ ช่ น ISO9000, ISO14000, TS16949, ISO18000, GMP, HACCP,
TQA หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรม เช่น
LEAN, TPM, Six-Sigma มุ่ ง เน้ น ระบบการจั ด การและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสมัย ใหม่ที่ใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงเทคนิคการจัดการ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เช่ น
KAIZEN, QCC

535459 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการ
4(4-0-8)
ตรวจประเมิน
(Energy Conservation in Factory and Energy Audit)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการทางานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในโรงงาน เช่น ระบบลมอัด ระบบ
ปรับอากาศ ระบบจ่ายไอน้าและความร้ อน ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์
กรณี ศึก ษามาตรการอนุรัก ษ์ พ ลังงาน กฎหมายเกี่ ย วกั บการอนุ รัก ษ์
พลังงานในโรงงานและอาคารรูปแบบและแนวทางการจัดทารายงาน
การจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม
535462 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Machine Elements)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ระบบส่งกาลัง
และเพลา ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ และชิ้นส่วนในระบบลมเป่าและ
ไซโคลน โดยจะกล่าวถึงหลักการทางาน การนาไปใช้งาน และการประยุกต์
รวมทั้ งกล่ าวถึ งเทคโนโลยี ชิ้ น ส่ วนเครื่ อ งจั ก รสมั ย ใหม่ ที่ ใช้ งานใน
อุตสาหกรรม
535463 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
4 (4-0-8)
(Robotics Technology)
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
กล่าวนาถึงเทคโนโลยีและทฤษฎีของหุ่นยนต์ ประเภทของ
แขนหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม ระบบแกนและการเปลี่ ย นแกน พื้ น ฐาน
กลศาสตร์ ข องแขนหุ่ น ยนต์ การก าหนดพารามิ เตอร์ ข องหุ่ น ยนต์
กลศาสตร์แบบตรงและแบบผกผัน การกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์แบบต่างๆ เซนเซอร์และอุปกรณ์
กระตุ้นของหุ่นยนต์
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535464 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์
1 (0-3-3)
(Robotics Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 535463 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือเรียนควบคู่กัน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ เช่ น การ
ควบคุมหุ่นยนต์แบบต่างๆ การกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
เซนเซอร์และอุปกรณ์กระตุ้นของหุ่นยนต์
535465 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม
4 (4-0-8)
(Failure of Engineering Materials)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น: 530211 กลศาสตร์ วั ส ดุ 1 และ 531101 วั ส ดุ
วิศวกรรม
หลักการเบื้องต้นของการตอบสนองของวัสดุต่อภาระทางกล
พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ความเค้นบนชิ้นส่วนทางวิศวกรรมและเกณฑ์ ความเสีย หาย
ของวั ส ดุ สภาพความเค้ น ความเครี ย ดที่ ป ลายรอยร้ า วและการ
ตอบสนองของวัสดุที่มีรอยร้าว กลศาสตร์การแตกหักเบื้องต้น รวมไปถึง
การตอบสนองของวัสดุต่อภาระแบบวงรอบ และกรณีศึกษาประกอบ
เพื่ อ ความเข้ า ใจถึ งการน าความรู้ เกี่ ย วกั บ ความเสี ย หายในวั ส ดุ ท าง
วิศวกรรมไปประยุกต์ใช้
535466 กลศาสตร์ของการขึ้นรูปโลหะแผ่น
4 (4-0-8)
(Mechanics of Sheet Metal Forming)
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น: 535221 พื้ น ฐานกระบวนการผลิ ต และ 530211
กลศาสตร์วัสดุ
ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโลหะแผ่น ทฤษฏีพื้นฐานของ
สภาพพลาสติก ของวัส ดุโ ลหะแผ่ น ในกระบวนการขึ้น รูป แบบต่ าง ๆ
วิเคราะห์ ก ารดั ด การดึ งและการลากขึ้ น รูป วัส ดุ โลหะแผ่น อย่ างง่า ย
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุที่มีลักษณะเป็นท่อผนังบาง การศึกษาและการ

ทดสอบวัสดุโลหะแผ่นตามมาตรฐานการทดสอบแรงดึงและการทดสอบ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ ทางวิ ศ วกรรม การขึ้ น รู ป วั ส ดุ โ ลหะแผ่ น ด้ ว ย
กระบวนการขึ้นรูปที่ทันสมัย
535467 พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น 4 (4-0-8)
(Fundamentals of Sheet Metal Forming Die Design)
วิชาบังคับก่อน: 525301 การเขียนแบบทางกล และ 535466
Mechanics of Sheet Metal Forming
พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์และปัจจัยที่มีผลต่อการทางาน
ของแม่พิมพ์ วัสดุโลหะแผ่นและพฤติกรรมการเสียรูปในกระบวนการปั๊ม
ขึ้นรูป คุณลักษณะและหลักการทางานของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
การสร้างและการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป เครื่องจักรในงานปั๊มขึ้นรูป
โลหะและกลไกการทางาน การออกแบบและทาชิ้นงานเริ่มต้นแบบต่าง
ๆ สาหรับใช้ในขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูป กระบวนการปั๊มขึ้นรูปและการดัด
ขึ้นรูป ชิ้นงานที่ได้จากการปั๊มขึ้นรูป
535468 ระบบควบคุมแบบคลาสสิกและแบบปัจจุบัน 4 (4-0-8)
(Classical and Modern Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: 535314 การจาลองระบบและการควบเชิง
อุตสาหกรรม
หลัก การควบคุมแบบคลาสสิก การตอบสนองและดัชนีประสิทธิภาพ
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและ
วิ เคราะห์ ร ะบบควบคุ ม บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ หลั ก การ
ควบคุ ม แบบปั จ จุ บั น แบบจ าลองปริ ภู มิ ส เตท ความสามารถในการ
ควบคุม ความสามารถสังเกต การกาหนดโพล-ซีโรในการควบคุมแบบ
ปิด ตัวสังเกตแบบเต็มอันดับและอันดับที่น้อยลง
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535469 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด
4 (4-0-8)
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึก ษาวิธี ท างคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ การเพิ่ ม ผลประโยชน์ และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ศึ ก ษาวิ ธี วิ เคราะห์ แ นวการการปรั บ ปรุ ง
ส่วนประกอบในระบบ ศึกษาระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การ
ออกแบบพลวัตการหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด
535601 สถิติขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
(Advanced Statistics for Manufacturing Engineering)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ตั ว แปรและการแจกแจงแบบช่ ว งและแบบต่ อ เนื่ อ ง การ
ทดสอบสมมุติฐานสาหรับตัวอย่างชุดเดียวและตัวอย่างสองชุด ความ
ผิด พลาดแบบที่ 1และแบบที่ 2 การทดสอบ Goodness-of–fit ช่ ว ง
ความเชื่อมั่นการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ ตัวแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่ วนตกค้าง และการถดถอย
ไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k
535602 ทฤษฎีการควบคุมในอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
(Industrial Control Theory)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรัชญาทฤษฎีการควบคุม เกณฑ์สมรรถนะและเสถียรภาพ
ของระบบควบคุม การควบคุมแบบเปิด -ปิดการควบคุมแบบลาดับ การ
ออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่ ระบบควบคุมแบบพีไอดี ระบบ
ควบคุ มแบบเซอร์โว ตัวสังเกตสถานะ การระบุเอกลัก ษณ์ ของระบบ
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ในอุ ต สาหกรรม การออกแบบให้ ท นทานและมี
เสถียรภาพ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบควบคุมอุตสาหกรรม

535604 ระเบียบวิธีวิจัย 1
2 (1-3-6)
(Research Methodology I)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมของระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
กาหนดหัวข้อปัญหาวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวางแผนการดาเนินการ
วิจัย การออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
วิจารณ์ ผลจริยธรรมในการทาวิจัย การเตรียมพร้อมเพื่ อการนาเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการ การฝึกฝนในหัวข้อต่าง ๆ
535606 การนาเสนอทางเทคนิค
2 (1-3-6)
(Technical Presentation)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมของการน าเสนอทางเทคนิ ค การวางแผนเค้ า
โครงการนาเสนอ การนาเสนอด้วยการเขียน การเขียนรายงานวิจัย การ
นาเสนอด้วยวาจา การเตรียมไฟล์นาเสนอ การฝึกฝนการนาเสนอ
535607 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1
1 (0-3-3)
(Graduate Seminar I)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะ
นี้ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมการผลิตรวมทั้งการอภิปรายจาก
ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์
535721 การจัดการการผลิต
4 (4-0-12)
(Manufacturing Management)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการจัดการการผลิตร่วมสมัย การตัดสิน ใจเชิงกลยุท ธ์
งบประมาณและการควบคุ มงบประมาณ การจั ดการนวัต กรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการการผลิตกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
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535724 วัสดุทางวิศวกรรมขั้นสูงและการใช้งาน
4 (4-0-12)
(Advanced Engineering Materials and Applications)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วัสดุ ท างวิศ วกรรมขั้ น สู ง ความสัม พั น ธ์ ระหว่ างโครงสร้า ง
สมบัติและกระบวนการผลิต เทคนิคการปรับปรุงสมบัติวัสดุ การพัฒนา
ทางวัสดุและการใช้งาน

การทดลองเชิ ง เปรี ย บเที ย บอย่ า งง่ า ย การวิ เคราห์ ค วาม
แปรปรวนและการทดลองแบบปัจจัยเดียว การออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียล การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 k บล็อก
และคอนฟาวด์การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ
การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ การทดลองเชิงแฟกทอ
เรียลกับปัจจัยสุ่ม

535725 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์วัสดุ
4 (4-0-12)
(Material Technology and Analysis)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุ การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
หลั ก การเทคโนโลยี แ ละมาตรฐานการทดสอบวั ส ดุ ทั้ งสมบั ติ เชิ ง กล
สมบั ติ เชิ งกายภาพ สมบั ติ เชิ งเคมี การตรวจสอบจุ ล โครงสร้าง การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่

535731 การวิเคราะห์ความแข็งแรงแล
4 (4-0-12)
ความเค้นขั้นการประยุกต์
(Advanced Strength and Applied Stress Analysis)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้นฐานแรง ความเค้น ความเครียดและระยะขจัด การแปลงความเค้น
และความเครี ย ด สมการสมดุ ล และความสมมู ล ทบทวนรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ความเค้น ความเครียดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทฤษี
ยืดหยุ่นเบื้องต้น ศึกษาหัวข้อกลศาสตร์ขั้นสูง การวิเคราะห์ความเค้น
ด้วยเทคนิคพลังงาน ความแข็งแรงและรูปแบบของการเสียหาย และ
ข้อพิจารณาในการออกแบบ การวิเคราะห์ทดสอบความเค้น

535728 การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ 4 (4-0-12)
(Design for Manufacturing and Assembly)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิดการออกแบบเพื่ อการผลิต และการประกอบ พิ กั ด
ความเผื่อและคุณ สมบัติของวัสดุ การเลือกกระบวนการผลิตและวัสดุ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แผนภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โมดู ล าร์ และ
ส่ ว นประกอบย่ อ ยกระบวนการและวิ ธี ก ารประกอบ ปั จ จั ย ในการ
ออกแบบที่ส่งผลต่อกระบวนการประกอบ ระเบียบวิธีการออกแบบเพื่อ
การประกอบและการประเมิ น แนวคิ ด ทางเลื อ กในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
535729 การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4 (4-0-12)

535732 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์
4 (4-0-12)
สาหรับวิศวกรรมการผลิต
(Finite Element Method for Manufacturing
Engineering)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหา
แบบ 1 มิติ การวิเคราะห์แบบสถิตยศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์ปัญหา
แบบ 2 มิติ การสร้างแบบจาลองไฟไนท์เอลิเมนต์และเทคนิคการหาผล
เฉลย การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 3 มิติ การประยุก ต์ใช้งานระเบีย บวิธี
ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ในสาขากลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การ
วิเคราะห์ทางความร้อน การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง และปัญหาทาง
พลศาสตร์
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535733 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นสูง
4 (4-0-12)
ในการวิเคราะห์ความแข็งแรง
(Advanced Computer Aided Engineering for Strength Analysis)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการพื้นฐานและขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของโครงสร้างในทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ปัญหา ได้แก่ การวิเคราะห์ความแข็งแรงและ
การโก่งเดาะของโครงสร้าง การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือน การ
วิ เคราะห์ พ ลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นที่ ก ลไก การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการ
ออกแบบรูปร่างที่เหมาะสม และบทนาสู่การวิเคราะห์ปัญหาลักษณะไม่
เป็นเชิงเส้น
535739 ปัญหาพิเศษด้านการออกแบบ
4 (4-0-12)
เพื่อการผลิตขั้นสูง 1
(Special Problems in Advanced Design for
Manufacturing I)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาปัญหาพิเศษในงานการออกแบบเพื่อการผลิตขั้นสูง
ซึ่งเกี่ยวกับการทดลอง กรณีศึกษาหรือปัญหาพิเศษซึ่งใช้แนวทางใหม่ใน
การแก้ปัญหา
535751 การมองเห็นของเครื่องจักร
4 (4-0-12)
สาหรับกระบวนการผลิต
(Machine Vision for Manufacturing System)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

พื้นฐานของภาพดิจิตอล การเก็ บภาพประเภทต่าง ๆ การ
ประมวลภาพ เทคโนโลยี ก ารวิเคราะห์ ภ าพ การเชื่ อมต่ อ ระบบการ
มองเห็น ของคอมพิ วเตอร์เข้ ากั บเครื่องจัก ร การออกแบบระบบการ
ควบคุมอั ตโมมัติ เข้ ากั บ การมองเห็น ของเครื่อ งจัก ร การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปด้านการมองเห็นของเครื่องจักร
535752 การวิเคราะห์เครื่องจักรอัตโนมัติ
4 (4-0-12)
ในกระบวนการผลิต
(Automated Manufacturing System Analysis)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาการทางานของสายการผลิตแบบต่าง ๆ เครื่องจักร
อั ต โนมั ติ แ บบต่ า ง ๆ การออกแบบระบบเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ ใ น
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ก าลังคนที่ใช้ในสายการผลิตอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ การหาจุดดี
ที่สุดในการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
535756 โปรแกรม LabVIEW สาหรับระบบอัตโนมัติ 4 (4-0-12)
(LabVIEW for Automation Systems)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทน าเกี่ ย วกั บ ความรู้เบื้ องต้ น และทฤษฎี พื้ น ฐานของการ
ท างานแบบอั ต โนมั ติ การควบคุ ม การท างานโดยการใช้ โ ปรแกรม
LabVIEW พื้ นฐานการเขีย นโปรแกรม LabVIEW ทฤษฎีก ารเก็บหรือ
เรีย กข้ อ มู ล การแปลงข้ อ มู ล จากอนาล็อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล หรือ อิ จิ ทั ล เป็ น
อนาล็อค ศึกษาระบบการทางานของเซนเซอร์ อุ ปกรณ์ควบคุมและการ
ใช้โปรแกรม LabVIEW ในการควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติ
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535757 ความรู้เบื้องต้นด้านหุ่นยนต์
4 (4-0-12)
(Introduction to Robotics)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์
แบบต่าง ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ การย้ายพิกัดและแกน กลศาสตร์
ตรงและกลศาสตร์ย้อ นกลั บ ของแขนหุ่ น ยนต์ การสร้างเส้ นทางการ
เคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมจาลองการเคลื่อนที่ของแขน
หุ่นยนต์ งานวิจัยสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ การทาโครงงาน
535771 ปัญหาพิเศษด้านเครื่องจักร
อัตโนมัติขั้นสูง 1

4 (4-0-12)

(Special Problems in Advanced Automation System I)

เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาปัญหาพิเศษในงานด้านเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง
ซึ่งเกี่ยวกับการทดลอง กรณีศึกษาหรือปัญหาพิเศษซึ่งใช้แนวทางใหม่ใน
การแก้ปัญหา
535784 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
4 (4-0-12)
(Optimization)
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อการเพิ่มผลประโยชน์ และประสิทธิภาพ
ของระบบ ศึ ก ษาวิธีวิเคราะห์ แ นวการการปรับ ปรุงส่ วนประกอบใน
ระบบ ศึกษาระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบพลวัต
การหาค่าและตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด

535490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บสหกิ จศึ กษา กระบวนการและ
ขั้ นตอนของสหกิ จศึ กษา ระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องกั บสหกิ จศึ กษา
ความรู้ พื้ นฐานและเทคนิ คในการสมั ครงานอาชี พ เช่ น การเลื อกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการ
สัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้ พื้ นฐานที่ จาเป็ นสาหรับการไปปฏิบั ติงานใน
สถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาศั กยภาพใน
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 และ ISO14000 เทคนิคการเขียนรายงาน
และการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
535491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ น พนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนั กงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
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535492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 535491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
535493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 535492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

535494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต
9 หน่วยกิต
(Manufacturing Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมการผลิ ต โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น หรื อ เป็ น การสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-3)
(Automotive Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้นฐานในการศึก ษาวิชาทางวิศวกรรมยานยนต์ ภาพรวม
ของวิชาวิศวกรรมยานยนต์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้
ในการศึ ก ษาวิ ช าวิ ศ วกรรมยานยนต์ การเขี ย นรายงาน และการ
น าเสนองานทางวิ ศ วกรรม พื้ น ฐานการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
536201 วิศวกรรมยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก ก ารพื้ นฐานข อ งย าน ย นต์ แ ละก ารท างาน ข อ ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบ
บังคับเลี้ยว ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง การออกแบบระบบเฟือง
และระบบเพลาส่งกาลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศใน
ยานยนต์ ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์
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536300 สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-3)
(Seminar in Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในขณะนั้น
การจัดแสดงหั วข้อ ทางเทคนิ คต่างๆ การฝึ ก พู ดต่ อหน้ าสาธารณชน
และการเขียนรายงาน
536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
4(4-0-8)
(Vehicle Structure Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 530211กลศาสตร์วัสดุ 1
โครงร่างตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระที่กระทาต่อ
โครงสร้างยานยนต์ เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโครงสร้าง
ความแกร่งต่อการโก่งงอและบิดตัว การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นบางขึ้น
รูปที่ประกอบเป็นตัวถังขณะรับภาระ การวิเคราะห์ความเค้นและการ
เสียรูปในคานและเฟรมภายใต้แ รงในแนวแกน แรงตามขวาง โมเมนต์
ดัด แรงบิด การวิเคราะห์รอยเชื่อม ข้อควรคานึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและ
ความปลอดภัย
536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Control System)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
การจาลองระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ การตอบสนอง
ของระบบ หลักการของการควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และอุ ป กรณ์ อิ เลกทรอนิ ก ส์ ในรถยนต์ ก าร
ออกแบบระบบควบคุมสาหรับระบบต่างๆในรถยนต์
536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับยานยนต์
4(4-0-8)
(Internal Combustion Engine for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1

ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของเครื่ อ งยนต์ ส าหรับ ยานยนต์
ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ในยานยนต์ทั่วไป
วัฏ จัก รอากาศ-เชื้อเพลิ งอุดมคติ เครื่องยนต์จุด ระเบิด เครื่องยนต์อั ด
ระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาประบบการป้อนเชื้อเพลิงระบบการจุด
ระเบิดการหล่อลื่นและน้ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ
การทดสอบเครื่ อ งยนต์ ส าหรั บ ยานยนต์ ระบบการขั บ เคลื่ อ นและ
เครื่องยนต์สมัยใหม่
536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Production Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีก ารผลิตและเทคโนโลยีก ารผลิต การผลิตชิ้นส่วน
โลหะ การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิก และชิ้นส่วน
พอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณ ภาพ
ของชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนต์มีการศึกษา
และดูงานโรงงานผลิตและโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต์
4(4-0-8)
(Vehicle Air Conditioning System)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
บทน าเกี่ ย วกั บ ระบบท าความเย็ น และระบบปรั บ อากาศ
ระบบปรับ อากาศในรถยนต์ ส่ วนบุ ค คลและรถยนต์ ข นส่ ง ระบบท า
อากาศร้อนในรถยนต์ การจาแนกสารทาความเย็น คุณสมบัติและปัจจัย
แวดล้อมที่ต้องพิจารณา องค์ประกอบของระบบทาความเย็นและระบบ
ปรับ อากาศ การวิ เคราะห์ ท างความร้อ นและการใช้พ ลั งงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพในระบบทาความเย็นและปรับอากาศ การคานวณภาระ
ค่าความร้อน ผลกระทบของภาระความร้อนต่อระบบการปรับอากาศใน
ยานยนต์ การออกแบบท่อส่งสารทาความเย็น ระบบระบายอากาศและ
การออกแบบระบบท่อลม อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของระบบการทา
ความเย็นและระบบปรับอากาศในยานยนต์ ความสุขสบายเชิงความ
ร้อนและคุณภาพอากาศภายใน การป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ
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536306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สาหรับ
2(1-3-5)
วิศวกรรมยานยนต์
(Computer-Aided Engineering for Automotive
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้
งานด้ านวิศวกรรมยานยนต์ ในงานวิเคราะห์ ต้น แบบในเรื่องอิท ธิพ ล
รูปทรงและประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้างเช่น ค่าความ
เค้ น และการเสี ย รูป การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ท างจลนศาสตร์
จาลองการเคลื่อนไหวของกลไกต่าง ๆ ของชิ้นงาน การวิเคราะห์แรง
และระยะการเคลื่อนที่ระบบกลไกโครงสร้างยานยนต์ และครอบคลุม
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
536340 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
1(0-3-3)
(Automotive Engineering Fundamental Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1, 525204 กลศาสตร์
ของไหล 1 และ530211 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
การปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นเครื่ อ งยนต์ การถอดประกอบ
เครื่องยนต์ประเภทและขนาดต่าง ๆ การทาปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบ
ทางกลต่างๆ ในยานยนต์ปฏิบัติการระบบบังคับเลี้ยว ปฏิบัติก ารการ

ทดสอบระบบพื้นฐาน เช่น ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าพื้นฐานในยานยนต์ เป็นต้น
536401 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Automotive Technology)
วิชาบังคับก่อน : 536201 วิศวกรรมยานยนต์
ระบบความปลอดภั ย ในยานยนต์ การออกแบบลั กษณะ
รถยนต์ ระบบการขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น เครื่องยนต์
ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ามันและ
ไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
536402 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Pollution Control)
วิชาบังคับก่อน : 536303 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับยานยนต์
มลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิด
จากยานยนต์ทั้งมลภาวะด้านอากาศ มลภาวะด้านเสียง มลภาวะด้าน
ความร้อน การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหล่านั้น การศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
536403 ความปลอดภัยของยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Safety)
วิชาบังคับก่อน : 536301 การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์
การออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อ
รับ การชนด้ านหน้ า การชนด้านข้ าง การชนด้านหลั ง การพลิก คว่ า
การออกแบบระบบป้ อนเชื้อ เพลิงให้ ป ลอดภัย ภายใต้ อุบั ติ เหตุ การ
ออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อุปกรณ์
สมัยใหม่เพื่อเสริมความปลอดภัย
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536404 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์
4(4-0-8)
(Automotive Sensoring and Display System)
วิชาบังคับก่อน : 525302 การวัดและเครื่องมือวัด
ระบบเครื่องวัดที่ใช้ในยานยนต์ เครื่องวัดในระบบการจ่าย
เชื้ อเพลิง เครื่องมือ วัดในระบบส่งก าลัง เครื่องวัดในระบบการปรับ
อากาศ ระบบตรวจจับความเร็ว ระบบตรวจจับการห้ามล้อ ระบบ
การแสดงผลในยานยนต์การแจ้งเตือน ระบบการป้องกันความเสียหาย
จากการทางานผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า
536405 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
4(4-0-8)
(Electronics Controlled Unit for Automotive)
วิชาบังคับก่อน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต์
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ที่จาเป็นในการควบคุม
การรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และระบบควบคุม ตรรกของการควบคุมระบบ
ยานยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุมยานยนต์ ระบบกระตุ้นทาง
กล ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า ระบบการป้อนกลับการควบคุมในยานยนต์
536406 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมยานยนต์ 1
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Automotive Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่ สนใจในขณะนั้ น หรือการพัฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต์
536407 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต์ 1
4(4-0-8)
(Special Problems in Automotive Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้ส อนด้ว ยความเห็ น ชอบของหั วหน้ าสาขาวิ ชา งานดั งกล่ าวจะต้ อ ง

สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษา
ไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า
536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
4(4-0-8)
(Automotive Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศ วกรรมยานยนต์ ตามที่ ได้รับ มอบหมายจากผู้ส อน โครงงานต้อ ง
สาเร็จภายในหนึ่งภาคการศึก ษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ต้องมีการสอบปากเปล่า
536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบควบคุม
1(0-3-3)
อัตโนมัติในโรงงาน
(Manufacturing and Industrial Automation
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
การปฏิบัติการเรื่องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การทดสอบ
มาตรฐานชิ้น ส่วนยานยนต์ การวัดละเอีย ดที่ใช้ในอุ ตสาหกรรมยาน
ยนต์ปฏิบัติการทางวิศวกรรมย้อนรอย ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
ที่ใช้ในโรงงาน เช่น ระบบควบคุ มทาง PLC, ระบบนิวเมตริก , ระบบ
ไฮโดรลิกค์ และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
536441 ปฏิบัติการทางพลศาสตร์และระบบควบคุม
1(0-3-3)
ในยานยนต์
(Vehicle Dynamics and Control System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525307การสั่นทางกล
การปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งระบบควบคุ ม เชิ ง กล-ไฟฟ้ า ที่ ใช้ ใ น
ยานยนต์ ป ฏิ บั ติ ก ารทดสอบระบบควบคุม อั ต โนมั ติ ในยานยนต์ การ
ทดสอบทางพลวัตรของยานยนต์ ระบบกันสะเทือนที่ใช้ในยานยนต์
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536490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บสหกิ จศึ กษา กระบวนการและ
ขั้ นตอนของสหกิ จศึ กษา ระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องกั บสหกิ จศึ กษา
ความรู้ พื้ นฐานและเทคนิ คในการสมั ครงานอาชี พ เช่ น การเลื อกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ
ความรู้ พื้ นฐานที่ จ าเป็ นส าหรั บการไปปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิค
การนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
536491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิชาชี พเต็ มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการ
เรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้ องส่ งรายงานวิ ชาการและน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติงานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจาก
ผลประเมิ นของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาสหกิ จศึ กษา พนั กงานที่ ควบคุ มการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ
536492 สหกิจศึกษา 2
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 536491 สหกิจศึกษา 1

8 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรี ย นสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึก ษาสหกิจศึกษา
พนั ก งานที่ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ
536493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 536492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การเรี ย นสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึก ษาสหกิจศึกษา
พนั ก งานที่ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ
536494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมยานยนต์
9 หน่วยกิต
(Automotive Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานวิศวกรรมยานยนต์ โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้ นหรือ เป็น การสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ ต้ องมี ก ารเขีย นรายงานฉบั บ
สมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
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537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
1(0-3-3)
(Aeronautical Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวม
ของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการศึ ก ษาวิ ชาวิศ วกรรมอากาศยาน ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การบิ น
พื้ น ฐาน ระบบและส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของอากาศยาน การใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ ช า
วิศวกรรมอากาศยาน
537201 พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจาลองบิน
1(0-3-3)
(Introduction Flight Training with Flight Simulator)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
การศึ กษาและเรี ยนรู้ ภาพรวมกระบวนการท างานของเครื่ อง
จาลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัวก่อนทาการบิน ทักษะการอ่านแผนที่
ฝึ ก บิ น ด้ วยเครื่ องจ าลองการบิ น เพื่ อให้ เข้ าใจถึ งหลั ก การบิ นพื้ น ฐาน
หลั กการอ่ านเครื่องวัดต่ าง ๆ และการท างานของอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ในห้ อง
นักบิน รวมถึงหลักการทางานของอุปกรณ์สื่อสารและนาร่องต่าง ๆ การทา
รายงานการบิน
537202 วัสดุอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Materials)
วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม
กล่าวนาถึงวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอากาศยาน การศึกษา
คุณ สมบั ติของโลหะ ที่ ใช้ในอากาศยาน โครงสร้างระดับ จุลภาคของ
โลหะ การเกิดสนิมและการป้องกัน ศึกษาคุณสมบัติของโลหะผสมต่าง
ๆ ที่ใช้ในอากาศยาน เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม เป็นต้น

การศึก ษาคุณ สมบัติของวั สดุผสมที่ใช้ในอากาศยาน ศึกษาคุณ สมบัติ
ของวัสดุเสริมความแข็งแรงที่ไม่เป็นโลหะ เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ วัสดุใย
แก้ว เป็นต้น รวมถึงศึกษากรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บอากาศยาน วัสดุท างเลือ กในอนาคต เช่ น วัสดุน าโน วัสดุส มาร์ท
เป็นต้น มาตรฐานความปลอดภัยด้านวัสดุสาหรับอากาศยาน
537301 อากาศพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กล่าวนาถึงความสาคัญของอากาศพลศาสตร์ แนะนาพื้นฐาน
ด้านอากาศพลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืด ทฤษฏีแพนอากาศ
พื้นฐานการไหลในชั้นชิดผิว การไหลที่ไม่เสถียรและการเกิดการแยกตัว
ในระหว่างการไหล การไหลอย่างปั่นป่วน ผลกระทบของรูปทรงของปีก
ที่มีผลกระทบต่อแรงยกและแรงต้าน ทฤษฏีในการออกแบบปีกเบื้องต้น
ในการคานวณอากาศพลศาสตร์
537302 เครื่องวัดอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Instrument)
วิชาบังคับก่อน : 525203 พลศาสตร์วิศวกรรม และ
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดที่ใช้ในทางการบิน หลักการ
วัด มาตรฐาน การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ความผิดพลาด
การปรับปรุงสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ประมวลผลและ
แสดงผลประเภทต่าง ๆ หลักการทางานของเซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ ที่
ใช้ในอากาศยาน ทั้งทางกลและทางไฟฟ้า เช่นการวัดระยะทาง การวัด
แรง การวัดความเครียด ความดัน อัตราการไหล อุณ หภูมิ การทรงตัว
เป็นต้น ระบบข้อมูลอากาศ เครื่องมือประกอบการบิน

530
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

537303 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Electrical System)
วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
กล่ า วถึ งความส าคั ญ ของระบบไฟฟ้ าอากาศยาน ทบทวน
พื้นฐานวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าบน
อากาศยาน วงจรทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทักษะการอ่านแผนภาพการเดิน
สายไฟสาหรับอากาศยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและไม
โครโพรเซสเซอร์
537304 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
1(0-3-3)
(Aircraft Electrical System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 537303ระบบไฟฟ้าอากาศยานหรือ เรียนควบคู่
การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์
ไฟฟ้า ไมโครโปรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน
เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาระบบไฟฟ้าอากาศยาน
537305 กลศาสตร์การบิน
4(4-0-8)
(Flight Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 537301 อากาศพลศาสตร์
สมการการเคลื่อนที่สาหรับสมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะ
ของอากาศยานในการบิ น ที่ ค วามเร็ ว คงที่ แ ละสภาวะการบิ น ด้ ว ย
ความเร่ง เสถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการการเคลื่อนที่ของ
อากาศยาน การเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวขวางของอากาศยาน
537306 โครงสร้างอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Structure)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ทบทวนหลักการของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความเค้นและ
ความเครียดของวัสดุความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด
การโก่ง การเฉือน การบิดของท่อผนังบางทั้งชนิดเปิดและปิด ท่อหลาย

เซลล์ หลั ก การวิเคราะห์ พื้ น ผิวที่ รับ ความเค้น วิเคราะห์ ค วามเค้ นใน
ชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก ค้านแบบกล่อง ลาตัว เป็นต้น
537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1
3(3-0-6)
(Gas Dynamics I)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
กล่ า วน าถึ ง ความส าคั ญ ของพลศาสตร์ ข องก๊ า ซ ทบทวน
พื้ น ฐานทางกลศาสตร์ ของไหลและเทอร์โ มไดนามิ ก ส์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พลศาสตร์ของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
สาหรับของไหล ศึกษากฎการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลแบบอัดตัว
ได้ในหนึ่งมิติแบบไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติที่มีแรง
เสียดทานและความร้อน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทก
เฉียง การขยายตัวของคลื่น การไหลในท่อตีบและท่อขยาย
537308 ต้นกาลังอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Power Plant)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
กฎพื้ น ฐานและสมการพื้ น ฐาน วั ฏ จั ก รอุ ณ หพลศาสตร์
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ turbojet เ ค รื่ อ ง ย น ต์ turbofan เ ค รื่ อ ง ย น ต์
turboprop/turbo shaft สมรรถนะของส่ ว นประกอบต่ า งๆ ใบพั ด
จรวด
537309 ระบบควบคุมอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : 537305 กลศาสตร์การบิน
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการจาลองแบบ
เชิ ง เส้ น เสถี ย รภาพของระบบควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ การจ าลอง
พลศาสตร์ข องเครื่อ งบิ น การวิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบควบคุ ม
ป้ อนกลับ โดยใช้ ก รรมวิธีโดเมนของความถี่ และเวลา การประยุก ต์ สู่
ระบบการบินอัตโนมัติ
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537310 ระบบทาความเย็นและปรับความดัน
4(4-0-8)
อากาศยาน
(Aircraft Air Conditioning and Pressurization
Systems)
วิชาบังคับก่อน : 525308 การถ่ายเทความร้อน
ไซโครเมตรี อุณหพลศาสตร์ของการทาความร้อนและการทาg
ความเย็น ระบบการปรับอากาศและปรับความดันของอากาศยาน การ
ซ่อมบารุงและการดาเนินงานของระบบการปรับอากาศและปรับความ
ดันในอุตสาหกรรมการบิน การควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผู้โดยสาร
ความปลอดภัยในระบบการปรับอากาศและปรับความดันของเครื่องบิน
โดยสารตามข้อบังคับการบินสากล
537311 เครื่องยนต์สันดาปภายในสาหรับอากาศยาน 4(4-0-8)
(Internal Combustion Engines for Aircraft)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204กลศาสตร์ของไหล 1
พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ เครื่ องยนต์จุ ดระเบิ ด ด้ว ยการอั ด เครื่อ งยนต์ กั งหั น แก๊ ส
เชื้ อ เพ ลิ ง และก ารเผาไห ม้ วั ฏ จั ก รอ าก าศ -เชื้ อ เพ ลิ ง อุ ดม คติ
supercharging และ turbo-supercharging การ scavenging
สมรรถนะและการทดสอบ ความเสีย ดทานและการหล่อ ลื่ น ทฤษฎี
ใบพัด สมรรถนะของใบพัด บทนาสู่การขับดันด้วยเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน
1(0-3-3)
(Aeronautical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
พื้นฐานการศึก ษาด้านการปฏิบัติก ารทางวิศวกรรม การใช้
เครื่องมือ วัด เช่น เครื่อ งมื อวัด ความดัน อุ ณ หภูมิ ความเครีย ด การ

ทดสอบวั ส ดุ เช่ น แรงดึ ง แรงบิ ด แรงเฉื อ น ความล้ า ของโลหะ การ
ทดสอบทางกลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรง
กระแทกของของไหลการฝึกใช้เครื่อ งมือช่างซ่อมอากาศยานการดูงาน
ในโรงซ่อมอากาศยาน
537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และ
1(0-3-3)
โครงสร้างอากาศยาน
(Aerodynamics and Aircraft Structure
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน
ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์เช่น การทดสอบลักษณะการ
ไหลผ่านวัตถุ การทดสอบโดยใช้อุโมงค์ลม เป็นต้นปฏิบัติการโครงสร้าง
อากาศยานเช่น การทดสอบชิ้นส่วนปีก เป็นต้นการทดสอบเครื่องยนต์
ส าหรั บ อากาศยานเช่ น การวั ด วิ เ คราะห์ ส มรรถนะระบบ เช่ น
เครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เป็นต้น
537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Maintenance)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
การศึกษาและเรียนรู้ แนวคิดและเทคนิคเบื้องต้ นในการซ่ อม
บ ารุ งอากาศยานในปั จ จุ บั น ระบบควบคุ มและการประกั น คุ ณ ภาพ
พื้นฐานการซ่อมบารุงประเภทต่าง ๆ การวางแผนการซ่อมบารุง โครงสร้าง
พื้ นฐานของลานจอดหรือโรงจอด ที่ ใช้ ในการซ่อมบ ารุงแบบต่ าง ๆ การ
จัดเตรียมบุ คลากร การจัดทาเอกสารการซ่อมบ ารุง ใบอนุญาตและการ
รับรองการซ่อมบารุงอากาศยาน กฎหมายและข้อบังคับการบินที่ควรรู้ใน
การซ่อมบารุงอากาศยาน การใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่
เกี่ ยวข้องกั บการซ่อมบารุงอากาศยาน กระบวนการซ่อมบ ารุงอย่างเห็ น
ภาพเศรษฐศาสตร์ด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน
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537402 การออกแบบอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Design)
วิชาบังคับก่อน : 537305กลศาสตร์การบิน
อากาศพลศาสตร์ โครงสร้ างอากาศยาน สมรรถนะ เสถี ยรภาพและการ
ควบคุม การให้ขนาด การเขียนแบบ ระเบียบการ การออกแบบชิ้นส่วน การ
สร้าง การจัดการต้นทุน การทดสอบภาคพื้นและภาคอากาศ การซ่อมบารุง
และซ่อมแซม ระบบขับดันและปรับอากาศ
537440 ปฏิบัติการการซ่อมบารุงและระบบบนอากาศยาน 1(0-3-3)
(Aircraft Maintenance and Aircraft System
Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 537341 ปฏิบัติการด้านอากาศพลศาสตร์และ
โครงสร้างอากาศยาน
ปฏิบัติก ารเกี่ ยวกับระบบบนอากาศยาน เช่น ระบบไฮดรอ
ลิ ก ส์ ระบบนิ ว แมติ ก ส์ การวั ด และเครื่อ งมื อ วั ด ส าหรั บ อากาศยาน
ระบบสื่อสารและนาร่อง ระบการควบคุมอัตโนมัติสาหรับอากาศยาน
เช่น ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID
เป็ น ต้ น ปฏิ บั ติ ก ารการซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยาน เช่ น การซ่ อ มบ ารุ ง
โครงสร้ า งอากาศยานที่ ท าด้ ว ยวั ส ดุ ผ สม การเที ย บวั ด เครื่ อ งมื อ วั ด
ทางการบิน เป็นต้น
537450 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์สาหรับ
2(1-3-5)
วิศวกรรมอากาศยาน
(Computer-Aided Engineering for Aeronautical
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ1

หลักการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมาใช้งาน
ด้านวิศวกรรมอากาศยานในงานวิเคราะห์ ต้นแบบในเรื่องอิทธิพลรูปทรง
และประเภทวัสดุต่อค่าทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ความเค้น และการเสีย
รู ป การใช้ ซอฟแวร์ ทางกลศาสตร์ การเคลื่ อนไหวของกลไกต่ าง ๆ ของ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้แบบชิ้นงานที่ถูกต้องก่อนลงมือสร้างจริง การใช้ซอฟแวร์
ทางกลศาสตร์การเคลื่อนไหววิเคราะห์หาแรงระยะการเคลื่อนที่ระบบกลไก
โครงสร้างอากาศยานและครอบคลุมหลักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการวิเคราะห์ต่องานทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน
537451 ระบบจัดการด้านการบิน
4(4-0-8)
(Aviation Management System)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
แนะน าให้ รู้ จั ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การหลั ก ๆและหลั ก การ
บริห ารงานในอุตสาหกรรมการบิ นพาณิ ชย์เพื่อให้ เห็น ภาพกว้างและ
เข้าใจหลั ก การการบริห ารแบบสากลและเป้ า หมายของสายการบิ น
ทั่วๆไปแนะนาระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจกิจการซ่อมบารุงอากาศยาน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกรอากาศยานและเข้าใจสิ่งที่สาย
การบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน
537452 นิรภัยการบิน
4(4-0-8)
(Aviation Safety)
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
มาตรฐานและกฎข้ อ บั งคั บทางด้ า นความปลอดภั ยใน
อุตสาหกรรมการบินนิรภัยภาคพื้นความปลอดภัยในการบารุงรักษาอากาศ
ยานมนุษยปัจจัยขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กรนิรภัยการบินการ
ขนส่ งสิ นค้ าอั นตรายมาตรการรั บมื อกั บอุ บั ติ เหตุ และอุ บั ติ การณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบารุงอากาศยาน
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537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน
4(4-0-8)
(Aviation Industrial Standards)
วิชาบังคับก่อน : 537401 การซ่อมบารุงอากาศยาน
แนะน าให้รู้จั กองค์ กรระดั บชาติ และนานาชาติที่ เกี่ ยวข้องกั บ
มาตรฐานของอุ ตสาหกรรมการบิ นพลเรื อนในปั จจุ บั นการประยุ กต์ ใช้
กฎเกณฑ์และข้อกาหนดของมาตรฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมการซ่อม
บ ารุ งอากาศยานการเปรียบเที ยบมาตรฐานการรวมหลายมาตรฐานและ
ประสบการณ์ การประยุกต์ ใช้ มาตรฐานต่างๆอาทิ การปรับปรุงระบบการ
สร้างระบบเอกสารการฝึ กอบรมการได้รับการรับรองสิทธิประโยชน์ ของ
ผู้ประกอบการซ่อมบารุงอากาศยานจากการได้รับการรับรอง
537454 พลศาสตร์ของก๊าซ 2
4(4-0-8)
(Gas Dynamics II)
วิชาบังคับก่อน : 537307 พลศาสตร์ของก๊าซ 1
การศึกษาการไหลของก๊าซในสามมิติพฤติกรรมของก๊าซเมื่อ
ไหลในย่านความเร็วใกล้เสียงการไหลในย่านไฮเปอร์โซนิคคุณสมบัติของ
ก๊าซในย่านอุณหภูมิสูงการไหลของก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสาหรับการไหลของก๊าซ
537455 ระบบบนอากาศยาน
4(4-0-8)
(Aircraft Systems)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การท างานของระบบต่ า ง ๆ บน
อากาศยาน อาทิ ระบบควบคุมการบิน ระบบควบคุมเครื่องยนต์อากาศ
ยาน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิกส์บนอากาศยาน ระบบนิวเมตริกส์
บนอากาศยานระบบควบคุ ม สภาวะแวดล้ อ มบนอากาศยานรวมถึ ง
ระบบความดั น และระบบปรั บ อากาศ ระบบฉุ ก เฉิ น บนอากาศยาน

ระบบน าร่ อ งระบบจั ด การการบิ น เป็ น ต้ น และเทคโนโลยี ท างด้ า น
อิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานที่เป็นประโยชน์
537456 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของ
4(4-0-8)
อากาศยาน
(Aircraft Component Design and Fabrication)
วิชาบังคับก่อน : 537402การออกแบบอากาศยาน
แรงที่ก ระทาผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครง
และการให้ ค วามเค้ น แนวคิด ของลิ มิต การพิ สูจ น์ และเงื่อ นไขภาระ
ท้ายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์สารอง การโก่งตัว
ของโครง ความแข็ งแรงของปี ก และความไม่เสถีย รเฉพาะที่ การให้
ความเค้น
537470 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1
4(4-0-8)
(Aeronautical Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศ วกรรมอากาศยาน ตามที่ ได้รั บ มอบหมายจากผู้ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2
4(4-0-8)
(Aeronautical Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของ
วิศ วกรรมอากาศยาน ตามที่ ได้รั บ มอบหมายจากผู้ส อน โดยต้ อ งส่ ง
รายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
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537472 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Aeronautical Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆในสาขา
ต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
537473 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Aeronautical Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆในสาขา
ต่างๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
537474 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8)
(Special Problems in Aeronautical Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
537475 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8)
(Special Problems in Aeronautical Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า

537490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
และการสั ม ภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น สาหรับ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 6000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
537491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิ จ กรรมการสัมภาษณ์ และสัมมนาสหกิ จ ศึก ษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
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537492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 537491 สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิชาชี พเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั ก งานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั กศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
537493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 537492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

537494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน
9 หน่วยกิต
(Aeronautical Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ โครงงานทางวิ ศ วกรรมอากาศยาน โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ที่มี อยู่แล้ วให้ดี ขึ้นหรือเป็ นการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ต้องมีก ารเขีย น
รายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
538203 ธรณีวิทยา
4(4-0-8)
(Physical Geology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ขอบเขตของรายวิชาธรณีวิทยาจักรวาลและโลกลักษณะ
พื้นผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยาการเปลี่ยนรูปร่าง
ของเปลือกโลกโครงสร้างของหินแผนที่ทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง
เทคนิคการศึกษาในภาคสนามเพื่อสร้างแผนที่ทางธรณีการเก็บตัวอย่าง
หินในภาคสนาม การหยั่งธรณีหลุมเจาะและแท่งตัวอย่างหิน การเตรียม
แผนที่และรายงานทางธรณีวิทยา
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
1(0-3-0)
(Physical Geology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาหรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบไปด้วย คุณสมบัติทางกายภาพของแร่
คุณสมบัติทางกายภาพของหิน โครงสร้างธรณีวิทยา แผนที่ธรณีวิทยา
การสารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประเทศไทย
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538205 หินและแร่
3(3-0-6)
(Rocks and Minerals)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาและ
538204ปฏิบัติการธรณีวิทยา
สมบัติทางกายภาพของแร่ หลักการของผลึก เคมีผลึก สมบัติ
ทางแสงของแร่ การจาแนกแร่และการหาส่วนประกอบของแร่ การจาแนก
หิน กระบวนการและศิลาวิทยาของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
1(0-3-0)
(Rocks and Minerals Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538202 หินและแร่หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบไปด้วยสมบัติทางกายภาพของแร่ระบบผลึก
และสมมาตรแร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต การจาแนกแร่ทางแสงโดย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ ลักษณะหินและสมบัติทางศิลาวิทยาของหินอัคนี
หินตะกอนและหินแปร
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Geomorphology)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาและ
538204ปฏิบัติการธรณีวิทยา
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศความลาดเอียงและการ
เคลื่อนที่ของมวลแม่น้า ชายฝั่ง และคาสต์ ธรณีวิทยาโครงสร้างการ
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภูมิสารสนเทศสาหรับงานธรณีสัณฐาน
วิศวกรรม ทัศนศึกษา 1 วัน
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง
1(0-3-0)
(Structural Geomorphology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538207ธรณีสัณฐานโครงสร้างหรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบไปด้วย การวัดเส้นและระนาบ ออร์โธกราฟิก
โปรเจคชั่น การแก้ปัญหามุมเอียงเทและปัญหาสามจุด การแก้ปัญหาความ
หนาและความกว้างของหินโผล่ รูปแบบหินโผล่และเส้นชั้นโครงสร้าง การ
แปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางโครงสร้างธรณีวิทยาสเตอริ
โอกราฟฟิกโปรเจคชั่นการวิเคราะห์รอยเลื่อนการวิเคราะห์รอยคดโค้ง

538301 ธรณีเทคนิค
4(4-0-8)
(Geotechniques)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาและ538204ปฏิบัติการธรณีวิทยา
และ 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดและการ
จาแนกดินและหิน การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด กฎเกณฑ์การ
แตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณีเทคนิคสาหรับการ
ขุดเจาะดินและหิน
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
1(0-3-0)
(Geotechniques Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิคหรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบไปด้วยการสารวจชั้นดินเบื้องต้น การจาแนก
ดินทางวิศวกรรมและการทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์ดิน
538304 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
4(4-0-8)
(Groundwater Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1
วัฏจักรอุทกวิทยา ธรณีวิทยาน้าใต้ดิน สมการเบอร์นูย์ลีย์กฎ
ของดาร์ซี การสร้างโครงข่ายการไหล การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม ผลกระทบของน้าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Geomechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิคและ
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาการทาเหมืองและจาก
โครงการทางวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของพื้นผิว การเลื่อนตัวของน้า
ใต้ดิน การปนเปื้อนของน้าใต้ดิน แผ่นดินเลื่อน และแรงสั่นสะเทือนจาก
แรงระเบิด
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538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน
4(4-0-8)
(Mineral and Energy Resources)
วิชาบังคับก่อน : 538203ธรณีวิทยาและ
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
การเกิ ด การผลิต และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ งพลั งงาน
ดั้งเดิมและแหล่งพลังงานทางเลือก การจัดหา ความต้องการ และการใช้
พลั ง งานของโลกอย่ า งยั่ ง ยื น แหล่ ง พลั ง งาน พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
พลังงานนิวเคลีย ร์ เชื้อเพลิงซากดึก ด าบรรพ์ ชั้น ปิโตรเลีย มและการ
กระจายตัวของแหล่งปิโตรเลียม
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี
2หน่วยกิต
(Geological Engineering Excursion)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค และ
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
4(4-0-8)
(Mine Economics)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตที่ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่การประเมินค่าใช้จ่ายของการดาเนินการทา
เหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การ
จัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาเหมือง
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้า
(Dam and Reservoir)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน

4(4-0-8)

การสารวจพื้นที่ การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อนและ
อ่างเก็บน้า โดยเน้นที่เขื่อนดิน การคานวณการซึมผ่าน และการยกตัว
ของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์ ทัศนะ
ศึกษา 1 ครั้ง
538312 การออกแบบฐานรากบนหิน
4(4-0-8)
(Design of Foundations on Rock)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
การน าหลั ก การทางกลศาสตร์ หิ น มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานรากของโครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศน
ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
538313 วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Mining Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิคและ
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
วิธีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสาหรับอุตสาหกรรมเหมือง
แร่บนดินและใต้ดิน ทัศนะศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
538314 กลศาสตร์หินสาหรับวิศวกรโยธา
4(4-0-8)
(Rock Mechanics for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 530321 ปฐพีกลศาสตร์
ระบบการจาแนกหินและมวลหิน การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียด เกณฑ์การแตก เสถียรภาพความลาดชันมวลหิน อุโมงค์ใน
หิน และฐานรากบนหิน
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538315 กลศาสตร์หินสาหรับวิศวกรปิโตรเลียม
4(4-0-8)
(Rock Mechanics for Petroleum Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิคและ
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
คุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์พื้นฐานของหิน การ
จาแนกมวลหินการวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การแตก
ผลกระทบของความดันของไหล เสถียรภาพของหลุมเจาะ การทาไฮโดร
แฟลด การกักเก็บน้ามันและก๊าซในโพรงหิน และกลศาสตร์การขุดเจาะ
538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมสาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
(Petroleum Technology for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 525204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
ความรู้เบื้องต้นสาหรับอุตสาหกรรมปิโตเลียมสาหรับวิศวกร
ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ระบบ การติดตั้ง ปฎิบัติการ และหลักการ
ต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมต่าง ๆ การสารวจ การขุดเจาะ การ
ผลิต การขนส่ง การตลาด และกระบวนทางเคมีในอุตสาหกรรม
538317 ธรณีฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Geophysics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิคและ
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
หลักการและข้อจากัดของวิธีการสารวจธรณีฟิสิกส์การสารวจ
ด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหการสารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบ
สะท้อนกลับการสารวจด้านไฟฟ้า การสารวจด้านค่าโน้มถ่วง การสารวจ
ด้านแม่เหล็กการสารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานสารวจพื้นที่ก่อสร้าง

538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
1(0-3-0)
(Geophysics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538317 ธรณีฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบด้วย การสารวจด้านคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเห การสารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับการสารวจ
ด้านไฟฟ้า การสารวจด้านค่าโน้มถ่วง การสารวจด้านแม่เหล็กการ
สารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานสารวจพื้นที่ก่อสร้าง
538319 กลศาสตร์หิน
4(4-0-8)
(Rock Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538301 ธรณีเทคนิค
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
การวิ เคราะห์ ค วามเค้ น การวิเคราะห์ ค วามเครีย ด ความ
เสียดทานของรอยแตกในหิน คุณ สมบัติและพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์
ของหิน การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิง
เส้นตรง การทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและตรวจวัด
ในภาคสนาม วิ ศ วกรรมหิ น เบื้ อ งต้ น การค านวณด้ ว ยแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
1(0-3-0)
(Rock Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการประกอบด้วยการเลือกเก็บและจัดเตรียมตัวอย่าง
หิ น การทดสอบความเค้ น กดสู ง สุ ด ในแกนเดี ย วและสามแกน การ
ทดสอบความเค้น ดึงแบบบราซิลการทดสอบความเค้น เฉือ นโดยตรง
การทดสอบดัชนีจุดกดการทดสอบดัชนีความทนทานและ การทดสอบ
ความเร็วคลื่นและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์
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538321 วิธีการศึกษาธรณีวิยาภาคสนาม
2(2-0-4)
(Geological Field Methods)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาและ
538204ปฏิบัติการธรณีวิทยา
วิธีการทาธรณีวิทยาภาคสนาม การบรรยาย การวัด และการ
เก็บตัวอย่างหิน การจาแนกหินในภาคสนาม การทาแผนที่ธรณีวิทยา
และการบันทึกข้อมูลการสารวจ การเขียนรายงาน
538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน
4(4-0-8)
(Rock Salt Geology)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
แนวคิดเรื่องการสะสมตัวของเกลือหิน การจาแนก อายุและ
การปรากฏของเกลือหินเทคโทนิคของเกลือหินเกลือหินและปิโตรเลียม
ทรัพยากรแร่จากหินเกลือ การทาเหมืองเกลือหิน และเกลือหินกับ
สิ่งแวดล้อมทัศนศึกษา 1 วัน
538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการสารวจธรณีวิทยา
4(4-0-8)
(Paleontology for Geologic Investigation)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
การกาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจาแนกซากดึก
ดาบรรพ์ สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของหินและซากดึกดาบรรพ์
การลาดับ ชั้นหิน ทางบรรพชีวิน และวิ ธีก ารเทีย บสัมพั นธ์ เทคนิคการ
สารวจทางธรณีวิทยาโดยใช้ซากดึกดาบรรพ์ การลาดับชั้นหินและดึกดา
บรรพ์ ในประเทศไทย ความส าคั ญ ของดึ ก ด าบรรพ์ และกฎหมาย
คุ้มครองซากดึกดาบรรพ์

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว
4(4-0-8)
(Surface Mining and Mine Design)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
การสารวจ การประเมินและการพัฒนาแหล่งแร่ การจาแนก
และการใช้วิธีการทาเหมืองบนผิวดินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะในดินและ
หิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัยในเหมือง
538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
4(4-0-8)
(Underground Mining and Mine Design)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หิน และ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
การสารวจและประเมินการทาเหมืองใต้ดิน การจาแนกและ
การใช้วิธีการทาเหมืองใต้ดินแบบ ต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน เทคนิคการ
เจาะและระเบิดสาหรับการขุดเจาะใต้ดิน การค้ายันช่องเหมืองเบื้องต้น
การระบายอากาศ การระบายน้าและแสงสว่างใต้ดิน การศึกษาและการ
ควบคุมการทรุดตัวของผิวดิน สุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองใต้
ดินเบื้องต้น
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี
4(1-9-11)
(Geological Engineering Projects)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การสารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนามการสร้างแผนที่ธรณี
วิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินข้อมูลธรณีวิทยาเชิง
วิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การนาเสนอผล
การออกแบบ
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538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่
4(4-0-8)
(Mine Planning and Design)
วิชาบังคับก่อน : 538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบน
พื้นผิวและ 538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
แนวคิดสาหรับการวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ การเลือก
เครื่องจัก รกลหนัก การประยุก ต์ใช้องค์ความรู้การออกแบบในการทา
เหมืองแร่ การจัดการเหมืองแร่ การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบารุง
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการออกแบบ
538420 เทคโนโลยีการทาเหมืองเกลือหิน
4(4-0-8)
(Salt Mining Technology)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
หลักการของระบบการทาเหมืองสาหรับชั้นแร่บางและหนา
ข้อพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ
การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง
538421 การกักเก็บของเสียในชั้นหิน
4(4-0-8)
(Waste Disposal in Rock)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาทางเทคนิคของการกักเก็บ
ของเสียในชั้นหินทั้งในรูปของแข็งและสารละลายวิธีการสารวจหาแหล่ง
สาหรับกักเก็บของเสีย การวิเคราะห์การแพร่กระจายของของเสียในชั้น
หิน การออกแบบการควบคุมและการตรวจวัดระบบการกักเก็บของเสีย
กรณีศึกษาของแหล่งกักเก็บที่มีประสิทธิภาพและงานวิจัยในปัจจุบัน

538422 กลศาสตร์หินชั้นสูง
4(3-3-9)
(Advanced Rock Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี ที่มา การ
ประยุคต์ใช้ ข้อจากัดต่าง ๆ ของทฤษฎี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ
และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน ผลกระทบ
ของขนาด ผลกระทบตามกาลเวลา พฤติกรรมแบบสแตรนฮาร์เด็นนิ่ง
และสแตรนซ็อฟเท็นนิ่ง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการ
ตรวจวัดผลสภาพความเค้นและคุณสมบัติในภาคสนาม
538423 กลศาสตร์หินเกลือ
4(4-0-8)
(Rock Salt Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 538319 กลศาสตร์หินและ
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมและคุณสมบัติของ
เกลือหินและวัสดุที่มีผลกระทบที่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีอีลาสโตพลาสติก
วิส โคอี ล าสติ ก วิ ส โคพลาสติ ก พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหล และการ
จาลองด้วยระเบียวิธีเชิงตัวเลข การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างใต้
ดิน ในหิ น เกลือ หรือ โพแทซ (เช่น เหมื อ งใต้ ดิ น โพรงกั ก เก็ บ น้ าเกลื อ
โพรงกักเก็บ และที่ทิ้งของเสีย)
538424 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1
3(0-6-3)
(Special Problem I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี

541
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

เป็นโครงการศึกษาต่อเนื่อง จากวิชาโครงการศึกษาวิศวกรรม
ธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง การดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน

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
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ทาง
ด้านวิศวกรรมธรณี
538427 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2
3(0-6-3)
(Advanced Topics in Geological Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ทาง
ด้านวิศวกรรมธรณี
538428 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1
3(0-6-3)
(Geological Engineering Senior Project I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ กษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี การส่ งเสริ มให้ มี
แนวคิดใหม่ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือทดลอง หรือ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การทางาน การประเมิน
ค่าใช้จ่าย และการกาหนดกรอบเวลาทางาน และการนาเสนอโครงการ
538429 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2
(Geological Engineering Senior Project II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

3(0-6-3)

538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล
4(4-0-8)
(Coastal Geology)
วิชาบังคับก่อน : 538203 ธรณีวิทยาและ
538204ปฏิบัติการธรณีวิทยา
ภูมิสัณฐาน และสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ตะกอน
และหินที่สะสมตามแนวชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล
อิทธิพลจากคลื่น พายุ และสภาพภูมิอากาศ การกร่อนของแนวชายฝั่ง
และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน
4(4-0-8)
(Coal Geology)
วิชาบังคับก่อน : 538205 หินและแร่ และ
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
การก าเนิ ด ถ่ านหิ น อายุ แ ละการปรากฏของถ่ านหิ น การ
จาแนก การเก็บตัวอย่าง และการสารวจถ่านหิน อุทกธรณีวิทยาของ
ถ่านหิน การทาเหมืองถ่านหิน และถ่านหินกับสิ่งแวดล้อม
538432 การขุดเจาะปิโตรเลียมเชิงปฏิบัติการ
4(4-0-8)
(Petroleum Drilling Practices)
วิชาบังคับก่อน : 538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมสาหรับวิศวกร
การวางแผนและออกแบบหลุ ม เจาะเบื้ อ งต้ น แผนและ
กิจกรรมการการขุดเจาะ สภาพแวดล้อมบนท่านขุดเจาะที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ปัจจัยการขุดเจาะและเครื่องมือบนแท่นขุดเจาะ การเจาะหลุม
เอียงและการเจาะหลุมแนวราบ ของเหลวในการขุดเจาะ ท่อกรุ การอัด
ซีเมนต์ ปัญ หาของหลุมเจาะ การประเมินหลุม เจาะ การเตรีย มหลุม
เจาะเพื่อการผลิต และภาพรวมของกระบวนการขุดเจาะที่ซับซ้อน
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539203 อิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน วงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์วงจรไบโพลา
ทรานซิสเตอร์ เฟทและออปแอมป์ วงจรจ่ายก าลัง วงจรป้อนกลับ
เบื้องต้น ออสซิลเลเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื้องต้น
539204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-0)
(Electronic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วงจรพื้นฐาน
วงจรจ่ายกาลัง ออสซิลเลเตอร์ เป็นต้น
539205 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronic Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบแอนาลอก การ
เชื่อมต่อทางแสง การใช้งานทรานซิสเตอร์สาหรับวงจรฮิสเตอร์รีซิส
การพิจารณาเสถียรภาพของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางไฟฟ้าและทาง
อุณหภูมิ การจาลองการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
(Microprocessor and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 423207 การออกแบบทางดิจิตอลหรือ
523273 การออกแบบระบบดิจิทัล

4(4-0-8)

สถาปั ต ยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ส่ วนประกอบของ
ระบบ หน่วยความจา การรับข้อมูลเข้าและส่งออก การเชื่อมต่อ การ
ขัดจังหวะ ชุดคาสั่ง การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน
539301 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1(0-3-0)
(Microprocessor Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ เรีย นในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์
เช่น การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุด คาสั่ง การรับข้อ มูลเข้าและ
ส่งออก ตัวจับเวลา ตัวนับ การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การ
ขัดจังหวะ การประยุกต์ใช้งาน
539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronic Materials)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้เบื้ อ งต้ น ของวั ส ดุ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั ส ดุ ไดอิ เล็ ก ตริ ก
ฉนวน วัสดุตัวนาไฟฟ้า วัสดุสารกึ่งตัวนา วัสดุแม่เหล็ก สภาพความไม่
เป็นเชิงเส้นของวัสดุสารกึ่งตัวนา การปลูกผลึก การโด๊ปรอยต่อพี -เอ็น
และการไบแอส ไบโพลาทรานซิสเตอร์ ไทรีสเตอร์ ไดโอดชนิดต่าง ๆ
539303 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
4(4-0-8)
(R.F. Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 527301 หลักการสื่อสาร
การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ เช่น วงจรขยาย วงจรกรอง
ความถี่ วงจรก าเนิดความถี่ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรมอดูเลตสัญญาณ
การวั ด ทดสอบวงจรย่ า นความถี่ วิ ท ยุ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ท าโครงงานที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียน เช่น ออกแบบและสร้างวงจรขยายความถี่วิทยุ
วงจรกาเนิดความถี่วิทยุ ฯลฯ
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539304 อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Microelectronic Devices and Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม ทรานซิสเตอร์มอสฟิลด์เอฟเฟค์
ทรานซิ ส เตอร์ไบโพลาร์ ซี ม อส วงจรดิ จิ ทั ล ลอจิ ก ซีม อส วงจรขยาย
สั ญ ญาณโดยใช้ ท รานซิ ส เตอร์ ม อสฟิ ล ด์ เอฟเฟค์ แ ละทรานซิ ส เตอร์
ไบโพลาร์ ซอฟต์แวร์สาหรับจาลองการทางานของอุป กรณ์ และวงจร
และระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค
539305 ระบบสมองกลฝังตัว
4(4-0-8)
(Embedded systems)
วิชาบังคับก่อน : 539206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น ภาพรวมของการ
พั ฒ นาระบบ การจั ด โครงสร้ า งทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟท์ แ วร์
สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือการ
พัฒนาระบบ โครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรบนเอฟพีจีเอ การ
เขี ย นโปรแกรมระบบสมองกลฝั งตั ว บนเอฟพี จี เอและการประยุ ก ต์
ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
539306 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electro-Mechanical Energy Conversion)
วิชาบังคับก่อน : 529201 วงจรไฟฟ้า
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานทางกล
ไฟฟ้าโครงสร้างและลักษณะสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปฏิก ริย าอาร์เมจอร์ การควบคุมมอเตอร์ก ระแสตรง โครงสร้างและ
ลัก ษณะสมบัติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การขนานเครื่อ ง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์เหนี่ยวนาชนิด 3 เฟส สนามแม่เหล็ก
หมุน การเกิดแรงบิด วงจรสมมูลและการทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนา
ชนิด 3 เฟส โครงสร้างและลักษณะสมบัติของมอเตอร์แบบซิงโครนัส
ผลของการปรั บ กระแสสนามของมอเตอร์ แ บบซิ งโครนั ส มอเตอร์

เหนี่ยวนาเฟสเดียว วิธีการเริ่มเดินเครื่องและการใช้งานของมอเตอร์
เหนี่ย วนาเฟสเดียว หม้อแปลงและโครงสร้างหม้อแปลง วงจรสมมู ล
และลักษณะสมบัติของหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงต่างๆ
539307 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(4-0-8)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
ศึก ษาคุณ สมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิก ส์กาลัง
ไดโอดก าลั ง SCR GTO ทรานซิ ส เตอร์ ก าลั งชนิ ด ไบโพลาร์ มอสเฟต
IGBT หม้อแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรท์ วงจรขยายกาลังแบบต่างๆ
วงจรควบคุมกาลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ สัญญาณ
รบกวนและการป้องกัน การระบายความร้อน
539308 วงจรไมโครเวฟ
4(4-0-8)
(Microwave Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมการของแมกซ์ เวลล์ แ ละเงื่ อ นไขขอบเขต ทฤษฎี ว งจร
ไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอร์ การแมตช์อิมพีแดนซ์ สายส่งสัญญาณและ
ท่อนาคลื่นสาหรับไมโครเวฟ การวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ การวัด คลื่น
ไมโครเวฟและการออกแบบระบบสื่อสารย่านไมโครเวฟ
539309 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
4(4-0-8)
(Sensor Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก เซ็นเซอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ
เซ็ น เซอร์ แ บบวงจรรวม การเชื่ อ มต่ อ เซ็ น เซอร์ กั บ ระบบและการ
ประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
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539310 โฟตอนนิกส์
4(4-0-8)
(Photonics)
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2
คุณ สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณ สมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ย วเบน โพลาไรเซซั่น การเกิ ดภาพ
เส้นใยนาแสง ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ โฟตอนดีเท็คเตอร์ และตัวอย่าง
การท างานของระบบเชิ งแสง เช่ น กล้ อ งถ่ า ยรู ป สแกนเนอร์ และ
เซ็นเซอร์เชิงแสงเป็นต้น
539401 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1
1(0-3-0)
(Advanced Electronic Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาการมอดูเลตทั้งแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล การใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด ขั้ น สู ง ทั้ ง ในรู ป แบบของเวลา ความถี่ และเอส พารามิเตอร์ การวัดสัญ ญาณของวงจรสื่อ สารไร้ส ายย่านไมโครเวฟ
การใช้งาน ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในระบบควบคุม
539403 ปฎิบัติการโฟตอนนิกส์
1(0-3-0)
(PhotonicsLaboratory)
วิชาบังคับก่อน : 539310โฟตอนนิกส์ หรือ
539652ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและวิทยาการ
การเกิดภาพหรือ เรียนควบคู่กัน
ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงคลื่น
การเกิดภาพ การนาแสงในเส้นใยนาแสง คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ การ
แทรกสอดของแสง ตัวอย่างของระบบเชิงแสง และอุปกรณ์ที่เกียวข้อง
โพลาไรเซซั่นของแสง

539499 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4(0-8-4)
(Electronic Engineering Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานหรือปัญ หาที่น่าสนใจในสาขาต่างๆทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงการจะต้องสาเร็จ
ในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบ
ปากเปล่า
539402 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2
1(0-3-0)
(Advanced Electronic Lab II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิบัติก ารเกี่ ย วกั บ เรื่องที่เรีย นในวิชาระบบสมองกลฝังตัว
การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งไมโครโปรเซสเซอร์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
539411 ระบบควบคุมป้อนกลับ
4(4-0-8)
(Feedback Control System)
วิชาบังคับก่อน : 438207 ระบบและสัญญาณ หรือ
527204สัญญาณและระบบ
ระบบควบคุ มเบื้อ งต้น แผนผังบล็อ ก แผนผั งการเคลื่อ น
ของสัญญาณ การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด ทฤษฎีระบบสัญญาณ
ป้ อนกลั บ การวิ เคราะห์ ระบบป้ อ นกลับ ในทางเวลา การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเข้าเส้น การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใช้รูทโลคัส การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ การชดเชยระบบควบคุม การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติ
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539412 วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล
4(4-0-8)
(Analog and Digital Integrated Circuit)
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์
การพั ฒ นาและประยุก ต์ ท ฤษฎี วงจรขั้น สู ง การออกแบบ
วงจรรวมแบบแอนาลอก เช่ น ท าสวิ ท ช์ รี ซิ ส เตอร์ อุ ป กรณ์ ไวงาน
อุ ป กรณ์ เชิ งแสง และสร้ า งอุ ป กรณ์ จ่ า ยกระแสชนิ ด ต่ า ง ๆ การวาง
ตาแหน่งวงจรทางตรรกศาสตร์ เพื่อสร้าง ลอจิก หน่วยความจา หน่วย
สนับสนุน หน่วยแปลง การประวิงของการส่งผ่าน การกระจายพลังงาน
การคอนฟิกกูเรชั่นของวงจร เช่น ฟลิปฟลอป โครงสร้างหน่วยความจา
ลอจิก อาเรย์ A/D และ D/A คอนเวอร์ชัน การออกแบบและจาลอง
วงจรรวมโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี
539421 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับโฟตอนนิกส์
4(4-0-8)
(Electromagnetic Waves for Photonics)
วิชาบังคับก่อน : 527205 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
539310โฟตอนนิกส์
แสงและทฤษฎีคลื่น แม่เหล็ก ไฟฟ้า กฎของเฟรชเนลล์และ
การสะท้ อ นแสง การหั ก เหของแสง โพลาไรเซชั่ น ของแสงและการ
เคลื่อนที่ของแสงผ่านผลึกเชิงแสง เวฟไกด์นาแสงที่ทาจากโลหะและไดอิ
เล็กทริก รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนโฟตอนนิกส์
539422 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Optoelectronics)
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
หลักการทางานและการออกแบบอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ชนิ ด ต่ างๆ ที่ ส ร้ างจากวั ส ดุ กึ่ งตั วน า เช่ น โฟโตไดโอด โซลาร์ เซลล์
ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด กล้องซีมอสและซีซีดี รวมทั้งตัวอย่างการ
ประยุ กต์ อุ ปกรณ์ ออปโตอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เช่ น อุ ปกรณ์ โฟโตโวลทาอิ ก
จอแสดงผล การวัดความเข้มแสง และการสื่อสารเชิงแสง เป็นต้น

539423 ปฏิบัติการออปโตอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-0)
(OptoelectronicsLaboratory)
วิชาบังคับก่อน : 539422ออปโตอิเล็กทรอนิกส์หรือ เรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางาน การออกแบบ และการ
ประยุกต์อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การ
วัดคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ เช่น โฟ
โตไดโอด ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด และจอแสดงผลแอลซีดี เป็นต้น
539451 เทคนิคการกาจัดสัญญาณรบกวนใน
4(4-0-8)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Noise Reduction Techniques in Electronic System)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ าและเรื่องราวที่ เกี่ ยวกับการป้ องกั น
สัญญาณรบกวน เทคนิคการชิลด์ และกราวน์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่มีผล
ต่อสัญญาณรบกวนในวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ วิธีการลดสั ญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
539452 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
4(4-0-8)
(Biomedical Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
กายภาพวิทยาและสรีวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการพื้นฐาน
ของตัวตรวจจับสัญญาณในเครื่องมือแพทย์ แหล่งกาเนิดสัญญาณชีวภาพ
อิเล็กโตรดสาหรับสัญญาณชีวภาพ สัญญาณชีวภาพ เสียง ความดัน ระบบ
การไหลของเลื อดและระบบการหายใจ คลื่ นสมองและสั ญ ญาณไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อ
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539453 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อ
4(4-0-8)
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(Virtual Instrumentation and ElectronicInterfacing)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานของเครื่องมือวัดเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมแบบ
กราฟิก, บอร์ดรับส่งข้อมูล, การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทางานของ
เครื่องมือวัด, การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์, การควบคุมมอเตอร์, การ
สื่อสารผ่ านพอร์ทต่ างๆ เช่ น อนุ ก รม ขนาน และ USB เป็ น ต้น และ
ตัวอย่างการประยุกต์
539454 เซลล์แสงอาทิตย์
4(4-0-8)
(Solar Cells)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
เซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์
คุณ สมบั ติ ของแสงกึ่ งตั วน า การเกิ ดคู่ อิ เล็ก ตรอน-โฮลเนื่ อ งจากแสง
ปรากฏการณ์ การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสงของ
อะตอมของสารกึ่งตัวนา คุณสมบัติและการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์
ประสิ ท ธิ ภ าพการแปลงพลั ง งานของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เทคโนโลยี
มาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย์
539455 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น 4(4-0-8)
(Basic VLSI Design)
วิชาบังคับก่อน : 539412วงจรรวมแอนาลอกและดิจิทัล
การออกแบบวงจรรวมในระดั บ ล่ า ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ขบวนการสร้างอุปกรณ์ไบโพลาร์และมอส การทางานและการจาลอง
การท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบในลัก ษณะทาง
เรขาคณิต และตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรรวม

539456 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวนา
4(4-0-8)
(Semiconductor Material Processing)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฏี แ ละเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต วั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น าใน
อุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ข องห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการ
เตรียมแผ่นเวเฟอร์ อุปกรณ์ในการปลูกผลึก การถ่ายทอดลวดลาย วิธี
LPE VPE MBE เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าระดับจุลภาค MEMs
539457 ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีการจัดเก็บ
4(4-0-8)
ข้อมูลเบื้องต้น
(Introduction to Hard Disk Drive and Data
Storage Technology)
วิชาบังคับก่อน : 539302วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ฮาร์ดดิ สก์ ไดร์ฟ ตัวกลาง
สาหรับ เก็ บ ข้อมูล หัวอ่านและสไลเดอร์ ระบบทางกลของฮาร์ดดิส ก์
ไดร์ ฟ ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ การประมวลผล
สัญญาณข้อมูล และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต
539458 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 539203 อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานการออกแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่
ใช้ในทางอุตสาหกรรม หัวข้อประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาสาหรับ
ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ากาลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาสาหรับวงจรจุดชนวน
เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ แหล่งจ่ายไฟ ออปแอมป์
ระบบควบคุมแบบเปิดและแบบป้อนกลับ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า และ
อุปกรณ์รับข้อมูลออก
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539481 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
อิเล็กทรอนิกส์ 1
(Advanced Topics in Electronic Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
539482 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
อิเล็กทรอนิกส์2
(Advanced Topics in Electronic Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขา
ต่างของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
539483 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์1 4(4-0-8)
(Special Problems in Electronic Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
539484 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
อิเล็กทรอนิกส์2
(Special Problems in Electronic Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอนด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษา
ไว้ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
539485 สัมมนา
3(2-3-4)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในขณะนั้น
การนาเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน
539490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
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539491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการปฏิ บัติ งานและน าเสนอผลการไปปฏิบั ติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน
การปฏิ บั ติ งานและรายงานการปฏิ บั ติ งานโดยคณาจารย์ นิ เทศ และ
พนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนา
สหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ

539493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 539492 สหกิจศึกษา 2
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิ ช าชี พ เพิ่ ม เติ ม จากสหกิ จ
ศึ ก ษา 2 แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิ บั ติ ง านและรายงานการปฏิ บั ติ ง านโดยคณาจารย์ นิ เทศ และ
พนั ก งานที่ ป รึก ษา และผลการเข้ าร่วมกิ จ กรรมการสัม ภาษณ์ แ ละ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ

539492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 539491 สหกิจศึกษา 1
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิ ช าชี พ เพิ่ ม เติ ม จากสหกิ จ
ศึ ก ษา 1 แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติง านต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิ บั ติ ง านและรายงานการปฏิ บั ติ ง านโดยคณาจารย์ นิ เทศ และ
พนั ก งานที่ ป รึก ษา และผลการเข้ าร่วมกิ จ กรรมการสัม ภาษณ์ แ ละ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ

539494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
9 หน่วยกิต
(Electronic Engineering Study Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหั วข้อ โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีก ารเขีย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
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539601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรม
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
(Advanced Mathematics for Telecommunication
Engineering)
เงื่อนไข :ไม่มี
พื้ น ฐาน ค วาม รู้ ท างค ณิ ต ศ าส ต ร์ ส าห รั บ วิ ศ วก รร ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ ปริ ภู มิ เชิ ง เส้ น และตั ว ด าเนิ น การ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการของลาปลาซ
สมการคลื่น ข้อ ปัญ หาค่าขอบ ปั ญ หาค่าเบื้ องต้น และการประยุก ต์
เวกเตอร์และแมทริกซ์ การวิเคราะห์ เชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงฟูริเยร์
เบื้องต้น
539602 วิธีคานวณสาหรับวิศวกรรม
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
(Numerical Methods in Electronic and Photonic
Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขา
รายวิชานี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโฟตอนนิ ก ส์ โ ดยการใช้ วิ ธี เชิ ง ตั ว เลข และการค านวณโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล การ
ประมาณค่า การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรต การแก้สมการเชิงเส้น
และไม่เชิงเส้น การแก้สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีไฟไนท์
ดิฟเฟอร์เรนต์และไฟไนท์เอลลิเมนต์เบื้องต้น
539603 สถิติสาหรับวิศวกร
(Statistics for Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-12)

พื้นฐานความรู้ทางสถิติสาหรับวิศวกรและการใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ท างสถิติ ตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
แจกแจงความน่าจะเป็น ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่าในช่วง ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและค่า
สหสัมพันธ์
539605 วิธีคานวณสาหรับแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-12)
(Numerical Electromagnetics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การหาคาตอบเชิงตัวเลขสมการของแมกซ์เวลล์ ระเบียบวิธี
ไฟไนท์เอลลิเมนต์และไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนต์ การหาคาตอบของสมการ
อนุพันธ์และสมการอินทิกรัล ตัวอย่างการประยุกต์ เช่น ท่อนาคลื่น การ
กระจัดกระจาย เสาอากาศ สนามแม่เหล็ก อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา และ
การกระเจิงผกผลัน
539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและ
4(4-0-12)
ระบบจุลภาค
(Integrated Circuits and Microsystems Fabrication
Technology)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบจุลภาค ประกอบด้วย
การปลู ก ผลึ ก และการโด๊ ป การถ่ า ยทอดลวดลาย เทคโนโลยี ร ะบบ
สูญญากาศ ฟิลม์บางโลหะ การกัดทางเคมี ฟิล์มบาง อิพิแทกซี่ การออก
ซิเดซั่น การแพร่ ไอออนอิมแพลนเทชั่น การเคลือบฟิล์มบางด้วยการ
ระเหยไอสาร กระบวนการพลาสมา และการสร้ า งระบบจุ ล ภาค
ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาและระบบจุลภาค
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539612 เทคโนโลยีระบบจุลภาค
4(4-0-12)
(Microsystem Technology)
วิชาบังคับก่อน : 539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและระบบ
จุลภาค
เทคโนโลยี ก ารสร้ า งระบบจุ ล ภาค พื้ น ฐานคุ ณ สมบั ติ ท าง
ไฟฟ้าและคุณ สมบัติเชิงกล การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางไฟฟ้ า
การตรวจวัดและแอคชูเอเตอร์ทางอุณหภูมิและความร้อน เซ็ นเซอร์พีเอ
โซรีซีสทีฟ และพี เอโซอิเล็ก ทริก แอคชูเอเตอร์แม่เหล็ก กระบวนการ
สร้างระบบจุลภาคแบบเบลาซ์และแบบเชิงพื้นผิว เมมส์โพลิเมอร์ เมมส์
และการประยุกต์ทางทัศนศาสตร์ เมมส์และการประยุกต์ทางชีวภาพ
539613 การไหลระดับจุลภาคและแลปออนอะชิพ
4(4-0-12)
(Microfluidics and Lab-on-a-Chip)
วิชาบังคับก่อน : 539611 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมและ
ระบบจุลภาค
ความรู้พื้นฐาน กระบวนการสร้าง และการประยุก ต์ระบบ
การไหลจุลภาคและแลปออนอะชิพ ประกอบด้วย การไหลของอนุภาค
ในช่องไหลจุลภาค ปรากฏการณ์อิเล็กโตรไคเนติกส์และอิเล็กโตรไฮโดร
ไดนามิ ก ส์ การไหลเนื่ อ งจากแรงตึงผิ ว ขั้น ตอนการตรวจวัด โมเลกุ ล
ชีวภาพ เช่น การคัดแยก การตรวจวัด และการเตรียมสารตั วอย่าง เป็น
ต้น อุปกรณ์ของระบบการไหลจุลภาค วาว์ลและปั๊มป์ระดับจุลภาค การ
ประยุกต์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการตรวจวัดทางชีวภาพ
539614 การออกแบบวงจรรวมมอส
4(4-0-12)
(MOS Integrated Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 539304 อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การออกแบบวงจรรวมดิ จิ ทั ล และแอนาลอกโดยใช้ ม อส
กระบวนการสร้างวงจรรวม แบบจาลอง ลอจิก หน่ วยความจา การ
สร้างสั ญ ญาณเวลา วงจรขยายสัญ ญาณ วงจรเปรีย บเทีย บสัญ ญาณ
การวิเคราะห์วงจร และการจาลองการทางานของวงจรโดยใช้ SPICE
539615 การออกแบบวงจรรวมแอนาลอก
4(4-0-12)
(Analog Integrated Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การออกแบบวงจรรวมแอนาลอกสาหรับขยายสัญญาณแบบ
ชั้ น เดี ย วและหลายชั้ น วงจรขยายสั ญ ญาณออปแอมป์ วงจรขยาย
สัญญาณควบคุมป้อนกลับ การสร้างสวิทช์ อุปกรณ์ ไวงาน แหล่งจ่าย
กระแส และตั ว ต้ า นทาน การตอบสนองต่ อ ความถี่ ข องวงจรขยาย
สัญญาณ การไบแอสและวงจรอ้างอิง การออกแบบและการจาลองวงจร
กระบวนการผลิตวงจรรวม และตัวอย่างการออกแบบวงจรแอนาลอก
539616 เซ็นเซอร์ทางกายภาพ
4(4-0-12)
(Physical Sensors)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะของเซ็ นเซอร์ หลักการวัด การเชื่อมต่อทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เซ็ น เซอร์ ช นิ ด ต่ า งๆ เช่ น เซ็ น เซอร์ ส าหรั บ วั ด การ
เคลื่ อ นไหว ต าแหน่ ง ระยะทาง ระดั บ ความเร็ ว ความเร่ ง แรง
ความเครีย ด ความดัน อัตราไหล ระดับเสีย ง ความชื้น และ อุณหภูมิ
เป็นต้น วัสดุและเทคโนโลยีสาหรับสร้างเซ็นเซอร์
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539617 เซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ
4(4-0-12)
(Chemical sensors and biosensors)
วิชาบังคับก่อน : 539309วิศวกรรมเซ็นเซอร์ หรือ
539616เซ็นเซอร์ทางกายภาพ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนาเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ หลักการวัด วัสดุสาหรับ
ตรวจวัด เซ็ นเซอร์ที่ ใช้หลัก การวัดการน าไฟฟ้ าและค่าเก็ บประจุ ชุ ด
ทดสอบแอลเอฟเอ, เซ็นเซอร์ที่ใช้หลักการเชิงกล, เซ็นเซอร์ทางไฟฟ้า
เคมี, เซ็นเซอร์เชิงแสง, อิมมูโนเซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์สาหรับตรวจวัดดีอ็น
เอ, เซ็นเซอร์อาร์เรย์, ระบบวิเคราะห์ท างเคมีระดับจุลภาค และการ
ประยุกต์
539618 นาโนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4(4-0-12)
(Introduction to Nanoelectronics)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทรานซิสเตอร์ระดับนาโน เวฟฟังก์ชั่นและสมการของชโรดิง
เยอร์ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล คาร์บอนนาโนทิวบ์ กรา
ฟีน และผลึกนาโน แถบพลังงานของโลหะ ฉนวน และสารกึ่งตัวนา
539619 กระบวนการผลิตระดับนาโน
4(4-0-12)
(Nanoscale Fabrication)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนะนากระบวนการผลิตวัสดุระดับนาโนทั้งการผลิตแบบจาก
บนลงล่าง และกระบวนการผลิตจากล่างขั้นบน เทคนิคการฉายแสงนา
โนอิม พริ้น ท์ เทคนิคการฉายลาอิเล็ก ตรอน การสังเคราะห์ ลวดนาโน
และท่อนาโน การสังเคราะห์ควอนตัมดอต การสร้างอนุภาคนาโนของ
โลหะ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุระดับนาโน

539621 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การค านวณ เชิ ง เลขในวิ ศ วกรรมไมโครเวฟ การศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ย่านความถี่ไมโครเวฟ การออกแบบอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ของไมโครเวฟ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรการแมตช์ การออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ เทคนิคการรวมกันของชิ้นส่วนอุปกรณ์แอกทีฟย่านความถี่
ไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟสาหรับการสื่อสารไร้สายและ
การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
539622 ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว
4(4-0-12)
แบบเวลาจริง
(Embedded Real-Time Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน : 539305 ระบบสมองกลฝังตัว
พื้นฐานระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการประยุกต์ใน
ระบบสมองกลฝังตัว อัลกอริธึมการจัดลาดับแบบเวลาจริง เทร็ด ระบบ
หลายภารกิจ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ตัวอย่างการใช้งาน และ
การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
539623 มาตรวิทยาเชิงแสง: ทฤษฎี
4(4-0-12)
(Optical Metrology: Theory)
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์
ความรู้ พื้ น ฐานและเทคนิ ค ทางทั ศ นศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรวิทยาเชิงแสง เช่น การเคลื่อนที่ของแสง การแทรกสอด โฮโลก
ราฟฟี เทคนิคสเปกเคิล มาตรวิทยาของมอร์ เทคนิคเฮทเทอโรดาน์ การ
เลี้ยวเบน การกระเจิงของแสง การวัดวามยาวและขนาด
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539624 มาตรวิทยาเชิงแสง: การประยุกต์
4(4-0-12)
(Optical Metrology: Applications)
วิชาบังคับก่อน : 539623มาตรวิทยาเชิงแสง: ทฤษฎี
มาตรวิทยาเชิงแสงและตัวอย่างการใช้งาน เทคนิคเชิงแสง
สาหรับการวัดระยะทาง ความเที่ ย งตรง การจัดแนวแกนแสง ความ
เรีย บของพื้น ผิว รูปร่างพื้ นผิว รูป ร่างใน 3 มิติ การวิเคราะห์ แถบมื ด
สว่าง เทคนิคการวัดอัตราไหลของวัตถุ โพลาริเมตรี อิลิปโซเมตรี ความ
หนาของฟิล์มบางแสง และฟิล์มเคลือบผิว
539631 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Communication Electronics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ระบบสื่ อสารด้วยคลื่ นความถี่ สูง สัญ ญาณรบกวนในวงจร
ความถี่สูง ความเพี้ยนในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเรโซแนนซ์และวงจร
การแมตช์ การออกแบบวงจรขยายกาลังสูง วงจรกรองความถี่กาลังสูง
วงจรก าเนิ ด ความถี่ การออกแบบวงจรไมโครสตริ ป การควบคุ ม
อัตราขยายอัตโนมัติ เทคนิคเฟสล็อกลูปและการสังเคราะห์ความถี่
539632 ระบบวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง
4(4-0-12)
(Ultra Wideband Impulse Radio System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ข้อกาหนดของวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง (UWB-IR) มาตรฐานของ
UWB-IR โครงสร้างของระบบ UWB-IR รู ปคลื่ นส่ ง UWB-IR การมอดู เลต
เทคนิคการประมวลสัญญาณของ UWB-IR การขยายสูตรการส่งผ่านของฟรีส
สายอากาศ UWB-IR การออกแบบวงจรกาเนิดสัญญาณอิมพัลส์ การวัดและ
การทาแบบจาลองช่องสัญญาณ การสูญเสียเชิงวิถี เครื่องรับแมตซ์ฟิลเตอร์

เครื่องรับสหสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อัตราขยายกาลังส่งผ่าน ความ
เพี้ยนของรูปคลื่น และการประยุกต์ใช้งานระบบ UWB-IR
539633 เทคนิคเฟสล็อค
4(4-0-12)
(Phase-Locked Techniques)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ฟัง ก์ชัน ถ่า ยโอนของแอนาลอกเฟสล็อ กลูป การใช้ก ราฟ
ฟัง ก์ชัน ถ่า ยโอน เครื่อ งมือ สาหรับ ดิจ ิ ท ัล เฟสล็อ กลูป การติด ตาม
ผลกระทบของสัญ ญาณรบกวนเพิ ่ม เข้า ผลกระทบของสัญ ญาณ
รบกวนทางเฟส การล็อ คของเฟสล็อ กลูป การกาเนิด สัญ ญาณ การ
ตรวจจับ เฟส วงจรกรองความถี่ลูป เฟสล็อกลูป แบบชาร์จ ปั๊ม เฟสล็
อกลูปแบบชักค่าดิจิ ทัล การล็อกที่ไม่ปกติ การสังเคราะห์ความถี่จาก
เฟสล็อ กลูป การมอดูเ ลตและดีม อดูเ ลตด้ว ยเฟสล็อ กลูป และการ
ประยุกต์ใช้งานเฟสล็อกลูป
539634 การออกแบบออสซิลเลเตอร์และ
4(4-0-12)
วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง
(High Frequency Oscillators and Amplifiers Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุณลักษณะและการวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นและวงจรแอคทีฟ
ย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในย่านความถี่วิทยุ
การแมตช์ด้วย LC ในแบนด์แคบ การคัปปลิงด้วยขดลวดและหม้อแปลง
หม้อแปลงสายส่ง ความต้านทานแบบฟิล์ม ตัวเก็บประจุแผ่นขนานชั้น
เดียว การออกแบบโครงข่ายการแมตช์แบนด์กว้าง อุปกรณ์เหนี่ยวนา
ย่านไมโครเวฟ การกระจายเสมือน องค์ประกอบแฝงของไมโครสตริป
การออกแบบวงจรขยายและวงจรกาเนิดสัญญาณในย่านความถี่สูง และ
การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่สูงในการให้ความร้อน

553
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

539635 ระบบสื่อสารขั้นสูงสาหรับระบบขนส่ง
4(4-0-12)
อัจฉริยะ
(Advanced Communication Systems for ITS)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
มาตรฐานระบบขนส่งอัจฉริยะ เครือข่ายการสื่อสารสาหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ แบบจาลองช่องสัญญาณของระบบขนส่งอัจฉริยะ
สมรรถนะของระบบสื่อสารในระบบขนส่งอัจฉริยะ สายอากาศสาหรับ
ระบบขนส่งอัจฉริย ะ การปฏิบัติการหลายช่องสัญญาณของเครือข่าย
การสื่อสารสาหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ ความปลอดภัยของเครือข่าย
การสื่อสารสาหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ
539636 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์กาหนด
4(4-0-12)
ระบบสื่อสารขั้นสูง
(Advanced Software Defined Radio
Communication Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สเปกตรัม ความถี่ว ิท ยุแ ละข้อ บัง คับ ระบบสื ่อ สารดิจ ิ ท ัล
สาหรับ ซอฟต์แวร์ก าหนดระบบสื่อ สาร การรับ รู้แ ละระบุสเปกตรัม
สัญ ญ า ณ วิท ย ุ เค รื ่อ งส ่ง แ บ บ ด ิจ ิ ท ัล เค รื ่อ งรับ แ บ บ ด ิจ ิท ัล
ระบบปฏิบ ัต ิก ารลิน ุก ซ์ส าหรับ เทคโนโลยีซ อฟต์แ วร์ก าหนด
ระบบสื ่อ สาร การเขีย นโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับ ก าหนด
ระบ บสื ่อ สาร การท ดลอ งขอ งเท คโนโลยีซ อ ฟต์แ วร์ก าหน ด
ระบบสื ่อ สาร การวิเคราะห์ป ัญ หาและแก้ ไขปัญ หาของเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์กาหนดระบบสื่อสาร

539637 วงจรรวมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
4(4-0-8)
(Integrated Circuits for Electronic Communications)
วิชาบังคับก่อน : 539304อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรรวมสาหรับระบบสื่อสาร
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวงจรรวมสาหรับระบบการสื่อสารไร้สาย การ
วิเคราะห์ สัญ ญาณรบกวนและความผิด เพี้ ย นในวงจรขยายสัญ ญาณ
สาหรับ การออกแบบภาครับ สัญ ญาณคลื่ นวิท ยุ วงจรขยายสั ญ ญาณ
กาลังสูง วงจรรวมความถี่คลื่นวิทยุ ออสซิลเลเตอร์ เฟสล็อกลูบ มอดู
เลตเตอร์และดีมอดูเลตเตอร์
539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Optics and Photonics)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุณ สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต คุณ สมบัติของแสงเชิงคลื่น
และโฟตอน การแทรกสอด การเลี้ย วเบน โพลาไรเซชั่น การเกิดภาพ
เส้นใยนาแสง แหล่งกาเนิดแสง การวัดความเข้มแสง ความคลาด และ
ระบบเชิงแสง
539652 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและ
4(4-0-12)
วิทยาการการเกิดภาพ
(Geometrical Optics and Imaging Science)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เครื่องมือต่าง ๆ ทางทัศนศาสตร์และคุณสมบัติเฉพาะว่าด้วย
ทัศนศาสตร์ของเกาส์ และระบบเลนส์บาง กฎของการสะท้อนและการ
หักเห กฎของสโตกส์กับการสะท้อนและการหักเห การสะท้อนและการ
หักเหของโฟตอน เอฟนัมเบอร์ เลขช่อง สตอพและพิวพิล การขยาย
การติดตามสาแสงเชิงวิเคราะห์ และความคลาด
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539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น
4(4-0-12)
(Introduction to Wave Optics)
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้ น ฐานของทฤษฎี ข องการเลี้ ย วเบนเชิ ง สเกลาร์ การ
เลี้ยวเบนของแสงในบริเวณเฟรสเนลและเฟราน์ฮอฟเฟอร์ หลักการของ
ฮอยเกน การเลี้ยวเบนของกฎเคอร์ชอฟ การเลี้ย วเบนของกฎเรเล่ย์ ซอมเมอร์เฟลด์ หลักการฮอยเกน-เฟรสเนล สเปกตรัมเชิงมุมของคลื่น
ระนาบ การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล การเลี้ยวเบนแบบเฟราน์ฮอฟเฟอร์
539654 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
4(4-0-12)
(Introduction to Fourier Optics)
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาการวิเคราะห์เชิงคลื่น
ของระบบแสงอาพันธ์ การตอบสนองทางความถี่ของระบบสร้างภาพ
เชิ ง ทั ศ นศาสตร์ ทั้ ง แบบอาพั น ธ์ แ ละไม่ อ าพั น ธ์ เลนส์ บ างและการ
เปลี่ยนแปลงวัฏภาค คุณ สมบัติการแปลง ฟูริเยร์ของเลนส์ การเกิด
ภาพ การวิ เคราะห์ ระบบแสงอาพั น ธ์ เชิ งซ้ อ น การตอบสนองทาง
ความถี่ข องระบบถ่ายภาพแบบอาพันธ์และไม่อาพั นธ์ที่ขีดจากั ดการ
เลี้ยวเบน และความคลาดและผลของความคลาดต่อการตอบสนองทาง
ความถี่
539655 การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical System Design)
วิชาบังคับก่อน : 539651 ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ทฤษฎีแ ละหลั ก การท างานของอุป กรณ์ เชิ งทรรศนศาสตร์
พื้นฐาน เช่น แหล่งกาเนิดแสง เลนส์ กระจก ปริซึม อุปกรณ์แบ่งลาแสง
ใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ควบคุมโพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณ์
กรองความถี่แสง อุปกรณ์สาหรับเบี่ยงเบนลาแสง และอุปกรณ์อิเล็กโต
ออพติค หลัก การทางานและการประยุก ต์ของอุปกรณ์ ทางแสงแต่ละ
ชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์
539656 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Interference)
วิชาบังคับก่อน : 539653 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นเบื้องต้น
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบแทรกสอดแสงแบบแบ่ งหน้าคลื่น และแบบแบ่ งแอม
ปลิจูด รวมถึงการประยุก ต์ ระบบการแทรกสอดแบบแบ่ งหน้าคลื่ น
การวัดเฟสด้วยช่องเปิดเล็กยาวจานวนมาก ความสามารถในการแยก
เชิงสเปกตรัมของเกรตติงแบบเลี้ยวเบน ระบบการแทรกสอดแบบแบ่ง
แอมพลิจูด ระบบการแทรกสอดเพื่อการวัดหน้าคลื่น ระบบการแทรก
สอดแบบเฉือน ทัศนวิสัย ของระบบการแทรกสอดแบบหลายลาแสง
คุณสมบัติเฉพาะของระบบการแทรกสอดแบบหลายลาแสง
539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-12)
(Electromagnetic Wave Theory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์ โพเทนเชีย ล ขั้วคู่ ข้อปัญหาค่า
ขอบทางไฟฟ้ า สถิ ต และแม่ เหล็ ก สถิ ต วั ส ดุ ท างไฟฟ้ าและแม่ เหล็ ก
สมการของแมกซเวลล์ และการเคลื่อนที่ของคลื่นระนาบ ดิสเปอร์ชั่น
ทัศนศาสตร์ของโลหะและทัศนศาสตร์ของผลึก โพลาไรเซซั่น
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539658 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Photonics Devices)
วิชาบังคับก่อน : 539657 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น
ท่อนาคลื่น ใยแก้วนาแสง และอุปกรณ์กล้าสัญญาณ เป็นต้น ท่อนาคลื่น
แบบแผ่นระนาบ ทฤษฎีโหมดของการคู่ควบ การคู่ควบแสงระหว่างท่อ
นาคลื่น ตัวคู่ควบแบบกาหนดทิศทาง ใยแก้วนาแสงแบบซิงเกิลโหมด
และแบบมั ล ติ โ หมด ปรากฏการณ์ อิ เล็ ก โตร-ออพติ ก แบบเชิ ง เส้ น
อิเล็กโตรออพติกเทนซอร์ ตัวกล้าสัญญาณในแนวยาว ตัวกล้าสัญญาณ
ในแนวขวาง การกล้าสัญญาณแอมปลิจูด การกล้าสัญญาณเฟส และตัว
กล้าสัญญาณแบบมาซเซนเดอร์
539659 สเปกโตรสโคปีเชิงแสง
4(4-0-12)
(Optical Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน : 539651ทัศนศาสตร์และโฟตอนนิกส์
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิ คและเครื่องมือทางด้านสเปกโตรสโคปีที่ นิ ย มใช้งาน
แพร่ ห ลายในทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและชี ว ภาพ เช่ น สเปกโตร
มิเตอร์สาหรับการดูดกลืนแสงในช่วง UV/VIS/NIR สเปกโตรมิเตอร์ที่ใช้
หลักการแปลงแบบฟูริเยร์ สเปกโตรมิเตอร์สาหรับวัดการเรืองแสง การ
วัดโฟตอนแบบแยกแยะเวลา การวัดช่วงชี วิต ของการเรืองแสง และ
เทคนิคการวัดระยะเวลาการเดินทางแสง
539661 เครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์
4(4-0-12)
(Instrumentation in Biology and Medicine)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดทางชีวภาพและการแพทย์
เซ็นเซอร์และหลักการวัด การขยายสัญญาณและการประมวลสัญญาณ
ศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ อิเล็กโทรดชีวภาพ EEG ECG ออกซิมิเตอร์แบบพัลส์
เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์จาลองจากโครงสร้างของวัสดุใน
ธรรมชาติ และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีวภาพ
539662 ระบบและสัญญาณภาพทางการแพทย์
4(4-0-12)
(Medical Imaging Signals and Systems)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลั ก การพื้ น ฐานทางฟิ สิ ก ส์ แ ละการออกแบบเครื่ อ งมื อ
สาหรับเครื่องมือถ่ายภาพทางการแพทย์ ทฤษฎีระบบเชิงเส้น หลักการ
ของการถ่ายภาพเอ๊กซเรย์ หลักการการถ่ายภาพตัดขวางอัตโนมัติ การ
ถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ MRI การถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่
สูง และตัวอย่างการพัฒนาเครื่องมือถ่ายภาพเนื้อเยื่อมะเร็งขนาดเล็ก
539663 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์ 4(4-0-12)
(Optical Engineering in Biomedical Optics)
วิชาบังคับก่อน : 539655การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร์หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎี หลักการทางาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศน
ศาสตร์พื้ นฐานต่างๆ ที่มีก ารน าไปใช้เพื่ อประโยชน์ในทางการแพทย์
อย่างกว้างขวาง เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบทั่วไป กล้องจุลทรรศน์แบบ
เงามืด กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรเซชัน กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟ
คัล กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซ็นซ์
กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคูสติก ระบบถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
แบบใช้คุณสมบัติการแพร่กระจายของแสงและแบบใช้คุณสมบัติอาพันธ์
ของแสง รวมถึงเลเซอร์เพื่อการรักษาชนิดต่าง ๆ
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539671 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง
4(4-0-12)
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 1
(Selected Topic in Electronics and Photonics I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

539674 เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 1
(Advanced Technologies in Electronics and
Photonics I)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ ที่ เชี่ ยวชาญพิ เศษเฉพาะด้ าน โดย
หั วข้ อที่ บรรยายจะเน้ นหนั กทางด้ านเทคนิ คและการพั ฒนาขั้ นสู งของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

539672 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง
4(4-0-12)
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2
(Selected Topic in Electronics and Photonics II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

539675 เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 2
(Advanced Technologies in Electronics and
Photonics II)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ ที่ เชี่ ยวชาญพิ เศษเฉพาะด้ าน โดย
หั วข้ อที่ บรรยายจะเน้ นหนั กทางด้ านเทคนิ คและการพั ฒนาขั้ นสู งของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

539673 หัวข้อที่คัดสรรเฉพาะทาง
4(4-0-12)
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3
(Selected Topic in Electronics and Photonics III)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะนั้น หรือ
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นักศึกษาจาเป็นต้องส่งรายงาน
ในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

539676 เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้าน
4(4-0-12)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ 3
(Advanced Technologies in Electronics and
Photonics III)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดย
หัวข้อที่บรรยายจะเน้นหนักทางด้านเทคนิคและการพัฒนาขั้นสูงของ
เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง
รายงานในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
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539681 สัมมนาบัณฑิตศึกษาสาหรับวิศวกรรม
1(1-0-3)
อิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
(Electronics and Photonics Engineering Graduate
Seminar)
บังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มรายสัปดาห์ในหัวข้อทางวิชาการที่
เกี่ ยวข้องกั บวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์และโฟตอนนิ กส์ น าโดยคณาจารย์
ประจา หรืออาจารย์พิ เศษ การพัฒนาทักษะการสืบค้น ทักษะการเขียน
บทความวิชาการ ทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้เขียนบทความหรือรายงานทางวิชาการ และนาเสนอบทความ
539751 หลักการสาคัญทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-12)
(Principles of Optoelectronics)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขา
คุณ สมบัติทางไฟฟ้าและคุณ สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนา
รอยต่อพีเอ็น ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ไดโอด สัญญาณรบกวนและการ
วัดความเข้มแสง โฟโตไดโอด มอดยูเลเตอร์และสวิตช์ทางแสง ท่อนา
แสง เส้นใยนาแสง และเซ็นเซอร์เส้นใยนาแสง
539752 ทัศนศาสตร์เชิงคานวณ
4(4-0-12)
(Mathematical Optics)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์และการคานวณ เพื่อศึกษา
หรือประยุกต์ความรู้ทางทัศนศาสตร์ เทคนิคการคานวณทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ Matlab การคานวณในหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับการแปลงฟูริเยร์ การ

คานวณการเคลื่อนที่ของคลื่น เลนส์บางแสง การประมวลผลภาพ สถิติและ
การกระจาย การจาลองแบบมอนติคาร์โล การค้นคืน และเวฟเลท
539753 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติ
4(4-0-12)
ทางแสงของวัสดุ
(Electrical and Optical Properties of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 539302 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงสร้ า งผลึ ก พั น ธะระหว่ า งอะตอม และความไม่ ส มบู ร ณ์ ข อง
โครงสร้ า งผลึ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คุณ สมบั ติท างไฟฟ้ า และคุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวัส ดุ คุณ สมบั ติข อง
โลหะ ฉนวน ฟิล์มบาง สารกึ่งตัวนา เกนและแควิตี้ เลเซอร์ คุณสมบัติ
ไม่เชิงเส้น และคุณสมบัติอิเล็กโตรออปติกส์ของวัสดุ
540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
1(0-3-3)
(Product Design Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู้ ศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ ภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยุทธศาสตร์ในการ
เรียน อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะได้ใช้ในการศึก ษา การเขียนรายงาน
การนาเสนองานทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อ
ช่ ว ยในการศึ ก ษา ภาพรวมของการประกอบวิช าชี พ ด้ านวิ ศ วกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ความสาคัญและพื้นฐานการวิเคราะห์ความล้มเหลว
และผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์
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540201 สถิติสาหรับวิศวกร
3(2-3-7)
(Statistics for Engineer)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบโนเมียล แบบปัวซอง และ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง เช่น การแจกแจงแบบปกติ
แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและ
สหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
4(4-0-8)
(Heat and Fluid Technology)
วิชาบังคับก่อน :105101 ฟิสิกส์ 1
นิ ย ามความร้ อนและของไหล ความจุ ค วามร้อ น หน่ ว ยวั ด
แหล่งกาเนิดความร้อน การเผาไหม้ (ของแข็ง ของเหลว และก๊าช) กฎ
ข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ วงจรเครื่องความร้อนและเครื่อง
ท าความเย็ น การถ่ า ยเทความร้ อ น (การน า การพา การแผ่ รั ง สี )
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การไหลของของไหล และการขับเคลื่อนของ
ไหล การระบายความร้ อ นในอุ ป กรณ์ ข้ อ ควรคิ ด ในการออกแบบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับความร้อน
540220 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Aesthetics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม
ทฤษฎี ศิ ล ปะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความงาม ศิ ล ปะ ความจริ ง
ศีลธรรม และศาสนา แนวคิดและทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อศิลปะและ
ความงามแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานความคิด และความเข้าใจด้าน

ศิลปะและความงามอันจะนาไปสู่การพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณ
ในการประเมิ นคุ ณ ค่าทางสุน ทรีย ศาสตร์ และสามารถนาแนวคิ ดมา
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
3(3-0-6)
(Art and Design for Engineer)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเน้นความเข้าใจผลสะท้อนของ
ปรัชญา แนวความคิด สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่มีต่อศิลปะ รวม
ไปถึงวิวัฒ นาการด้านการออกแบบในยุคสมัย ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงความเป็นมาและความเกี่ยวโยงระหว่างศิลปะและการออกแบบ
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานด้านการออกแบบ หลัก การจัดองค์ประกอบศิลป์
ทฤษฎีสี รวมไปถึงการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-3-7)
(Product Design Studio I)
วิชาบังคับก่อน : 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
โครงงานด้ า นการออกแบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จริง โดย
มุ่งเน้นการนาเสนอผลงานด้วยการวาดเส้นและแบบร่างของผลิตภัณฑ์
รวมไปถึงการสร้างต้นแบบสามมิติด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีอย่างง่าย
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2(1-3-5)
(Computer for Basic Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ การการใช้ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อการออกแบบ
เบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
สร้างและนาเสนองาน
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540301 การยศาสตร์สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Ergonomics for Product Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาหลั ก การทางการยศาสตร์ เพื่ อให้เกิ ด ความเข้าใจถึ ง
ปัจจัย และข้อจากัดต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน
540302 ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
1(0-3-3)
(Material and Measurement Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใช้
เครื่องมือวัดเช่นเครื่องมื อวัดขนาด ความดันอุณ หภูมิความเครีย ดการ
ทดสอบวัสดุเช่นแรงดึงแรงบิดแรงเฉือนความล้า และการคืบของโลหะ
การทดสอบทางกลศาสตร์ของไหลการวัดความเร็วของของไหลการวัด
แรงกระแทกของของไหลการไหลในท่อเป็นต้น
540303 การออกแบบอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดย
เน้ น ความเข้ า ใจถึ ง กระบวนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เริ่ ม ตั้ งแต่ ก าร
วิเคราะห์ตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้ องการของตลาด การสร้างแบบจาลองผลิต ภัณ ฑ์ เพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

540304 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
1(0-3-3)
(Seminar in Product Design Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
การนาเสนอและอภิ ปรายหั วข้อ ทางวิศวกรรมออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ระดมสมอง การฝึ ก พู ด ต่ อ หน้ า
สาธารณชน และการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบ
540305 ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
1(0-3-3)
(Product Prototyping Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 540303 การออกแบบอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุอย่างง่าย
ในการสร้างต้นแบบ ไปจนกระทั่งการใช้เทคนิคการขึ้นรูปแบบเร็วเข้ามา
ช่วยในการขึ้น รูปต้ นแบบผลิตภั ณ ฑ์ ที่ได้ ทาการออกแบบ เพื่อ ให้เกิ ด
ทั ก ษะในการสร้ า งต้ น แบบเพื่ อ การน าเสนอและการวิ เ คราะห์
กระบวนการผลิตจากต้นแบบที่สร้างขึ้น
540306 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4(4-0-8)
(Packaging Design)
วิชาบังคับก่อน :525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าใจถึงหลักการและวิธีการ
ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้
วัสดุสาหรับบรรจุภัณ ฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น
แรงกระท าทางกล สภาวะแวดล้ อ ม ความสะดวก และความคุ้ ม ค่ า
รวมทั้ งการวิเคราะห์องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อันได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด เป็นต้น
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540307 การควบคุมรูปร่าง ขนาด และพิกัด
2(1-3-5)
ความเผื่อผลิตภัณฑ์
(Product Geometric Dimensioning and
Tolerancing)
วิชาบังคับก่อน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการกาหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูป ร่างรูปทรงการควบคุมคุ ณ สมบัติพื้ นผิว การควบคุมขนาด
การให้ ข นาดของชิ้ น ส่ ว น รวมถึ ง การก าหนดพิ กั ด ความเผื่ อ ในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม
540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ
4(4-0-8)
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Product Life Cycle Assessment and Ecodesign)
วิชาบังคับก่อน : 540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
ศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เบื้ องต้นทั้งในเชิง
สิ่งแวดล้อมและในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดความเข้าใจถึงวัฏ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
กระจายสินค้า การใช้งาน ไปจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งาน การนามาใช้
งานใหม่ และการก าจั ดซากผลิ ตภั ณ ฑ์ อี กทั้ งยั งศึ กษาถึ งกระบวนการ
วิเคราะห์และแปลผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ต่าง ๆ ใน
การเสริมสร้างโอกาสให้แก่ องค์กรด้วยการออกแบบผลิตภั ณฑ์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ แนวโน้มของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต
540360

โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-3-7)
(Product Design Studio II)
วิชาบังคับก่อน : 540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และ
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น

โครงงานด้ า นการออกแบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริง โดย
คานึงถึงฟังก์ชันการใช้งาน และมุ่งเน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบและนาเสนอผลงาน
540460 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(2-3-7)
(Product Design Studio III)
วิชาบังคับก่อน : 540303 การออกแบบอุตสาหกรรม และ
540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
โครงงานด้านการออกแบบ เพื่อให้สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริง รวมไปถึงการ
สร้ า งแบบจ าลองต้ น แบบมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการออกแบบและผลิ ต
ต้นแบบจริง โดยมุ่งเน้นทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มี
ความเข้ า ใจในความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค และสามารถออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค และค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อนาเสนองานด้วยต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ
540400 วิศวกรรมย้อนรอย
3(3-0-6)
(Reverse Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ของชิ้ น ส่ ว นหรื อ
ผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อย้อนรอยดูขนาด รูปร่าง ชนิด
ของวัส ดุ หน้ าที่ ก ารท างาน วิธีก ารประกอบ กรรมวิ ธีก ารผลิต และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนาข้อมูลมา
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่
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540401 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
(Lawand Ethics for Product Design Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษากฎหมายเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ วิ ศ วกร จรรยาบรรณแห่ ง
อาชีพวิศวกร บทบาทและความรับผิดชอบของนักออกแบบ กฎหมายว่า
ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า
ความหมายและความส าคั ญ ของลิข สิ ท ธิ์สิ น ค้ า การจดสิ ท ธิบั ตรการ
ออกแบบและสิ ท ธิ บั ต รสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใน ป ร ะ เท ศ ร ว ม ไป ถึ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ
540402 ธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design Business)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การองค์ ก ร
สาหรับผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนด้านธุรกิจการออกแบบ การ
จัดตั้งองค์ก รและการหาแหล่งลงทุน การบริหารงานบุคคล การตลาด
และการกระจายสินค้าไปสู่ท้องตลาด พื้นฐานการบัญชีเพื่อการบริหาร
รายรับและรายจ่ายในธุรกิจออกแบบผลิตภัณ ฑ์ การคานวณต้นทุนใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่ ออกแบบไว้
โดยคานึงถึงความคุ้มทุ น คุณ ธรรมและจริย ธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
540403 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Marketing and Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความหมายและความส าคั ญ ของการตลาด พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค ในเชิงรูปแบบของผลิตภัณ ฑ์ การกาหนดราคา การส่งเสริม
การขาย การโฆษณา ช่องการทางจัดจาหน่าย ลักษณะและพฤติกรรม

การซื้อในตลาดของผู้บริโภคประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และการประยุกต์ความรู้
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการกาหนดส่วนประสมทางการตลาดให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
540404 สารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
2(1-3-5)
ของผู้บริโภค
(Survey and Analysis of Consumer Demands)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของการสารวจผู้บริโภค ขั้นตอนการ
สารวจผู้บริโภค การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสารวจ การออกแบบ
และกาหนดกระบวนการสารวจ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการและ
แนวทางในการส ารวจ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ของผู้ บ ริโภค การสั งเกต
พฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่ซ่อนเร้นของผู้บริโภค
การออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูลของ
ผู้บริโภคด้วยการสารวจ การนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
540405 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาการจัด ตั ้ง ธุร กิจ และบริห ารธุร กิจ ยุค ใหม่ การ
สร้า งสรรค์ลัก ษณะเฉพาะตัว และโอกาสของธุร กิจ ที ่เน้น เรื่อ งการ
ออกแบบ การวางแผนทางธุร กิจ การหาแหล่ง ทุน การวิจ ัย และ
พัฒนา การผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การกระจายสินค้า การสื่อสาร
กับ ลูก ค้า โดยมุ่ง เน้น ความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม ธุร กิจ น่า นน้าสีแ ดง
ธุร กิจ น่า นน้าสีน้าเงิน และธุร กิจ น่า นน้ าสีข าว การมีคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
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540420 การแสดงและการนาเสนอผลงานการ
2(1-3-5)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design Visualisation and Presentation)
วิชาบังคับก่อน : 540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
ศึกษาและปฏิบัติการเพื่อการนาเสนอผลงานการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
นาเสนอผลงานการออกแบบในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
540421 ศิลปะตะวันออกและการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Eastern Art and Creativity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาประวัติศ าสตร์ก ารออกแบบและอิท ธิพ ลของความ
ต้อ งการทางวัฒ นธรรมที่ห ลากหลายต่อ การออกแบบอุป กรณ์แ ละ
ผลิต ภัณ ฑ์ต่าง ๆ วิวัฒ นาการของปรัช ญาการออกแบบ ผลกระทบ
ของการออกแบบที่มีต่อ สัง คมและวัฒ นธรรม ผลกระทบของสังคม
และวัฒ นธรรมที ่ม ีต่อ การออกแบบ ผลกระทบของการออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ต่อ วัฒ นธรรมตะวัน ออกเพื่อ ให้เห็น คุณ ค่า ของภูมิปัญ ญา
ตะวัน ออก ทั้ง ยังส่ง เสริม ให้เกิด ความเข้า ใจพื้น ฐานขององค์ค วามรู้
ของศิลปกรรมตะวันออกเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้
กับการออกแบบ
540422 การออกแบบสามมิติ
2(1-3-5)
(Three-Dimensional Design)
วิชาบังคับก่อน : 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
การออกแบบ และสร้ า งผลงาน 3 มิ ติ และการจั ด
องค์ ป ระกอบ 3 มิ ติ แสง ปริม าตร น้ าหนั ก และความสมดุ ล สาธิ ต
ผลงาน 3 มิติที่มีความงาม และประโยชน์ใช้สอย การสร้างสรรค์งานใน
รูปแบบและความมุ่งหมายที่สามารถนาไปใช้ได้ในงานออกแบบ

540423 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนาเสนอ
2(1-3-5)
(Photography and presentation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาและฝึก ปฏิบ ัต ิถ ่า ยภาพ ศึก ษาความรู ้เ กี ่ย วกับ
ประวัต ิศ าสตร์แ ละความเป็น มาของการถ่า ยภาพ เทคนิค การ
ถ่ายภาพ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิด การใช้
ภาพถ่ายร่วมกับองค์ประกอบทางการออกแบบอื่น ๆ หลักการในการ
ถ่ายภาพ วิธีก ารถ่ายภาพ การทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ
ในการถ่า ยภาพ การแสดงออกทางด้า นศิล ปะและความงามผ่า น
ภาพถ่าย
540424 การออกแบบกราฟฟิกสาหรับวิศวกร
2(1-3-5)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
(Computer Graphics for Product Design Engineer)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประวั ติ ความเป็ นมาของการออกแบบกราฟิ ก ความรู้พื้ นฐาน
เกี่ ยวกับงานออกแบบกราฟิก หลักการทางาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ดาเนินงานออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
กราฟิก เข้ าใจถึงกระบวนการท างาน แนวความคิด และการเสนอผลงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสนองความต้องการในงานออกแบบประเภทต่าง ๆ
540425 การเขียนภาพประกอบเพื่อการออกแบบ
1(0-3-3)
ผลิตภัณฑ์
(Illustration for Product Design)
วิชาบังคับก่อน : 540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
ศึกษาและปฏิบัติการการเขียนภาพประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค อุปกรณ์ และสื่อที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่อความหมายด้วยภาพ เข้าใจถึงวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ใน
การวาดภาพประกอบ รวมไปถึงการใช้ภาพประกอบเพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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540426 การออกแบบนิทรรศการ
2(1-3-5)
(Exhibition Design)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาและปฏิบัติการด้านการออกแบบนิทรรศการในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้ งหน่วยน าเสนอสิ นค้า ณ จุด จาหน่ าย หลัก การวางแผน
ก าห นดขั้ น ตอนก ารท างาน ก ารออก แบบ สร้ า ง ติ ด ตั้ ง การ
ประชาสั ม พั น ธ์ และการเปิ ด แสดง ประเภทและจุ ด ประสงค์ ข อง
นิทรรศการและการจัดแสดงงาน นิทรรศการและการจัดแสดงงานใน
ขอบเขตของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดงงานโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
540440 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์และ
4(4-0-8)
วอเตอร์ฟุตพรินต์
(Carbon Footprintand Water Footprint
Assessments)
วิชาบังคับก่อน : 540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ความเป็นมาของคาร์บอนฟุตพรินต์ในระดับสากลและใน
ประเทศไทย หลัก การพื้นฐานและแนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพ
รินต์ ศึก ษาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณ ฑ์ ตาม
แนวทางการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริน ต์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประเทศไทย
ความเป็นมาของวอเตอร์ฟุตพรินต์ในระดับสากลและในประเทศไทย
หลัก การพื้นฐานและแนวคิดการจาแนกประเภทน้าเป็น น้าสีฟ้า น้าสี
เขียว และน้าสีเทา หลัก การพื้นฐานและแนวคิดการประเมินวอเตอร์
ฟุตพรินต์ของผลิตภัณ ฑ์การใช้ ประโยชน์จากผลการประเมินคาร์บอน
ฟุตพรินต์และวอเตอร์ฟุตพรินต์ตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินคาร์บอน
ฟุตพรินต์และวอเตอร์ฟุตพรินต์

540441 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Ecodesign)
วิชาบังคับก่อน : 540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักการ
ทางวิศวกรรมสาหรับการลด การใช้ซ้า และการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
การออกแบบเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ หลั กการของผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม กฎ ระเบี ยบและมาตรฐานเกี่ ยวกับผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและระดับสากล ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นที่ต้องการของตลาด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
540450 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบ
4(4-0-8)
ผลิตภัณฑ์ 1
(Advanced Topics in Product Design Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
540451 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบ
4(4-0-8)
ผลิตภัณฑ์ 2
(Advanced Topics in Product Design Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ซึ่ งเป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่างๆ ของวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

564
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

540452 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบ
4(4-0-8)
ผลิตภัณฑ์ 1
(Special Problem in Product Design Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
540453 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบ
4(4-0-8)
ผลิตภัณฑ์ 2
(Special Problem in Product Design Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ชอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชา และต้องมีการสอบปากเปล่า
540454 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
4(4-0-8)
(Product Design Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปั ญ หาที่ น่าสนใจทางปฏิบั ติในด้านต่างๆของ
วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงงานต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาค
การศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า
540455 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
4(4-0-8)
(Product Design Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปั ญ หาที่ น่าสนใจทางปฏิบั ติในด้านต่างๆของ
วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงงานต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาค
การศึกษาต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

540490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่น ใจในตัวเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก ร ระบบบริหารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO9000 และ ISO14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
540491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็น พนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
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540492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 535491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
540493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 535492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
540494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์9 หน่วยกิต
(Product Design Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณ ฑ์
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณ ฑ์ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการ
พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมี
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
541211 มาตรวิทยาทางวิศวกรรม
4(3-3-6)
(Engineering Metrology)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ และ
541241กระบวนการผลิตเบี้องต้น
คาและนิยามที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาของมิติการวัดโดยตรง
และการวัดทางอ้อมหลักการทางานของเครื่องมือวัด เช่น แองเกิล เดก
เคอร์ออโตคอลลิเมเตอร์โปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์เบนซ์ไมโครมิเตอร์เครื่อง
ทดสอบความกลมเครื่องวัดความเรียบ เป็นต้นการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
บรรทัดเหล็กแท่งมาตรฐานลูก บอลมาตรฐาน และเส้นลวดมาตรฐาน
เป็ น ต้ น หลั ก การของอิ น เตอร์ เฟอร์ โ รเมตรี ใ นการวั ด ขนาดวิ ช านี้ มี
ภาคปฏิบัติการวัดละเอียดในห้องทดลอง ซึ่งประกอบด้วยการทดลอง
10 การทดลอง เพื่ อ ย้ าความเข้ า ใจในหลั ก การวั ด ละเอี ย ดในภาค
บรรยาย
541221 หลักการการผลิตทางวิศวกรรม
4(3-3-6)
(Engineering Production Principles)
วิชาบังคับก่อน : 541211มาตรวิทยาทางวิศวกรรม
การเคลื่อนที่ของเครื่องมือกล การวิเคราะห์งานตัดโลหะด้วย
คมตัดของมีดตัด การประมาณกาลังงานและเวลาในงานตัดโลหะของ
เครื่องมือกลพื้นฐานกลศาสตร์ของการตัดโลหะเบื้องต้นอายุมีดตัด
หลักการตัดโลหะด้วยกระบวนการตัดชนิดพิเศษการเขียนโปรแกรม
สั่งงานเครื่องมือกลที่ควบคุมด้วยตัวเลขการตัดโลหะด้วยความเร็วตัดสูง
หลักการแปรรูปโลหะเบื้องต้น
คุณสมบัติของโลหะสาหรับการแปร
รูปการใช้ความเค้นไหลประมาณแรงสาหรับตัดหรือแปรรูปโลหะแผ่น
หรือก้อนโลหะ

566
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

541312 การออกแบบเครื่องมือกลเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Fundamental Machine Tool Design)
วิชาบังคับก่อน : 541221หลักการการผลิตทางวิศวกรรม
หลักการการออกแบบเครื่องมือกลทั่วๆไป เช่นเครื่องกลึง
เครื่องกัดโลหะ และเครื่องเจาะ การออกแบบแท่นเครื่อง ระบบส่งกาลัง
ชุดเฟืองทดและความเร็วรอบ การใช้แบริ่ง ระบบของสไลด์และการ
ควบคุมตาแหน่งแนวทางสาหรับออกแบบเครื่องมือกลและเครื่องมือใน
การผลิต
541313 วิศวกรรมเครื่องมือ 1
4(3-3-6)
(Tool Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 541221หลักการการผลิตทางวิศวกรรม
การออกแบบมีดตัดโลหะและคั ตเตอร์สาหรับตัดโลหะ เช่น
มีดตัดและด้ามมีดเพลาคว้านดอกสว่านคัตเตอร์พิเศษสาหรับงานกั ด
(Form Cutters) การออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงานสาหรับกระบวนการ
การผลิตพื้นฐาน ได้แก่ กระบวนการตัดโลหะกระบวนการเชื่อมประสาน
และประกอบและกระบวนการหล่อโลหะการออกแบบเกจตรวจสอบ
ขนาดและความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของรูปลักษณ์
541314 วิศวกรรมเครื่องมือ 2
4(3-3-6)
(Tool Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 541313วิศวกรรมเครื่องมือ 1
การออกแบบแม่พิ มพ์ สาหรับ งานตั ด และขึ้ น รูป โลหะแผ่ น
และก้อนโลหะ เช่น แม่พิมพ์ตัดแผ่นชิ้นงานและแม่พิมพ์สาหรับเจาะรู
แม่ พิ มพ์ ส าหรับ การตีขึ้ นรูป โลหะ แม่ พิ ม พ์ สาหรับ เอกซ์ท รูชั่ น โมลด์
สาหรับฉีดน้าโลหะ และแม่พิมพ์สาหรับฉีดพลาสติก ศึก ษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออกแบบแม่พิมพ์ที่นิยมในอุตสาหกรรม(เช่น โปรแกรมคา
เทีย เป็นต้น)

541322 กระบวนการแปรรูปโลหะ
4(4-0-8)
(Metal Deformation Processes)
วิชาบังคับก่อน : 541221หลักการการผลิตทางวิศวกรรม
หลัก พื้ นฐานของการแปรรูป โลหะ ซึ่งเกี่ ย วข้อ งกั บเส้น โค้ ง
และความเครียดการประมาณโหลดสาหรับแปรรูปโลหะโดยพิจารณา
จากงานและการกระจายความเค้น และพิจารณาจากการไหลของโลหะ
ประยุกต์ใช้หลักพื้นฐานกั บกระบวนการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรม
เช่นการดึงเส้นโลหะหรือดึงโลหะแผ่นการดึงขึ้นรูปโลหะแผ่นการท า
เอ็ก ซ์ทรู ชั่น การรีดและการตีขึ้น รูป ปัจ จัย อื่ นของการแปรรูป โลหะที่
กล่าวถึงในที่นี้ด้วยคือ ปัจจัยทางด้านโลหะวิทยาของชิ้นงาน และปัจจัย
อันเนื่องจากการเสียดทานระหว่างผิวชิ้นงานและแม่พิมพ์
541331 วิศวกรรมวิธีการ
4(4-0-8)
(Methods Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ และ
541241กระบวนการผลิตเบี้องต้น
ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ น ามาใช้ ใ นการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม แผนผังการจัดวางเครื่องจักรที่
มี อ ยู่ ทั่ วไปและวิ ธี ก ารใหม่ ๆ การวิ เคราะห์ วิ ธี ก ารขนถ่ า ยวั ส ดุ การ
ค านวณพื้ น ที่ ใ ช้ ง าน เทคนิ ค การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการออกแบบ
เครื่องจัก รอุปกรณ์ ในการเคลื่อนย้ายวั สดุที่เก็ บวัสดุอัตโนมัติลักษณะ
ปั ญ หาทางด้ า นการวางผั ง โรงงานท าเลที่ ตั้ งโรงงาน การวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมาย
ผังเมือง และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาใน
โรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การทารายงานจากทัศนศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี
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541415 การออกแบบเพื่อการผลิต
4(4-0-8)
(Design for Production)
วิชาบังคับก่อน : 541221หลักการการผลิตทางวิศวกรรม
วิเคราะห์ปัญหาเฉพาะอย่างของการออกแบบทางวิศวกรรม
การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนให้กั บ แบบวิศวกรรมเพื่ อให้
สะดวกต่ อ การผลิ ต และเกิ ด หน้ า ที่ ก ารใช้ ง านที่ ต้ อ งการแสดงการ
ประยุ ก ต์ วิ ธีบ อกขนาดและความคลาดเคลื่ อ นเชิ งเรขาคณิ ต (GD&T)
อย่างเป็นระบบสาหรับรูปลักษณ์จากการตัดโลหะและงานออกแบบ
541432 การวางแผนกระบวนการผลิตและ
4(4-0-8)
ประมาณการต้นทุน
(Manufacturing Planning and Cost Estimating)
วิชาบังคับก่อน : 541314วิศวกรรมเครื่องมือ 2
การวางแผนกระบวนการผลิ ต ตั ว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคนิคต่างๆของวิศวกรรมเครื่องมือ ในการวางแผนกระบวนการผลิต
หั ว ข้ อ ที่ ก ล่ าวถึ งในที่ นี้ ได้ แ ก่ การใช้ แ ผนภู มิ ค วามคลาดเคลื่ อ น การ
ก าหนดขั้ น ตอนและเงื่ อ นไขของการผลิ ต เทคนิ ค การหาค าตอบที่
เหมาะสม และการประยุก ต์ใช้วิศวกรรมกระบวนการในการวางแผน
กระบวนการผลิต
541433 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เครื่องมือ
(Computer-Aided Tool Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ ใ นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งมื อ
แนวความคิ ด ของการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าหรับ วางแผน
กระบวนการผลิ ต ออกแบบอุ ป กรณ์ ยึ ด ชิ้ น งาน เขี ย นแผนภู มิ ค วาม
คลาดเคลื่อน และการกระจายค่าความคลาดเคลื่อน เป็นต้น

541443 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
4(4-0-8)
(Welding Technology)
วิชาบังคับก่อน : 541241 กระบวนการผลิตเบื้องต้น
ทบทวนหลั ก ฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเชื่ อ มโลหะ
คุณ สมบั ติของความร้อน ก๊ าซ และปฏิกิ ริย าเคมี โลหะวิทยาของการ
เชื่อมอิทธิพลของความร้อนและธาตุโลหะผสมบางชนิ ดที่มีต่อโครงสร้าง
จุลภาคของโลหะ กระบวนการเชื่อมโลหะการเชื่อมด้วยอินเนอร์ก๊าซ
(MIG) การเชื่อมอิเล็กโตรดทังสเตนอินเนอร์ก๊ าซ (TIG) การเชื่อมด้วย
พลาสมา (Plasma Welding Process) การเชื่อมแบบซับเมอร์จ อาร์ค
การเชื่อมด้วยอิเล็กตรอนบีม และการแบบเชื่อมด้วยแสงเลเซอร์
541444 เทคโนโลยีการออกแบบและการทาแม่พิมพ์
4(4-0-8)
(Technology for Die Design and Die Making)
วิชาบังคับก่อน : 541313 วิศวกรรมเครื่องมือ 1
และ 541314 วิศวกรรมเครื่องมือ 2
เทคนิ ค ทั่ วไปและเทคนิ ค เฉพาะของการออกแบบและท า
แม่พิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีก ารวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบและ
การสร้างแม่พิมพ์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในวิชาออกแบบแม่พิมพ์ก่อนๆ เช่น
การใช้หลักการของการออกแบบเพื่อการผลิต และการทาให้ชิ้นส่วนเป็น
มาตรฐาน การใช้ EDM-Wire-Cut และ Sinking EDM ทาแบบแม่พิมพ์
วิชานี้เน้นทางด้านหลักการในทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่
541445 การอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือ
4(4-0-8)
(Heat-Treatment of Tool Steels)
วิชาบังคับก่อน :541313 วิศวกรรมเครื่องมือ 1
และ 541314 วิศวกรรมเครื่องมือ 2
วิธีก ารอบชุบ เหล็ก กล้าที่นิยมใช้ทาเครื่องมือตัดโลหะ และ
แม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เหล็กกล้าความเร็วสูงเกรดต่างๆ
เหล็กกล้าโลหะผสมพิเศษอื่นๆ ที่นิยมใช้ทาแม่พิมพ์

568
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

541490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานทักษะในการสื่อสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
541491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ

541492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : สหกิจศึกษา 1
นั กศึ กษาต้ องไปปฏิ บั ติ งานเชิ งวิชาการหรือวิชาชีพเต็ มเวลา
เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนั กงานชั่ วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ วนั ก ศึ กษาจะต้ องส่ งรายงานการปฏิ บั ติ งานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่
ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
541493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานการ
ปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ
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542301 ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับวิศวกร 4(4-0-8)
(Biology and Biotechnology for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้บรรยายถึงชีววิทยาพื้นฐานของเซลล์ สิ่งมีชีวิต ชีว
โมเลกุล การถ่ายทอดพันธุกรรม การแสดงออกของยีน หลักการและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ศึกษา การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวโมเลกุล การตรวจวิเคราะห์ลาดับของดีเอ็นเอ การตรวจวัดดีเอ็นเอ
โปรตีน และเซลล์
542302 เทคโนโลยีการผลิตพืช
4(4-0-8)
(Technology in Crop Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พืชและความสาคัญของพืช หลักการทั่วไปในการผลิตพืช ดิน
ปุ๋ ย และธาตุ อ าหารที่ จ าเป็ น การขยายพั น ธ์ ข องพื ช การผลิ ต พื ช
เศรษฐกิ จที่สาคัญ ศัตรูพื ชและวิธีก ารควบคุม การเก็ บเกี่ ยว และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว
542302 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4(4-0-8)
(Technology in Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความสาคัญของระบบการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับระบบ
การผลิตการเกษตรสาขาอื่นๆ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ ม
และสภาพแวดล้ อ ม การจั ด การกั บ สุ ข ศาสตร์ ส าหรั บ สั ต ว์ แ ละการ
ป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาดูงานระบบการผลิตสัตว์

542304 การตรวจสอบโดยไม่ทาลายสาหรับผลิตภัณฑ์การเกษตร
เบื้องต้น 4(4-0-8)
(Introduction to Non-Destructive Testing for
Agriculture Products)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาลายชิ้นงาน เช่น การสร้างภาพ
คลื่นเสียงความถี่สูง การสร้างภาพและสเปกโตรสโคปีโดยใช้แสงอินฟราเรด
ช่วงสั้น สเปกโตรสโคปีโดยใช้แสงอินฟราเรดช่วงกลาง ระบบการสร้างภาพ
แบบไฮเปอร์สเปกตรัม เทคนิคภาพความร้อน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ และสถิติ
สาหรับการวิเคราะห์แบบไม่ทาลายชิ้นงาน เป็นต้น
542305 การแปรรูปอาหาร
4(4-0-8)
(Food Processing)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั ก การถนอมอาหารเบื้ อ งต้ น วั ต ถุ ดิ บ และน้ าใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการขั้นตอนในการคัดเลือกและเตรีย ม
วัตถุดิบ กระบวนการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปที่ต้องการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเปลี่ย นรูปดังกล่าว การใช้สารเคมีใน
การแปรรูป ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
542306 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และการจัดการของเสีย
4(4-0-8)
(Livestock Housing and Animal Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์ การวางแผนและการก่อสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การก าหนดตาแหน่งและการออกแบบ การจัดการ
ของเสียจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง
และการประเมินต้นทุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
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542401 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4(4-0-8)
(Postharvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงสร้าง องค์ป ระกอบ และลัก ษณะของผลิต ผลเกษตร
ความบริบูรณ์ และดัชนีความบริบูรณ์ ของผลิตผลเกษตร ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดั บ พื้ น ฐานจนถึ งอุต สาหกรรมส่ งออก ได้ แก่ การสี การนวด การ
คัดเลือกและการคัดขนาด การบรรจุ การเก็บรักษา การจัดการผลผลิต
ที่ถูกคัดออก รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงาน
542402 เทคโนโลยีการเกษตรความแม่นยาสูง
1(1-0-2)
(Technology in Precision Agriculture)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การบรรยายหรื อ อภิ ป รายกลุ่ ม รายสั ป ดาห์ ใ นหั ว ข้ อ ทาง
วิชาการที่เกี่ย วข้องกับการเกษตรความแม่นยาสูง โดยเฉพาะหัวข้อที่
เกี่ยวกับแอกกริทรอนิกส์ นาโดยคณาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หัวข้อบรรยายอาจจะประกอบด้วย ระบบกาหนด
ตาแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส ยานไร้ คนขับ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เซนเซอร์และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
สาหรับเชื่อมโยง ข้อมูล อุปกรณ์และเครื่องมือเข้าด้วยกัน หรือไอโอที
542403 ปฏิบัติการวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
1(0-3-0)
(Agritronic Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในหัวข้ออิเล็กทรอนิกส์กับการประยุกต์
ในการเกษตร เช่น เซนเซอร์และการเชื่อมต่อข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ระบบอัตโนมัติ เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย เป็นต้น

542499 โครงงานวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
4(0-8-4)
(Agritronic Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรมแอกกริทรอ
นิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงการจะต้องสาเร็จในหนึ่ง
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการ สอบปาก
เปล่า
542440 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ 1 4(4-0-8)
(Advanced Topics in Agritronic Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ในสาขาของ
วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
542441 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ 2
(Advanced Topics in Agritronic Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจในขณะนั้ น หรื อ การพั ฒ นาใหม่ ๆ ในสาขาของ
วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์
542442 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ 1
(Special Problems in Agritronic Engineering I)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสาเร็จในหนึ่ง
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา
และต้องมีการสอบปากเปล่า
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542443 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ 2
(Special Problems in Agritronic Engineering II)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึก ษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วย
ความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสาเร็จในหนึ่ง
ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา
และต้องมีการสอบปากเปล่า
542490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและแนวคิดเกี่ ย วกั บสหกิ จ ศึก ษา กระบวนการและขั้น ตอน
ของสหกิจ ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้
พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ เช่ น การเลื อ กสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสัมภาษณ์ งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พัฒ นาศัก ยภาพในการเป็ น ผู้ป ระกอบการ อาชีวอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุณ ภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
542491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ชั่ว คราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา
ตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษา

จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิ
ชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดย
4(4-0-8)
วั ด จากผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานการปฏิ บั ติ ง านโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
542492 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 542491 สหกิจศึกษา 1
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิช าการหรือ วิ ช าชี พ เพิ่ ม เติ ม จากสหกิ จ
ศึ ก ษา 1 แบบเต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ ง รายงานการ
ปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติง านต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิ บั ติ ง านและรายงานการปฏิ บั ติ ง านโดยคณาจารย์ นิ เทศ และ
พนั ก งานที่ ป รึก ษา และผลการเข้ าร่วมกิ จ กรรมการสัม ภาษณ์ แ ละ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบ
542493 สหกิจศึกษา 3
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 542492 สหกิจศึกษา 2
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มเติมจากสหกิจศึกษา 2 แบบ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการศึ ก ษาสหกิ จ ศึก ษาตามที่ สาขาวิชาก าหนด เมื่อ เสร็จ สิ้น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบ
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542494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ 9 หน่วยกิต
(Aritronic Engineering Study Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ โดยนักศึกษา
จะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ยวข้องกั บสาขาวิชา
วิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
551101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-7)
(Engineering Graphics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การ
อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การกาหนดมิติและการเผื่อในงาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขีย น
ภาพร่างด้วยมือเปล่า
551102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4(2-6-10)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ทางานร่วมกั นระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ หลักการประมวลผล
ข้อ มูลแบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ ระเบีย บวิธีพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรม
การเขีย นโปรแกรมด้ วยภาษาซี การก าหนดชนิ ดของตัวแปร นิ พ จน์
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม

551111 เคมีสาหรับวิศวกร
4(4-0-8)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไป
ของกรดและเบสจลนศาสตร์เคมี
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-3)
(Chemistry for Engineers Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 551111 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่ไปกับ
551112 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
การทดลองในห้องปฏิบัติการทีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐาน
ในการท าปฏิ บั ติ ก ารเคมี สมบั ติ ข องแก๊ ส สมบั ติ ข องของเหลว
แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ
551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4(4-0-8)
(Physics for Engineers I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์
โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและการหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์
มอนิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคลื่นและคลื่นเสียง กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ
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551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-0)
(Physics for Engineers ILaboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่ไปกับ
551122 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
การทดลองต่ าง ๆ ทางฟิ สิ ก ส์ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในวิ ช า
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้อง
ทาการทดลองด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล
551123 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4(4-0-8)
(Physics for Engineers II)
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
สนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก และการเหนี่ย วน า คลื่นแสง ฟิสิกส์ ควอนตัมเบื้ องต้น
อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ นิว
เคลียรสและอนุภาคมูลฐาน
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-0)
(Physics for Engineers Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 551123ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่ไปกับ
551124 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
การทดลองต่ าง ๆ ทางฟิ สิ ก ส์ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในวิ ช า
ฟิ สิ ก ส์ ส าหรั บ วิ ศ วกร 2 จะต้ อ งท าการทดลองด้ า น แสง ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่
551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ข องอนุ พั น ธ์
ฟังก์ ชันผกผัน อินทิกรัลจากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
เทคนิคการอินทิเกรตเชิงตัวเลข สถิติพื้นฐาน
551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
4(4-0-8)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ล าดั บ และอนุ ก รม เวกเตอร์ แ ละเรขาคณิ ต ฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวกเตอร์ ฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร การอิ น ทิ เกรตหลายชั้ น เวกเตอร์
แคลคูลัส ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้สมการพีชคณิต
551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
4(4-0-8)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 551132 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์
สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมกาลัง อนุกรมเทเลอร์
การแปลงลาปลาซและประยุกต์ใช้
551200 พื้นฐานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2(1-3-5)
(Mechatronics Engineering Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนะนาแนวคิดของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรกับแมค
คาทรอนิก ส์ องค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิ ก ส์ เช่น เซนเซอร์
ทรานสดิวเซอร์ ระบบการวัด ระบบไมโครโพเซสเซอร์และคอมพิวเตอร์
แมคคาทรอนิกส์ในการผลิต ไมโครโพเซสเซอร์ในระบบแมคคาทรอนิกส์
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ เช่น การขับ แอทรูเอเตอร์ และอุปกรณ์
ควบคุม ปฏิบัติการการวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการการควบคุมพื้นฐาน เช่น
การใช้พีแอลซีควบคุมระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกส์
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551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 551121ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ระบบแรง แรงลัพธ์และโมแมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ
551202 วัสดุวิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สมบั ติ ทั่ ว ไปของวั ส ดุ วิ ศ วกรรม เช่ น โลหะ โลหะผสม
แอสฟั ล ต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติ ก เรซิน และยาง สมบั ติท างกลและ
วิธีก ารทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย โครง
สร้างมหภาคและจุลภาค กระบวนการผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ การ
อบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น
โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทางด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิง
ประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัติด้าน
ต่างๆ การประยุกต์ใช้วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจาวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้าหนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของ
พอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิ
เมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตย์ศาสตร์วิศวกรรม
หลั ก พื้ น ฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค สมการการเคลื่อนที่
และกฎข้อที่สองของนิวตัน อิมฟัลร์และโมเมนตัม จลนศาสตร์ของวัตถุ
เกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ

551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
และการแยกโดดสัญ ญาณ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการแปลงลา
ปลาซ วงจรกรองความถี่ ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า
551205 กระบวนการผลิตและปฏิบัติการการผลิต
4(2-6-10)
(Manufacturing Processes and Workshop)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ย วกับกระบวนการผลิตของวัสดุโลหะ
เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุผสม
เช่นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็นการขึ้น
รูปแบบผงการเชื่อม การปรับปรุงคุณ สมบัติวัสดุด้วยกระบวนการทาง
ความร้อ น กระบวนการแปรรู ป ชิ้ น งานโดยใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่อ งจั ก ร
เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมเชิงตัวเลขการปรับปรุงคุณภาพผิวและการ
เคลือบผิว หลักการเบื้องต้นของการคิดต้นทุนกระบวนการผลิตพร้อม
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต
551206 กลศาสตร์วัสดุ
4(4-0-8)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 551201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
แรงและความเค้ น ความสั ม พั น ธ์ ข องความเค้ น และ
ความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์
ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และ
ความเค้นกระทาร่วม เกณฑ์กาหนดการวิบัติ
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551207 เทอร์โมไดนามิกส์
4(4-0-8)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
นิย ามและสั งกั ป คุณ สมบัติ ทางเทอร์โมไดนามิก ส์ ตาราง
และแผนภูมิของคุณ สมบัติ งาน ความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเท
ความร้ อ นเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ วั ฎ จั ก รอย่ า งง่ า ยของเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์
551208 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและ
2(1-3-5)
พิกัดความเผื่อของชิ้นงาน
(Geometrics Dimensioning and Tolerancing)
วิชาบังคับก่อน : 551101 การเขียนแบบวิศวกรรม
หลักการพื้นฐานและมาตรฐานการกาหนดสัญลักษณ์ในการ
ควบคุมรูปร่างรูปทรง การควบคุมคุณ สมบัติพื้นผิว การควบคุมขนาด
การให้ ข นาดของชิ้ น ส่ ว น รวมถึ ง การก าหนดพิ กั ด ความเผื่ อ ในการ
ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เขียนแบบทางวิศวกรรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันและคาสั่ง
ของโปรแกรมในการเขียนแบบพื้นฐานในสองและสามมิติ
551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า
ความเข้าใจเบื้องต้นที่จาเป็นในการอ่านเอกสารทางวิชาการ

551242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน : 551241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษที่ จ าเป็ น ต่ อ วิช าชี พ เช่ น
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ในงานอาชีพ ทักษะ
การเขียนเพื่อการสื่อสารในที่ทางาน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
551300 สัมมนาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1(0-3-3)
(Seminar in Mechatronics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 551200 พื้นฐานวิศวกรรรมเมคคาทรอนิกส์
การน าเสนอและอภิ ปรายหั วข้ อที่ น่ าสนใจต่ าง ๆ ในปั จจุ บั น
การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ การพูดต่อหน้าสาธารณชนและการเขียนรายงาน
551301 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
4(4-0-8)
(Design of Mechanical Elements)
วิชาบังคับก่อน : 551206 กลศาสตร์วัสดุ
ปรั ช ญาการออกแบบ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย ทฤษฎีความเสียหายและการออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกรรมแบบสถิตและแบบแปรผัน การ
ออกแบบเพลาและอุปกรณ์ประกอบเพลา การออกระบบส่งกาลังด้วย
เฟือง เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองตัวหนอน และ
ระบบส่งกาลังอื่น ๆ เกลียว สกรูส่งกาลัง รอยต่อหมุดย้าและสลัก สปริง
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551302 อุปกรณ์กระตุ้นเชิงไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Actuator)
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
มอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสตรงและมอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
พื้ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสตรงและมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลั บ มอเตอร์ เซอร์ โ วแบบกระแสตรงและมอเตอร์ เซอร์ โ ว
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน
มอเตอร์สปินเดิล เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว
เทคนิคการขับเคลื่อน สเต็บเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านและมอเตอร์สปิดเดิล ระบบไฮดรอลิก และไฮดรอลิก ไฟฟ้ า
ระบบนิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้า

วิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง

551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
4(4-0-8)
(Vibration and System Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์ และแบบจ าลองระบบทางกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบของไหล-ความร้อน ระบบไฮดรอลิก ส์ ระบบนิวเมตริก ส์ การ
ตอบสนองแบบอิสระของระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่น
โดยการหมุน การตอบสนองแบบบังคับของระบบที่มีอันดับความอิสระ
1 อันดับ การสั่นโดยแรงรูปแบบต่าง ๆ การสั่นโดยการหน่วงความหนืด
การสั่นพ้อง การตอบสนองทางพลวัตของระบบที่มีอันดับความอิสระ
หลายอั น ดั บ การตอบสนองเชิ งความถี่ แ ละการสั่ น การหาความถี่
ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ

551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronics System)
วิชาบังคับก่อน : 551204 วิศวกรรมไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร้า
การประมวลผลสัญญาณ การส่งสัญญาณและข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล

551304 การออกแบบเครื่องจักรกล
4(4-0-8)
(Design of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : 551203 พลศาสตร์วิศวกรรม
กล่ า วน าถึ ง กลไกแบบต่ า ง ๆ การวิ เคราะห์ ก ารกระจั ด
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการ

551305 การวัดและเครื่องมือวัด
4(4-0-8)
(Measurement and Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาวิธีก ารวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณ สมบั ติ
ของเครื่องมือวัด ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้
สถิติ ในกระบวนการวัด การปรับ สภาพสั ญ ญาณ อุ ปกรณ์ แสดงผล
เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง วัดแรง วัดความ
ดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ

551307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : 551131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทาง
วิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ สาหรับวิชาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ค่าของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาดอกเบี้ย
การวิ เคราะห์ แ ละการเปรี ย บเที ย บโครงการโดยวิ ธี ต่ า ง ๆ อั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การคิด
ค่ า เสื่ อ มราคา การวิ เคราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น การประเมิ น การลงทุ น ทาง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้สภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
กรณีศึกษาในทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
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551308 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Automation System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์สาหรับ
ระบบอัตโนมัติ ศึก ษาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจัก รอัตโนมัติ
แบบต่าง ๆ เช่น PLC ไมโครคอนโทลเลอร์ ศึกษาอุปกรณ์กระตุ้นที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติ เช่น มอเตอร์ลูกสูบ ศึกษาระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบ
นิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า
551309 การออกแบบระบบควบคุม
4(4-0-8)
(Control System Design)
วิชาบังคับก่อน : 551303 การสั่นและแบบจาลองระบบ
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบแบบต่างๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ของไหล-ความร้ อ น ระบบไฮดรอลิ ก ส์ ระบบนิ ว เมติ ก ส์ เป็ น ต้ น
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุม
ในโดเมนความถี่ แบบจาลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจ จุบั น
เบื้องต้น
551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1
1(1-3-5)
(Mechatronics Engineering Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปฏิ บั ติ การทางวิศวกรรมการวัด การวั ดและเครื่องมื อวัด การ
ส่ งผ่ านข้ อมู ลการวั ด เช่ น การใช้ เครื่ องมื อวั ด เครื่ อ งมื อวั ดต าแหน่ ง
ความเร็ว ความเร่ง วัดความดัน อุณหภูมิ ความเครียด และเซนเซอร์อื่น ๆ

551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
1(1-3-5)
(Mechatronics Engineering Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 551340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1
ปฏิบัติก ารการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ การใช้งานของเซนเซอร์
อุตสาหกรรม การใช้พีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอ
ลิกส์การวัดการสั่น การสมดุลเพลา
551401 ต้นกาลังของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power)
วิชาบังคับก่อน : 551121 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
หลักพื้นฐานของของไหลสถิต ความดันในของไหล คุณสมบัติ
ของไหล สมการพื้นฐานของของไหล เช่น สมการความต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตั ม สมการพลังงาน ท่ อ และระบบท่ อ การไหลในท่ อ อุ ป กรณ์
ควบคุมการไหล เครื่องสูบ คอมเพสเซอร์ การออกแบบลูกสูบนิวเมติก
และไฮดรอลิกส์ ระบบส่งกาลังด้วยของไหล
551402 ระบบไมโครคอนโทรลเลอ
4(4-0-8)
(Microcontroller System)
วิชาบังคับก่อน : 551306 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ระบบอิ น พุ ต และเอาต์ พุ ต ระบบสื่ อ สารการเขี ย นโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนานาไปใช้งานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
551440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
2(1-3-5)
(Mechatronics Engineering Laboratory III)
วิชาบังคับก่อน : 551341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
วงจรดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบของการมองเห็น
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตาแหน่งของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ปฏิ บั ติ ก ารระบบควบคุ ม เชิ ง ตั ว เลขด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ก าร
ออกแบบระบบควบคุมสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
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551450 หุ่นยนต์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 551133 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ประวัติและความเป็นมาของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์
ลักษณะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
ส่วนประกอบ สมการเพื่อการเปลี่ย นพิกั ดในหุ่ นยนต์ สมการในการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ การกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ การจาลอง
ระบบและการโปรแกรมหุ่นยนต์
551451 การจัดการอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หน้าทีของการจัดการในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิตและ
การดาเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการกาหนดปัจจัยการ
ผลิตการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบผลิตภัณ ฑ์
และบริการการจัดการโครงการ รวมทั้งหลักความปลอดภัย ในโรงงาน
และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน
551452 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ทันสมัยที่ใช้
อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้
ในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทารายงานและการนาเสนอ
ของนักศึกษา
551453 เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

4(4-0-8)

ศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ทันสมัยที่ใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใช้ในการ
เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทารายงานและการนาเสนอของ
นักศึกษา
551454 เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์
4(4-0-8)
(Electronics Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ทันสมัยที่ใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
เพิ่ มผลผลิ ตในภาคอุ ตสาหกรรม การท ารายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา
551455 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
4(4-0-8)
(Computer Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึก ษาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยที่ใช้อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม การทารายงานและการนาเสนอ
ของนักศึกษา
551456 การจัดการสิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
(Environmental Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึ ก ษาเรื่อ งปั ญ หาของสิ่ งแวดล้ อ มของโลกในปั จ จุ บั น
ลักษณะของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มกฎหมายและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
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551457 การเขียนแบบเครื่องกล
4(4-0-8)
(Mechanical Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึกษาการเขียนแบบเฉพาะทางด้านการเขียนแบบเครื่องกล
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางเครื่องกล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
การเขียนแบบทางเครื่องกล

551461 การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Tool)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ เครื่อ งมื อ ไฟฟ้ า ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการผลิ ต การศึก ษาเรื่อ ง
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ

551458 การเขียนแบบไฟฟ้า
4(4-0-8)
(Electrical Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาการเขี ย นแบเฉพาะทางด้ า นการเขี ย นแบบไฟฟ้ า
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางไฟฟ้า การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการ
เขียนแบบทางไฟฟ้า

551462 การใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Tool)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

551459 การเขียนแบบอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Drawing)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ศึ ก ษาการเขี ย นแบบเฉพาะทางด้ า นการเขี ย นแบ บ
อุตสาหกรรม ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม

551463 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
4(4-0-8)
(Data Storage Technology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วย
สื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เทคโนโลยี
หัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ กระบวนการเขียนและอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
เทคโนโลยี และกระบวนการผลิ ตฮาร์ ดดิ สก์ เทคโนโลยี ก ารผลิ ตด้ วย
กระบวนการฟิล์มบาง เทคโนโลยีห้องสะอาด การบันทึกข้อมูลโดยการใช้
สารกึ่งตัวนา แนวโน้มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต การศึกษาดู
งานโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์

551460 การใช้เครื่องมือกล
4(4-0-8)
(Mechanical Tool)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือกล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ
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551464 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เมคคาทรอนิกส์
(Advanced Topics in Mechatronics Engineering)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้ อซึ่งเป็ นที่ ส นใจในขณะนั้ น หรือการพั ฒ นาใหม่ ๆ ใน
สาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
551465 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม
4(4-0-8)
เมคคาทรอนิกส์
(Special Problems in Mechatronics Engineering)
เงื่อนไข :โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การศึ ก ษาหรือค้น คว้าปั ญ หาเฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็น ขอบของหั วหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้อ ง
สาเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้
ที่สาขาวิชาและต้องการสอบปากเปล่า
551470 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4(0-12-12)
(Mechatronics Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โครงงานจะต้องสาเร็จภายในหนึ่งภาค
การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษาความเป็ น มา ความเป็ น ไปได้ ข อง
ปัญหา ประมาณการงบประมาณ และกาหนดรูปแบบของโครงงานให้
ชัดเจน มีการประเมินความสาเร็จของงานโดยการสอบปากเปล่าและส่ง
เอกสารรายงานตามรูปแบบที่สาขาฯ กาหนด
551490 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึก ษา ระเบีย บข้อบังคับที่เกี่ย วข้องกั บสหกิ จศึกษา
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัค รงาน ทั ก ษะในการสื่อ สาร
และการสั ม ภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น สาหรับ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบการ วัฒ นธรรมองค์ก รระบบบริหารงาน
คุ ณ ภาพในสถานประกอบการ เช่ น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
551491 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช าก าหนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงาน
การปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนัก งานที่ปรึกษา และผล
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ

1(1-0-2)
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551494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
9 หน่วยกิต
(Mechatronics Engineering Study Project)
เงื่อนไข : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดย
นัก ศึก ษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย นาเสนอโครงงานที่เกี่ ย วข้องกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สำนักวิชาแพทยศาสตร
โทรศัพท : 0-4422-3922-3
โทรสาร : 0-4422-3920
Website : http://www.sut.ac.th/im
Facebook : http://www.facebook.com/MedSUT

กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0-4422-3975, 3951
0-4422-3913, 3923
0-4422-3916, 3923

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ : M.D.
ลักษณะวิชาชีพ
บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยเมื่อสาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้
1) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2) มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ
3) มีความรู้ทางการแพทย์
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4) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม
5) มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง
7) มีทักษะในการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
เรื่องการรับสมัครนัก ศึก ษาเพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โ ครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และ
กระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

298
38
12
15
9
2
252
19
86
147
8
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
- เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการแระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลสุขภาพ
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจาตามโรงพยาบาลของรัฐที่กาลัง
ขาดแคลนแพทย์ในเขตพื้นที่อีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งเป็นภูมิลาเนาของนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดบุคลากรทางการแพทย์จานวนมากในขณะนี้
แหล่งงาน
- ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา
- เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึก ษาต่อในระดับปริญญาโท
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น
1. กุมารเวชศาสตร์
9.
2. จักษุวิทยา
10.
3. จิตเวชศาสตร์
11.
4. นิติเวชศาสตร์
12.
5. พยาธิวทิ ยา
13.
6. รังสีวิทยา
14.
7. สูติ-นรีเวชวิทยา
15.
8. เวชศาสตร์ครอบครัว

ปริญญาเอก หรือผู้เชี่ย วชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ย วข้อง เพื่อเป็น
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
ระดับปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3975, 3917 โทรสาร : 0-4422-3920
http://www.medicine.sut.ac.th/
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102115 หลักเคมี
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี
104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203202 ภาษาอังกฤษ 2
601102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
20
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
116200 คัพภะวิทยา
2
109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
5
116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
116202 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4
116204 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
116203 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
3
203305 ภาษาอังกฤษ 5
203204 ภาษาอังกฤษ 4
3
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
1
601200 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก
601201 เวชพันธุศาสตร์
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
รวม
19
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
116301 ระบบทางเดินหายใจ 1
4
109302 โภชนาการและเมตาบอลิสม
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
4
116303 ระบบย่อยอาหาร 1
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2
2
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์
601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
2
116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์
1
601302 ระบบย่อยอาหาร 2
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
2
601303 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
1
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
601312 บทนาคลินิก 1
รวม
16
รวม
103113
105104
105194
202107
202211
202213
203101

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การคิดเพื่อการพัฒนา
โลกาภิวัตน์
ภาษาอังกฤษ 1

หน่วยกิต
3
4
1
3
3
3
3

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
2
2
20
หน่วยกิต
4
3
3
3
1
3
2
1
20
หน่วยกิต
1
3
1
3
2
2
2
3
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203203 ภาษาอังกฤษ 3
601101 บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
116208 ระบบประสาท 1
116209 ระบบประสาท 2
601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
601204 ระบบประสาท 3

116305
116306
116307
601304
601305
601306
601311
601313
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รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ระบบสืบพันธุ์ 1
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
ระบบเลือด 1
ระบบสืบพันธุ์ 2
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
ระบบเลือด 2
เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
บทนาคลินิก 2
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
2
2
2
19
หน่วยกิต
3
3
4
4
2
2

18
หน่วยกิต
3
2
2
2
1
2
1
2
14

ปีที่ 4
นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จานวน 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
สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์
6 สัปดาห์

จิตเวชศาสตร์ 2
4 สัปดาห์

อายุรศาสตร์
9 สัปดาห์
ศัลยศาสตร์
9 สัปดาห์

วิชาเลือกเสรี

กุมารเวชศาสตร์
6 สัปดาห์
รังสีวินิจฉัย
2 สัปดาห์
รังสีรักษา
1 สัปดาห์
เวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชน
3 สัปดาห์
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ปีที่ 5
นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จานวน 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 สูตศิ าสตร์ 2
3
601503 นิติเวชศาสตร์
3
601509 นรีเวชวิทยา 2
3
601504 วิสัญญีวิทยา
4
601510 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3
601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5 3
601511 ออร์โธปิดิกส์ 1
5
601512 อายุรศาสตร์ 3
6
อายุรศาสตร์
6 สัปดาห์

กุมารเวชศาสตร์
6 สัปดาห์

ศัลยศาสตร์
6 สัปดาห์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6 สัปดาห์

นิติเวชศาสตร์
3 สัปดาห์

ออร์โธปิดิกส์
5 สัปดาห์

วิสัญญีวิทยา
4 สัปดาห์

จักษุวิทยา
3 สัปดาห์

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
3 สัปดาห์

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
3 สัปดาห์
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ปีที่ 6
นักศึกษาแบ่งกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษารายวิชาต่าง ๆ จานวน 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
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6
4 สัปดาห์

ศัลยศาสตร์
8 สัปดาห์

อายุรศาสตร์
8 สัปดาห์

กุมารเวชศาสตร์
6 สัปดาห์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4 สัปดาห์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6 สัปดาห์

ออร์โธปิดิกส์
4 สัปดาห์

วิชาเลือกเสรี

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 สัปดาห์
หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภายในภาคการศึกษาที่กาหนด รวม 8 หน่วยกิต

591
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Health
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Health)
B.Sc. (Environmental Health)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้้า ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้้าสะอาด หรือน้้าประปา ทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การและควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสิ่ งแวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งการใช้ ด้ ารงชี วิต และ
สิ่งแวดล้อมที่มีพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

592
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

189

หน่วยกิต

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

88
46
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ท้าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้้า การสุขาภิบาล
อาหาร และขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
- การจัดหาน้้าสะอาดหรือน้้าประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในโครงการต่าง ๆ
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้้า อาหาร และขยะมูลฝอย
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมทั้งควบคุมพาหะน้าโรคทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
- การให้ความรู้ หรือค้าปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
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-

นักวิชาการสุขาภิบาล
นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ผู้เชีย่ วชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง

แหล่งงาน
1. หน่วยงานรัฐบาล
ส่วนกลาง (กรม กอง)
- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 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
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหลายสาขา อาทิเช่น
มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักวิชาแพทยศาสตร์
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)
102111
102112
104101
104102
202107
203101
617101

102204
102205
110206
202213
617205
617211

203305
617315
617334
617336
617337
xxxxxx

617412
617413
617438
617439
617490
xxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
โลกาภิวัตน์
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
การบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษ 5
โภชนาการสาธารณสุข
เทคโนโลยีสะอาด
พื้นฐานการออกแบบงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี

18
หน่วยกิต
4
1
4
3
3
3

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้้าและน้้าเสีย
การจัดการและควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

102113
102114
103101
104108
104109
105101
105191

104113
109201
109204
108205
108206
203203
617212

18
หน่วยกิต
3
202211
2
617323
3
617338
3
617339
3
617340
2-4
xxxxxx
16-18
หน่วยกิต
2
617491
4
3
4
1
2-4
16-18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
4
1

102105
102106
103108
105102
105192
203102
617102
618101

รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
105113
ชีวเคมี
4
103113
ปฏิบัติการชีวเคมี
1
202212
จุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข
4
203204
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส้าหรับสาธารณสุข
1
617213
ภาษาอังกฤษ 3
3
617214
วิทยาการระบาด
3
รวม
19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
การคิดเพื่อการพัฒนา
3
xxxxxx
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2
617326
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
617330
มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
3
617335
ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง
2
617341
และการควบคุม
617342
วิชาเลือกเสรี
2-4
รวม
16-18
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
สหกิจศึกษา 1
8
617482
617483
xxxxxx

รวม

8
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
แคลคูลัสส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
มนุษย์กับเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
มนุษย์กับวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ 4
การควบคุมโรค
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกด้าน มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
การประปาชุมชนเมืองและชนบท
การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
ชีวสถิติส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร
ปฏิบัติการการสุขาภิบาลอาหาร
และสุขลักษณะอาหาร
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
3
1
2
4
1
3
3
3
20
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
2
17
หน่วยกิต
2
4
4
3
3
1
17
หน่วยกิต
1
2
2-4

5-7

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ลักษณะวิชาชีพ
เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน การจัดสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่เหมาะสม ทั้งทางด้าน กายภาพ เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ รวมทั้งลดการกีดกันทางการค้า
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อนาข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากการทางาน ซึ่งเป็นบทบาท
และหน้าที่ส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

191

หน่วยกิต

12
15
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
46
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วทาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง
- สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการทางาน
- การวางแผน ควบคุม ประสานงาน และป้องกันโรคจากการทางาน
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต
- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กับผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- นักตรวจวิเคราะห์มลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งงาน
1. หน่วยงานรัฐบาล
- กระทรวงแรงงาน กองตรวจความปลอดภัยในการทางาน สถาบันความปลอดภัยในการทางาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- บริษัทการบินไทย จากัด
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ฯลฯ
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3. หน่วยงานเอกชน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.)
- เครือซิเมนต์ไทย
- กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ฯลฯ
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชาแพทยศาสตร์
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)
102111
102112
104101
104102
202107
203101
617101

102204
102205
110206
202213
617205
617211

203305
617315
618342
618344
618346
xxxxxx

618409
618410
618411
618412
618413
618490
xxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
2

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
โลกาภิวัตน์
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
การบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

18
หน่วยกิต
4
1
4
3
3
3

รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษ 5
โภชนาการสาธารณสุข
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การบริหารงานความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี

18
หน่วยกิต
3
xxxxxx
2
4
202211
3
617323
618301
2
618348

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม
การจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
กายศาสตร์และจิตวิทยาในการทางาน
การส่งเสริมและการบริการสุขภาพใน
งานอุตสาหกรรม
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

102113
102114
103101
104108
104109
105101
105191

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีพื้นฐาน 2
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
แคลคูลัส 1
หลักชีววิทยา 2
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

104113
109201
109204
108205
108206
203203
617212

รวม
19
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
ชีวเคมี
4
ปฏิบัติการชีวเคมี
1
จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
4
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
1
ภาษาอังกฤษ 3
3
วิทยาการระบาด
3
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์
การคิดเพื่อการพัฒนา
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2-3 618352 เทคโนโลยีความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
16-17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
2
618491 สหกิจศึกษา 1
2
3
3
2
1
2-3
15-16

รวม

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
4
1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
มนุษย์กับเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มนุษย์กับวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ 4
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
การควบคุมโรค
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาชีวเวชศาสตร์
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3
1
2
4
1
3
3
3
20
หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
2

17
รวม
หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 618414 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
618415 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ
ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
618416 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

13-14
หน่วยกิต
3

102105
102106
103108
105102
105192
203102
617102
618101
105113
103113
202212
203204
425101
617213
617214

19
หน่วยกิต
2 617335
618343
3
618349
4
618355
2
xxxxxx
3

17
หน่วยกิต
3
2
3
3
2-3

3

8
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รวม

1
3
2-3
9-10

กลับสู่หน้าสารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาแพทยศาสตร์
601100 การพัฒนาตนเอง
2(1-2-3)
(Self Developments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ สติปัญญา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยี

601200

พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3(2-3-5)
(General Pathology and Clinical Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน พยาธิกาเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา การบาดเจ็บของเซลล์ การคืนสู่ภาวะปกติของ
เซลล์ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ
601201

บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4)
(Introduction to Basic medical science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักการสาคัญของวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน การเรียกชื่อ
ระบบร่างกายมนุษย์ การควบคุมการทางานและรักษาสมดุลของ
ร่างกายมนุษย์ การคืนสู่ภาวะปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก

เวชพันธุศาสตร์
2(2-0-4)
(Medical Genetics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของยีนบนโครโมโซม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและ
โครโมโซม การทาแผนที่ยีนบนโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางพันธุ
วิศวกรรม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูป โรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรักษาโรคพันธุกรรม
การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

601102

601202

601101

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
2(2-0-4)
(English for Medical Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รากศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านบทความ การฟังบรรยาย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์
สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ เอกสารทางการแพทย์และบทความวิชาการ ตาราและ
บทความทางการแพทย์

ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
1(1-0-2)
(Skin and Integumentary system II)
วิชาบังคับก่อน : 116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก
ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันที่สาคัญ
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601301

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
2(1-3-3)
(Cardiovascular System II)
วิชาบังคับก่อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ
เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์
ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อการเกิดโรค
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด

601203

ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
2(1-3-3)
(Musculoskeletal System III)
วิชาบังคับก่อน : 116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 หรือ
เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก
ภาวะผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก

601302

ระบบย่อยอาหาร 2
2(1-3-3)
(Digestive System II)
วิชาบังคับก่อน : 116303 ระบบย่อยอาหาร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก
ภาวะผิดปกติของระบบย่อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบย่อยอาหาร

601204

ระบบประสาท 3
2(1-3-3)
(Nervous System III)
วิชาบังคับก่อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการ
แสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่
พบบ่อยในระบบประสาท
การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยทางระบบประสาท

601303

ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
2(1-3-3)
(Urinary System II)
วิชาบังคับก่อน : 116304 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะ
ผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการและอาการเเสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเเพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินปัสสาวะ

601300

ระบบทางเดินหายใจ 2
2(1-3-3)
(Respiratory System II)
วิชาบังคับก่อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคูก่ ัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยา
คลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินหายใจ
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601304

ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-3-3)
(Reproductive System II)
วิชาบังคับก่อน : 116305 ระบบสืบพันธุ์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ภาวะผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิ
สภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค โรคที่พบบ่อย การ
ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบ
บ่อยของระบบสืบพันธุ์

601103

601305

601104

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
2(2-0-4)
(Family and Community Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล้อม
ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับบุคคล วงจรชีวิต
ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการ
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพ
ครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต้น
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
ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอาเภอ ทักษะการติดต่อสื่อสารขั้น
พื้นฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์

ระบบต่อมไร้ท่อ 2
1(1-0-2)
(Endocrine System II)
วิชาบังคับก่อน : 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา
คลินิก ภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ อาการและอาการเเสดง
กับพยาธิสภาพของโรคการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบต่อมไร้ท่อ
601306

ระบบเลือด 2
2(1-3-3)
(Hematopoietic System II)
วิชาบังคับก่อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
ความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบเลือด การทดสอบและ
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ่อยในระบบเลือด

601205

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies II)
วิชาบังคับก่อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัย โรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบ
บ่อย ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการค้นหาครอบครัวเสี่ยง
และศักยภาพครอบครัว
ทักษะการติดต่อสื่อสารด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ การค้นหาปัญหา การสร้างความไว้วางใจ
การ
ให้บริการแบบองค์รวม
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601206

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies III)
วิชาบังคับก่อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
การจัดบริก ารสุขภาพ การจัดการศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรีย นและในชุมชน
โรคและปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย พฤติกรรมศาสตร์ ทักษะการ
กิ จ กรรมปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งในชุ ม ชน การฟื้ น ฟู สภาพใน
ระดับครอบครัวและชุมชน ทัก ษะการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล
การพิจารณาทางเลือก ทักษะการติดต่อสื่อสาร การให้บริการแบบ
องค์รวม

601309

ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
1(0-3-1)
(Medical Rural Studies IV)
วิชาบังคับก่อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
สิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค กลยุทธ์ในการป้องกัน
ควบคุ ม โรคในชุ ม ชน โรคและปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ พ บบ่ อ ย การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งในชุ ม ชน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการ
ติดต่อสื่อสาร การให้กาลังใจ การแจ้งข่าวร้าย ทักษะพื้นฐานในการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การทางานอย่างมีความสุข 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
ของการเกิ ด โรค การวั ด ผลลั พ ธ์ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและการเกิดโรค ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ของการใช้ยา ความไว ความจาเพาะของการคัดกรองโรค หลักการ
ออกแบบการวิจัยทางคลินิกและในชุมชน และการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ

601307

พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ 1(1-0-2)
(Behavior and Development of Human)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
บุ ค ลิ ก ภาพ พฤติ ก รรม กระบวนการความคิ ด และกลไกทางจิ ต
ปฏิกิริยาต่อความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและการ
แสดงออก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอารมณ์ ความคิ ด
พฤติกรรม หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์สภาพจิต แนวทาง
การสร้างเสริมสุขภาพจิต

609311

เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
1(1-0-2)
(Medical Ethic and Critical Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การทางเวชจริย ศาสตร์ กรณี ศึก ษาทางเวชปฏิ บั ติ
การตั้งคาถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมาย
และจริย ศาสตร์ การยิ นยอมการรัก ษา การบอกความจริงในการ
รักษา สัมพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลักการคิดวิพากษ์และ
ความเป็นวิชาชีพแพทย์

601308

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
2(2-0-4)
(Family and Community Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : 601101 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
หลักการและวิธีการเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
การดูแลระดับปฐมภูมิ ความต่อเนื่องในการดูแล การดูแลแบบองค์
รวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผัง
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย
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601312

บทนาคลินิก 1
3(2-3-5)
(Introduction to Clinical Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางคลินิกและความรู้
พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาที่พบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์ แ ละผู้ ป่ วย วิ ธีก ารสนทนากั บ ผู้ ป่ วย ทั ก ษะการซั ก ประวั ติ
ตรวจร่า งกาย การใช้ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการตรวจ และทั ก ษะ
พื้นฐานทางการแพทย์ที่สาคัญ

601401

กุมารเวชศาสตร์ 2
2(1-3-3)
(Pediatrics II)
วิชาบังคับก่อน : 601400 กุมารเวชศาสตร์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน
ปัญ หาที่ พ บบ่อ ยทางกุ ม ารเวชศาสตร์ การวินิ จ ฉัย การ
วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค การสั่ งการรั ก ษาอย่ างสมเหตุ ผ ลต่ อ ผู้ ป่ วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
601402

จิตเวชศาสตร์
4(2-3-5)
(Psychiatry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย ตรวจสุ ข ภาพจิ ต การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค สาเหตุ โ รคทางจิ ต เวช การใช้ ย า การใช้ จิ ต บ าบั ด
พฤติก รรมบาบัด จิตเวชชุมชนการป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช
การติ ด สุ ร าและยาเสพติ ด การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งจิ ต แพทย์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

601313

บทนาคลินิก 2
2(1-3-3)
(Introduction to Clinical Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : 601312 บทนาคลินิก 1
อาการวิทยาที่พบบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วย วิธีการสนทนากับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
ใช้เครื่องมือในการตรวจ การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานให้
สมบูรณ์ และถูก ต้ อง การสรุปปั ญ หาของผู้ป่ วย การเขีย นใบสั่งยา
และการเขียนคาสั่งแพทย์

601403

รังสีวิทยาวินิจฉัย
2(1-3-3)
(Diagnostic Radiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้ าม ข้อจากั ด วิธีก ารและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์
ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียง
ความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพื้นฐาน
การอ่านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา

601400

กุมารเวชศาสตร์ 1
4(3-3-7)
(Pediatrics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและการ
ทางานของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหาที่
พบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานที่หน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหา
การให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก การรักษาและป้องกัน ทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้การดูแลผู้ป่วย
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601404

รังสีรักษา
1(1-0-2)
(Radiation Oncology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจทางรังสีธรรมดาและตรวจพิ เศษโดยใช้สารที่ทึ บ
รังสี ประโยชน์ ข้อบงชี้และข้อควรระวัง พื้นฐานและวิธีการที่ใช้ใน
การรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสี ข้อบ่งชี้ ของการรักษาโดยใช้รังสี
ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลีย ร์ สารกั มมันตภาพรังสี การ
เลือกใช้การตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

601406

ศัลยศาสตร์ 1
3(2-3-5)
(Surgery I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคทางศัลยกรรม การ
ตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเสียเลือด จากการอด
อาหาร ตลอดจนให้เข้าใจถึงอาการและอาการแสดงต่างๆ ของโรค
ทางศัลยกรรมที่มีผลจากพยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค

601405

601407

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4
3(2-3-5)
(Family and Community Medicine IV)
วิชาบังคับก่อน : 601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
เวชปฏิบัติเเบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การสัมภาษณ์
เเบบจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วย
ที่ บ้ า น การประเมิ น คุ ณ ค่ า งานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการด้ ว ย
วิ จ ารณญาณ การคั ด กรองเเละการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุข การใช้ระบาดวิทยา ในการเฝ้าระวังเเละสอบสวนทาง
ระบาดวิทยา ชีวสถิติ อาชีวอนามัยภาคบริการ การส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานที่ทางาน การสร้างศักยภาพของชุมชน การวินิจฉัยชุมชน
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
การพัฒนาระบบสุขภาพ หลักการบริหาร การประเมินโครงการ

ศัลยศาสตร์ 2
6(3-9-10)
(Surgery II)
วิชาบังคับก่อน : 601406 ศัลยศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ ในหอผู้ป่ วยศัล ยกรรมทั่วไป
การซัก ประวัติ ตรวจร่างกาย การวิ นิจ ฉั ย โรค เน้ นการแก้ปั ญ หา
การเก็บตัวอย่าง การทาแผล การให้เลือดและสารน้า ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการผ่าตัด การฆ่าเชื้อ เทคนิคปลอด
เชื้อ การผูกเงื่อน ห้ามเลือด การสอนในห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องผ่าตัด
ย่อยและข้างเตียงผู้ป่วย
601408

สูติศาสตร์ 1
4(2-6-7)
(Obstetrics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ความ
ผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
หลั ก การดู แ ลสตรี ตั้ ง ครรภ์ อ ย่ า งครบวงจรและเป็ น องค์ ร วมตาม
ครรลองของเวชจริยธรรม การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัว
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601409

นรีเวชวิทยา 1
2(1-3-3)
(Gynecology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรีในวัย
ต่างๆ ปัญหาทางนรีเวชวิทยาที่พบบ่อย การวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลรักษา การวางแผนครอบครัวมะเร็งทางนรีเวชวิทยาที่พบ
บ่อย การตรวจวินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ใน
วั ย ต่ า งๆ ภาวะหมดประจ าเดื อ น การให้ ค าแนะน าและบริ ก าร
วางแผนครอบครัว

601500

กุมารเวชศาสตร์ 3
3(2-3-5)
(Pediatrics III)
วิชาบังคับก่อน : 601401 กุมารเวชศาสตร์ 2
ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ทางกุ ม ารเวชศาสตร์ การสั ม ภาษณ์
ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผล การให้การรักษาอย่างสม
เหตุผล รายงานศึก ษาผู้ป่วย การบันทึ ก เวชระเบีย น การวางแผน
จาหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้ า น การให้คาแนะนาแก่ ผู้ป่ วยและญาติ
การทาหัตถการที่จาเป็น การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

601410

601501

อายุรศาสตร์ 1
5(3-6-9)
(Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่ม
อาการทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค
การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา

กุมารเวชศาสตร์ 4
3(2-3-5)
(Pediatrics IV)
วิชาบังคับก่อน : 601500 กุมารเวชศาสตร์ 3 หรือ เรียนร่วมกัน
การท างานเป็ น ที ม ร่ว มกั บ แพทย์ แ ละบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ การประยุก ต์ค วามรู้และทัก ษะในการดูแลผู้ป่ วยกุ มารเวช
ศาสตร์ การดูแลรัก ษา การป้อ งกั นโรคและส่งเสริมสุข ภาพ การ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ การส่งต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ การรั ก ษาต่ อ หรื อ ปรึก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

601411

อายุรศาสตร์ 2
4(2-6-7)
(Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : 601410 อายุรศาสตร์ 1 หรือ เรียนร่วมกัน
ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมูล
การแก้ ปั ญ หาผู้ ป่ ว ย การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ ความรู้และทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิก ที่
จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์

601502

จักษุวิทยา
3(2-3-5)
(Ophthalmology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาคบรรยาย และปฏิบัติโดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทาง
จักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ โรคตาที่พบบ่อย โรคตา
ในภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตา การส่งต่อผู้ป่วย
ตาไปยังจักษุแพทย์ การผ่าตัดเล็กโรคที่ง่ายและจาเป็น
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601503

นิติเวชศาสตร์
3(2-3-5)
(Forensic Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการแพทย์ การประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ หลักการและวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ การ
ตรวจผู้ ป่ ว ยทางนิ ติ เวชศาสตร์ ก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพ การตรวจหา
สารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่นๆ

601506

ศัลยศาสตร์ 3
3(1-6-4)
(Surgery III)
วิชาบังคับก่อน : 601407 ศัลยศาสตร์ 2
การดูแ ลผู้ ป่ วยศั ลยกรรมทั่ วไป ทฤษฎี ข องศั ลยศาสตร์
หัตถการ ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ฝึกหัดเทคนิคในการ
ผ่าตัดเข้าช่วยในห้องผ่าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย์
ควบคุม
601507

ศัลยศาสตร์ 4
3(2-3-5)
(Surgery IV)
วิชาบังคับก่อน : 601506 ศัลยศาสตร์ 3 หรือ เรียนควบคู่กัน
การดูแ ลผู้ ป่ วยและปฏิบั ติ งานที่ ห อผู้ป่ วยใน ห้ องตรวจ
ผู้ ป่ ว ยนอกและห้ อ งฉุ ก เฉิ น โดยเน้ น ศั ล ยศาสตร์ ท รวงอก กุ ม าร
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และประสาทศัลยศาสตร์

601504

วิสัญญีวิทยา
4(2-6-7)
(Anesthesiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาวะและการเตรีย มผู้ป่ วยก่ อนดมยาสลบ คุณ สมบั ติ
ของยาสลบ ยาชาเทคนิ ค วิธีแก้ ไขฤทธิ์แทรกซ้อ น สรีรวิท ยาของ
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบและ
ยาชา การให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจ
หยุด

601508

สูติศาสตร์ 2
3(1-6-5)
(Obstetrics II)
วิชาบังคับก่อน : 601408 สูติศาสตร์ 1
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์ การ
ตรวจครรภ์ รายงานผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียน การติดตามการ
เปลี่ย นแปลงของผู้ค ลอด การเคารพสิท ธิข องมารดาและทารก
หั ต ถการทางสู ติ ศ าสตร์ การอ่ า นและแปลผลเงาภาพ การให้
คาแนะนาและคาปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ การส่งต่อผู้ป่วย
เพื่ อรัก ษาต่อหรือปรึก ษาผู้เชี่ย วชาญ การดูแลทารกแรกเกิดทัน ที
การให้คาแนะนามารดาภายหลังคลอด การดูแลทารกที่บ้าน

601505

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5
3(2-3-5)
(Family and Community Medicine V)
วิชาบังคับก่อน : 601405 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4
การบริห ารงานสาธารณสุ ข เทคนิ ค การให้ ค วามรู้ การ
วิจารณ์วารสารทางวิชาการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยแบบผสมผสาน การ
บริ ก ารสาธารณ สุ ข มู ล ฐาน ระบบการรั บ ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย การ
ประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ อ าเภอ ฝึ ก หั ด การสอนบุ ค ลากร
สาธารณสุข
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601509

นรีเวชวิทยา 2
2(1-3-3)
(Gynecology II)
วิชาบังคับก่อน : 601409 นรีเวชวิทยา 1
การดู แ ลสตรี วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ จ นสิ้ น สุ ด อายุ ขั ย หลั ก การ
วินิจฉัย การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรคที่พบบ่อยและโรคที่มีความ
รุ น แรงของสตรี การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วมตามครรลองของ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

601512

อายุรศาสตร์ 3
6(2-12-10)
(Medicine III)
วิชาบังคับก่อน : 601411 อายุรศาสตร์ 2
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม การ
วินิจฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั ก ษะการวางแผนการรั ก ษาโรคและปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทาง
อายุรศาสตร์ หัตถการทางคลินิก คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
601600

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
3(1-6-5)
(Otolaryngology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคและความผิ ด ปกติ ท างโสต นาสิก ลาริงซ์ วิท ยา ฝึ ก
ทั ก ษะในการซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การเลื อ กตรวจทาง
ห้อ งปฏิ บั ติก าร การตรวจพิ เศษที่ เหมาะสม การวิ นิจ ฉัย โรค การ
รักษา การส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์ 5
3(1-6-4)
(Pediatrics V)
วิชาบังคับก่อน : 601501 กุมารเวชศาสตร์ 4
พื้นฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพทั้งปกติและ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริม
การป้องกันสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้านร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจแบบองค์รวม วิท ยาการระบาดทางพฤติก รรม
ความเจ็ บ ป่ ว ย ความพิ ก าร การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพตามปั จ จั ย
สิง่ แวดล้อม

601511

601601

601510

ออร์โธปิดิกส์ 1
5(3-6-9)
(Orthopedics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคและความผิดปกติของออร์โธปิดิกส์ที่มีความสาคัญและ
พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจ
พิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ

กุมารเวชศาสตร์ 6
3(1-6-4)
(Pediatrics VI)
วิชาบังคับก่อน : 601600 กุมารเวชศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตโครงสร้างและการ
ทางานของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว ปัญหาที่
พบบ่อยในเด็ก ปฏิบัติงานที่หน่วยผู้ป่วยนอกและใน การแก้ปัญหา
การให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในด้านการรักษา ทัศนคติที่ดีต่อการให้การ
ดูแลผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน
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601602

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 6
4(1-9-5)
(Family and Community Medicine VI)
วิชาบังคับก่อน : 601505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5
บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบั ติเน้ น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หลัก ฐานเชิงประจักษ์ วิจัยระบบสาธารณสุข
ฝึกงานเวชกรรมสังคม การให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์
รวมในโรงพยาบาลทั่ ว ไป แนวคิ ด ปั จ จุ บั น การแพทย์ ท างเลื อ ก
จริ ย ธรรมทางการแพทย์ การแพทย์ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ การประกั น
คุณภาพและบทบาทของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

601605

ศัลยศาสตร์ 6
4(1-9-5)
(Surgery VI)
วิชาบังคับก่อน : 601604 ศัลยศาสตร์ 5 หรือ เรียนร่วมกัน
ฝึก ปฏิบัติในหอผู้ป่วยศัลยกรรม การเก็บข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูลทางคลินิก การประเมินสภาพของผู้ป่วย การวางแผน
การสืบค้นข้อมูล การรัก ษา หัตถการเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยก่อน
และหลังผ่าตัด การวินิจฉัยและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ผ่าตัด

601603

601606

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1
2(1-3-3)
(Rehabilitation Medicine I )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจประเมิน การรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดย
หลั ก การทางเวชศาสตร์ฟื้ น ฟู การตรวจประเมิ นความพิ ก าร การ
ตรวจกล้ ามเนื้ อ และเส้ นประสาทด้ วยไฟฟ้ า การใช้เครื่องมือทาง
กายภาพ การออกกาลังกายเพื่อการบาบัดรักษา กายอุปกรณ์เสริม
กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์ช่วยเดิน เวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กลุ่มอาการปวด กลุ่มผู้ป่วย
เด็ ก ผู้ ป่ วยสู ง อายุ โรคของระบบหั ว ใจและปอด ผู้ ป่ ว ยแผลไหม้
บาดเจ็บทางการกีฬา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4(1-9-5)
(Emergency Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทางานร่วมกั บแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
ห้อ งตรวจฉุก เฉิน การวิ นิจ ฉัย การบ าบั ดรัก ษาและท าหั ต ถการที่
จาเป็น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ จริยศาสตร์ กฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การปฏิ บั ติ ก รณี ผู้ ป่ ว ยคดี การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะฉุกเฉิน
601607

สูติศาสตร์ 3
3(1-6-4)
(Obstetrics III)
วิชาบังคับก่อน : 601508 สูติศาสตร์ 2
ฝึกปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์ การตั้งครรภ์ทั้งในภาวะปกติ
และผิดปกติ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ การซักผ่าตัดคลอด การทาหมันหลัง
คลอด การให้คาปรึกษาด้านรักษา การให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ประวัติ
การตรวจร่างกาย การตรวจผู้ฝากครรภ์ทั้งปกติและที่มีภาวะเสี่ย ง
สูติศาสตร์หัตถการ การเข้าช่วยการวางแผนครอบครัว การส่งต่อ
อย่างปลอดภัย การให้คาแนะนา การวางแผนครอบครัว

601604

ศัลยศาสตร์ 5
4(1-9-5)
(Surgery V)
วิชาบังคับก่อน : 601507 ศัลยศาสตร์ 4
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในหอผู้ ป่ ว ยศั ล ยกรรมทั่ ว ไป การด าเนิ น โรค
หลักการวินิจฉัยและการรักษาทางศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรม
เฉพาะทาง หลัก การวิธีการสืบค้นหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม
การแปลผลที่ได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหัตถการที่พบบ่อย
ทางศั ลยกรรมโดยหลัก การ วิธีก าร ขั้น ตอน การปฏิ บั ติ การดูแ ล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด
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601608

นรีเวชวิทยา 3
3(1-6-4)
(Gynecology III)
วิชาบังคับก่อน : 601509 นรีเวชวิทยา 3
การสั ม ภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจทางนรีเวชกรรม การ
วินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยสตรี หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช การอ่าน
และแปลผลเงาภาพรังสี รายงานและการบันทึกเวชระเบียน การให้
คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว สตรีวัยทอง การ
ทางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน

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
เทคนิ คทางการแพทย์ ทั้ ง ไทยและอั ง กฤษ ในการอ่ า น พู ด
ติดต่อสื่อสาร และการเขียนบทความทางการแพทย์อย่างมีระบบ

601609

ออร์โธปิดิกส์ 2
4(1-9-5)
(Orthopedics II)
วิชาบังคับก่อน : 601551 ออร์โธปิดิกส์ 1
ฝึกปฏิบัตกิ ารดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ การบันทึกเวชระเบียน
การรักษา หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การปฏิบัติการใส่เฝือก ทาการ
ดึงกระดูกข้อเคลื่อนให้เข้าที่ การเข้าช่วยผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อน
ส่งต่อและส่งต่อผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม

609252

สร้างเสริมสุขภาพแบบมีจังหวะ
2(1-3-3)
(Rhythm for Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การลด
น้าหนักอย่างได้ผล การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ

601610

อายุรศาสตร์ 4
4(1-9-5)
(Medicine IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การตั้งสมมติฐาน และวินิจฉัยแยกโรค การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จาเป็น และการแปลผล รวมทั้งการบันทึกรายงาน
และติดตามการเปลี่ยนของผู้ป่วยภายใต้ความดูแลของอาจารย์ฝึกทา
หัตถการทางคลินิกเบื้องต้น

615451

ประสบการณ์ทางคลินิก 1
4(0-12-6)
(Clinical Experience I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ
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615652

ประสบการณ์ทางคลินิก 2
4(0-12-6)
(Clinical Experience II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิ บั ติ ก ารทางคลิ นิ ก ในสาขาวิ ช าทางการแพทย์ ห รื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ

617205 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Health Education and Behavioral Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดทาโครงการสุขศึกษา การ
ด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษารู ป แบบต่ า งๆ สุ ข ศึ ก ษาในชุ ม ชน โรงเรี ย น
สถานพยาบาล และสุขศึกษาทางสื่อมวลชน เรื่องของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การจูงใจ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตนของประชาชน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ศึกษาหลักการ
และวิธีการต่างๆ ที่ใช้สาหรับการวางแผนงานและการดาเนินงานสุข
ศึก ษา และการนาเสนอเพื่อให้สังคมยอมรับมาใช้ ตลอดจนศึกษา
โครงสร้างของสังคม องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ
การรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข

617101 การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
(Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
และสนับ สนุน พฤติก รรมบุค คลทั้ง วัย เด็ก และผู้สูง อายุใ ห้ไ ด้รับ
ความสุ ข สบายในการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น สภาพสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี สามารถควบคุ มพฤติ ก รรมของตนเอง ให้
เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

617211 การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Public Health and Environmental Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การบริหารงาน หลัก และกระบวนการบริห ารงาน
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบาย และแผนพั ฒ นาฯ การ
วิเคราะห์ ปั ญ หา การวางแผน และหลั ก การจั ด ท าแผนงาน การ
พัฒนาองค์การ การบริหารคุณภาพโดยรวม การพัฒนาภาวะผู้นา
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารโครงการ และการ
ประเมินผล

617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Basic Environmental Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การจัด การปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อม อนามั ย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
การบ าบั ด น้ าเสี ย การจั ด การมู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล การควบคุ ม
มลพิษทางอากาศ การควบคุมความร้อน แสง เสียงสั่นสะเทือน และ
กัมมันตภาพรังสีเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย การสุขาภิบาล
อาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย
สถานที่ทางาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่
น่าสนใจของโลกและประเทศไทย

617212 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
(Epidemiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด แนวคิดการ
เกิดโรคและปัญหาสุขภาพในชุมชน ธรรมชาติของการเกิดโรค และ
แนวทางการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคพื้ น ฐาน การกระจายของโรคใน
ชุมชนตามลัก ษณะบุ คคล สถานที่ และเวลา ดัช นีชี้วัดทางสุขภาพ
วิธี ก ารทางวิ ท ยาการระบาด และการเลื อ กวิธี ก ารทางวิ ท ยาการ
ระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนการระบาด
ของโรควิทยาการระบาดกับปัญหาสาธารณสุขของไทย
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617315 โภชนาการสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Nutrition for Public Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาประวัติ และความสาคัญ ของโภชนศาสตร์ ปัญ หา
โภชนาการในประเทศไทย โภชนาการกับสุขภาพและการเกิดโรค
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการอาหารบาบัดโรค
การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินอาหารที่บริโภค การ
ส่งเสริม ภาวะโภชนาการส าหรับ ครอบครัวและชุม ชน พิ ษ ภั ย ใน
อาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค

617213 การควบคุมโรค
3(3-0-6)
(Diseases Control)
วิชาบังคับก่อน : 617212 วิทยาการระบาด
ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่พบ
บ่อยในประเทศไทย การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติด ต่ อ กลุ่ มโรคติด ต่ อ ได้แ ก่ โรคติ ดต่ อ จากการสั ม ผั ส โรคติ ด ต่ อ
ระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อจากอาหารและน้า โรคติดต่อที่นา
โดยแมลง โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่
โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
โรคจากการประกอบอาชีพ โรคมะเร็ง โรคจากพิษของพืชและสัตว์
โรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม

617323 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4(3-3-7)
(Environmental and Occupational Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหลั ก การทั่ ว ไปทางพิ ษ วิ ท ยา กลไกการเกิ ด พิ ษ
การเกิดพิษแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อันนาไปสู่การเกิดลูกวิรูป
การกลายพั น ธุ์ การเป็ น มะเร็ง และความผิด ปกติ ของภู มิ คุ้ม กั น
สารพิษและแหล่งก าเนิดสารพิษที่พบในสภาพแวดล้อม สารเคมีที่
สาคัญและใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือผลผลิต
ที่เกิดจากกิจ การทางอุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานและการประเมิน
ระดับอันตราย การติดตามตรวจสอบและการควบคุมแนวทางการ
เก็บตัวอย่าง การเก็บรักษา การวิเคราะห์ การป้องกัน การได้รับ
สารพิษและการช่วยเหลือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง
สารพิษ การวิเคราะห์สารพิษในเลือดและปัสสาวะของบุคคลในกลุ่ม
สี่ยงต่อการได้รับสารพิษ

617214 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2(2-0-4)
(Introduction to Health and Environmental Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะ
พิเศษของสินค้าสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากสินค้าทั่ วไป
อุปสงค์-อุปทานของบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในงานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น
ความสาคัญ ความจาเป็นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลตอบแทน
สู ง สุ ด หรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด รู ป แบบของการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ มในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
617306 นิเวศวิทยามนุษย์
2(2-0-4)
(Human Ecology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบ ของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงแบบแผนการด ารงชี วิ ต ปั จ จั ย ทางนิ เวศวิ ท ยาและ
วิทยาศาสตร์กายภาพอื่น ๆ
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617335 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(Biostatistics for Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ ความน่าจะเป็นและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แจงนั บ การถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ สถิ ติ ศ าสตร์ อิ ง
พารามิเตอร์ และการคานวณขนาดตัวอย่าง

617326 การประปาชุมชนเมืองและชนบท
4(4-0-8)
(Urban and Rural Water Supply)
วิชาบังคับ : 432201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ศึกษาแหล่งน้าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์ คุณภาพและ
มาตรฐานของน้า การปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น การสร้างตะกอน
และรวมตะกอน การตกตะกอนและการลอย การกรอง การใช้
ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การใช้เยื่อเมมเบรน การดูดติด การฆ่าเชื้อ
โรค การให้ฟลูออไรด์ การกาจัดเหล็กและแมงกานีส และการกาจัด
ความกระด้างด้วยการตกผลึ ก ศึก ษาแนวทางในการเลือ กวิธีก าร
ปรับปรุงคุณภาพน้า ระบบการแจกจ่ายน้าประปา น้าบริโภคและ
กระบวนการผลิต

617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
(Basic Design in Environmental Health Works)
วิชาบังคับก่อน : 617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึกษาพื้นฐานและหลักการในการอ่านแบบ และออกแบบ
งานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ประกอบด้ ว ย งานด้ า น
สุขาภิบาลอาหารและอาคาร ได้แก่ บ่อ/ถังดักไขมัน ถังเกรอะ บ่อซึม
แผงค้า/จาหน่ายอาหาร ห้องน้า/สุขา รางระบายน้าฝน รางระบาย
น้าเสีย งานด้านการบาบัดน้ าเสีย ได้แก่ ระบบบ่ อผึ่ง บ่ อ/ถังปรับ
เสถียร ระบบบาบัดแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ งานด้านระบบ
ประปา ได้แก่ ระบบทรายกองช้า ระบบการทาน้าอ่อน ระบบฆ่าเชื้อ
โรค งานด้านการกาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ หลุมฝังกลบขยะ เตาเผา
ขยะ งานด้านอากาศ ได้แก่ ระบบท่อและระบายอากาศ รวมทั้งการ
ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ (Geographic
Information System)

617330 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
4(4-0-8)
(Solid Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : 617221 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึกษาปัญหาของมูลฝอยและกากของเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และชุ มชน ในแง่ของแหล่ งก าเนิ ดต่ างๆ ชนิ ด องค์ ประกอบ และ
ลักษณะสมบัติของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย เทคโนโลยี
การนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม เก็บขน-ขนส่ง
และวิธี /เทคโนโลยีก ารก าจัดต่างๆ เช่น การฝังกลบอย่างถูก หลั ก
สุขาภิบาล การหมักทาปุ๋ย การใช้เตาเผา การจัดการกากของเสีย
อันตราย และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
617334 เทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
(Clean Technology)
วิชาบังคับก่อน : 432201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิด และหลัก การของ
เทคโนโลยี ส ะอาด การเกิ ด ของเสี ย ในโรงงานอุ ต สาหกรรม การ
จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ เทคนิคการตรวจประเมินเทคโนโลยี
สะอาด การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาด การนาหลักการ
ของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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617337 จุลชีววิทยามลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(Microbiology for Environmental Pollution)
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข และ
108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
ศึกษาความสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ที่สาคัญของจุลินทรีย์
ต่าง ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา สาหร่าย ในการบาบัดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้า ดิน และอากาศ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ในระบบบาบัด มลพิษ รวมทั้งประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์ประจาถิ่นที่
ช่วยในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

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
ฝึกปฏิบัติการและทาการทาลองจากเครื่องมือจริง ในเรื่อง
ของการสอบเทียบเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ
และเสี ย งทั้ งในบรรยากาศภายในอาคาร (Indoor) และภายนอก
(Ambient) โดยเนื้อหาของปฏิบัติการประกอบด้วย การใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดเสียงจากยานพาหนะ ภายนอกและภายในอาคาร การสอบ
เทียบอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศด้วยเครื่องมือชนิด
Bubble flow meter ลูกลอย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นรวม
และ ฝุ่น ขนาดเล็ ก ด้ วย High volume air sampler การเก็ บ และ
วิเคราะห์ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกซ์ไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกซ์ไซด์
ในบรรยากาศ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างไอเสียจากยานพาหนะ
การตรวจวั ด ควั น ด าจากยานพาหนะ การตรวจวั ด ความเร็ ว ลม
ทิศทางลมด้วยเครื่องมือทางอุตุนิย มวิทยา การใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้นในการคาดการณ์การแพร่กระจายของมลพิษ
จากแหล่งกาเนิด

617338 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
(Public Health, Environmental and Safety Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอ
อนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนค่ามาตรฐาน
ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย รวมทั้ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ประกันสังคม
617339 มลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
3(3-0-6)
(Air and Noise Pollution and Control)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้นฐานการออกแบบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ศึกษามลพิษทางอากาศและเสียงขั้นพื้นฐานในแง่เคมีและ
ฟิสิกส์ แหล่งที่มาของอากาศเสีย สารต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดอากาศเสีย
และองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ การน าพามลพิ ษ ทางบรรยากาศ
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์ ศึกษาชนิดและ
สาเหตุของการทาให้เกิดเสียงราคาญ ผลกระทบของเสียงที่ระดับเกิน
มาตรฐานสุข ภาพของมนุ ษ ย์ มาตรการในการควบคุ มมลพิ ษ ทาง
อากาศและเสีย ง ทั้ งด้านวิชาการ กฎหมาย รวมถึ งบทบาทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 3(3-0-6)
(Food Sanitation and Food Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข
ศึก ษาหลัก การทั่ ว ไปและวิธีก ารปฏิ บั ติ ด้านสุ ขลั กษณะ
อาหารที่ ดี การปนเปื้ อนในอาหาร การเก็ บ รัก ษาและการถนอม
อาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) ระบบวิ เคราะห์ จุ ด อั น ตรายและควบคุ ม จุ ด วิ ก ฤต
(HACCP) และหลักการเบื้องต้นการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP
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617342 ปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร 1(0-3-1)
(Food Sanitation and Food Hygiene Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร
หรือศึกษาควบคู่กับ
617341 การสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะอาหาร
ปฏิบัติก ารตรวจสอบและควบคุมแหล่งจาหน่ ายอาหาร
ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง
อาหาร ผู้สัมผัสอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากร
และการกาหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบ
ของการวิจัย การกาหนดตัวแปรและการวัดตัวแปร เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล การเก็ บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย การประมวลผลข้อมูล การแปรผลและ
การน าเสนอผลการวิ จั ย การเขี ย นรายงานวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ แนวทางการประเมินโครงการวิจั ย
และงานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย

617351 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
และของเสียอันตราย
(Industrial and Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : 617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึ ก ษาสถานการณ์ ข องเสี ย อั น ตรายในประเทศไทย
ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตราย แหล่งกาเนิดของเสียอันตราย องค์ประกอบ ปริมาณ และ
การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบการเก็ บ รวบรวม เก็ บ กั ก และขนส่ งของเสี ย อั น ตรายจาก
โรงงานอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ก ารบ าบั ด และก าจั ด ของเสี ย
อั น ตราย สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการท างานกั บ ของเสี ย
อันตราย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของ
เสีย อันตราย หลักการจัดทาระบบการจัดการของเสีย อันตรายใน
สถานประกอบการ และสาระสาคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาร
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

617413 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4(3-3-7)
(Environmental and Health Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : 617102 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
ศึ ก ษาความส าคั ญ และความเป็ น มาของระบบการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในประเทศไทย กระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ระบบทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ ม เทคนิ ค ที่ ใช้
สนับสนุนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อ ม การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเฉพาะโครงการ
ความสาคัญและความเป็นมาของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
617438 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย 3(0-9-3)
(Water and Wastewater Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์ และ
102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ปฏิบั ติก ารเก็ บ ตัวอย่างน้าเพื่อการวิเคราะห์ การตรวจ
คุณลักษณะน้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพน้าสะอาดและน้าเสีย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การควบคุมการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย

617412 ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-3-3)
(Research Methodology in Environmental Health)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาหลัก เบื้องต้นในการทาวิจัยสาธารณสุข การเลือก
เรื่อ งและการก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย การเขี ย นความส าคั ญ ของ
ปั ญ หา การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การตั้ ง
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617439 การจัดการและควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย 4(4-0-8)
(Wastewater Treatment System Management
and Control)
วิชาบังคับก่อน : 617336 พื้ น ฐาน ก ารอ อ ก แ บ บ งาน อ น ามั ย
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาประเภท ลักษณะ และการเกิดน้าเสีย การรวบรวมน้า
เสีย กระบวนการบาบัดน้าเสีย การบาบัดและกาจัดกากตะกอน การ
ก าจัด ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การก าจัดน้าเสียที่มีโลหะหนัก การ
ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย การนาน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์

ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สั ม ภาษณ์ ง านอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือ
ผลงานและการเขีย นรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
617491 สหกิจศึกษา
8
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนด และ
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ
1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

617482 สัมมนา/ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
(Seminar / Special Problems on Environmental
Problem)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึ ก ษาถึ งกระบวนการสั ม มนา โดยน าความรู้ เกี่ ย วกั บ
วิธี ก ารประชุ มต่ างๆ มาใช้ ในการจั ดสั มมนาในประเด็ นที่ เกี่ ย วกั บ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ
617483 โครงการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2(0-6-2)
(Environmental Health Study Project)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจ และเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ งานของสาขาวิช าอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับดูแลและให้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขีย นข้อเสนอโครงการการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การแปลผล การสรุ ป ผล และการเขี ย น
รายงานนาเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

617492 สหกิจศึกษา 2
8
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 617491 สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ
1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

617490 เตรียมสหกิจศึกษา 1
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
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617495 หลักความปลอดภัยในอาหาร
2(2-0-4)
(Principal of Food Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ดความปลอดภั ย ของอาหาร
นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ กฎหมาย ข้อกาหนดและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง อันตรายที่ทาให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การดาเนินงานเพื่อความปลอดภัยใน
อาหาร แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในเรื่องความปลอดภัยของ
อาหาร

617497 การปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(0-9-3)
(Environmental Health Field Training)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานประปา
และสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบ
1 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
แล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส่ งรายงานวิ ชาการและน าเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผล เพื่อทาการ
ประเมิ น ผลให้ ผ่ า นหรื อ ไม่ ผ่ า น โดยวั ด จากผลการประเมิ น ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน และจากรายงานวิชาการ

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 ที่เกี่ ย วข้องกั บ การเกิ ด การป้อ งกั น และการแก้ ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิ ดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การเพิ่มจานวนประชากร
การพั ฒนาด้านเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการคิดเชิงเหตุผล
ประยุกต์จากหลักการและทฤษฎีในการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
หรือปัญหาที่ตนสนใจ เพื่อให้ได้แนวคิด หรือข้อสรุปจากสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้เบื้องต้น

617498 ระบบคุณภาพและระบบการจัดการ
3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(Quality, Environmental and Safety
Management Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาระบบจัด การสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย
ของสถานประกอบการที่มีความสาคัญขึ้นในกระบวนการทางานใน
สถานประกอบการ เนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการของระบบคุณภาพ
ในสถานประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ระบบมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ ข้อกาหนด การประเมิน
ระบบคุ ณ ภาพ การประเมิ น วงจรชี วิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การตรวจสอบ
ภายใน แนวทางการขอการรั บ รองมาตรฐาน รวมทั้ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน การเรียนการสอน
จะเน้น ให้ผู้เรีย นมีกิ จ กรรมที่ จาลองการจัดท าระบบคุณ ภาพของ
สถานประกอบการ ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
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618301 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4)
(Industrial Process and Hazards)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การ ระบบการผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม การ
จัดการองค์การอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและ
อั น ตรายของโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทต่ างๆ ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายจากการทางาน จาแนกวัตถุดิบที่นามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

617499 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
2(2-0-4)
(Environmental Management in Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ และหลั ก การจั ด การอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ อสรีรวิท ยา
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจิต การจัดหาน้าสะอาด การ
ทาลายเชื้อโรค การบาบัดน้าเสีย การจัด การขยะมูลฝอยติดเชื้อ
และมูล ฝอยทั่ วไป การจัด การขยะมู ลฝอยอั น ตรายอื่ น ที่เกิ ดจาก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและส่ ว นต่ า งๆ ของโรงพยาบาล การสุ ข าภิ บ าล
อาหารในโรงครัว ร้านอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค และ
การป้องกันอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

618342 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Principles of Industrial Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหลั ก การทางสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม ในการ
ตระหนัก การสื บ ค้น การประเมิน และการควบคุม อัน ตรายต่ อ
สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งแวดล้อมในการทางานที่มีผล
ต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ค่ า มาตรฐาน
ต่ า งๆ ทางด้ า นสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม ปั จ จั ย ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางฟิสิกส์ และปัจจัย
ทางชี วภาพ กลวิธี ในการสื บค้ น การประเมิ น และการควบคุ ม
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ และการจัด ท าโครงการทางด้ า นสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรม

618101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Basic Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาแนวคิ ด และขอบเขตของงานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งในงานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพการ
ทางานที่อาจก่ อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของคนงานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม งาน
ก่อสร้าง และงานบริการ หลักการทั่วไปในการป้องกันและควบคุม
อั น ตรายจากสิ่ ง แวดล้ อ มในการท างาน โรคที่ พ บบ่ อ ยจากการ
ประกอบอาชีพ และศึ ก ษาหลัก การจัด บริก ารอาชีวอนามั ย และ
ความปลอดภัย

618343 อาชีวเวชศาสตร์
2(2-0-4)
(Occupational Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาการจั ด โครงการบริ ก ารทางอาชี ว เวชศาสตร์ ใ น
โรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการสืบสวนโรคจากการทางาน การ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย และหลัก เกณฑ์การวินิ จฉัย โรคจาก
การประกอบอาชีพ ศึก ษาผลกระทบหรืออันตรายอันเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยกล่าวถึงกลไก
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี
และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทาให้เกิดโรคหรือบาดเจ็บ
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618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
(Industrial Safety Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษ าก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารค วาม ป ล อ ดภั ย ใน งาน
อุตสาหกรรม การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและการรายงาน
อุบั ติเหตุ เทคนิ คในการตรวจความปลอดภั ย วิธีต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์งานเพื่ อ ความปลอดภัย 5ส การก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ในการท างาน การส่ งเสริ ม สุ ขภาพและความปลอดภั ย
หลักการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเตรียมแผนฉุกเฉิน การจัดทา
และการประเมินแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย

618349 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Ventilation Control)
วิชาบังคับก่อน : 425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
ศึกษาถึงหลักการและวิธีการจัดการระบายอากาศภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก าจัด เจือจาง และควบคุมอันตรายจาก
มลพิ ษ ทางอากาศ อัน ตรายจากการระเบิ ดและอั คคีภั ย โดยการ
สะสมของก๊าซ ไอ หรือฝุ่นที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ หลักการใน
การออกแบบระบบระบายอากาศ การตรวจการทางานของระบบ
ระบายอากาศเพื่อการปรับปรุงและรักษาให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้ง
หลัก การเก็ บวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศในปล่องควันและท่อระบาย
ของระบบระบายอากาศ

618346 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
(Occupational Health and Safety Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและวิวั ฒ นาการของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ในงานอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และงานอื่นๆ หลักเกณฑ์พื้นฐานในการ
กาหนดค่ามาตรฐานทางอุตสาหกรรมและการออกกฎหมายสากล
ศึก ษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ ย วกั บความปลอดภัยและสุขภาพ
ของประเทศไทย กั บ ต่ า งประเทศ อาทิ เช่ น กฎหมายคุ้ ม ครอง
แรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน พระราชบัญญัติ
โรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

618352 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
(Industrial Safety Technology)
วิชาบังคับก่อน : 425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 และ
618241 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
ศึ ก ษาถึ ง มาตรการและวิ ธี ก ารทางวิ ศ วกรรม ในการ
ควบคุมสภาพการทางาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องมือกล ไฟฟ้า
หม้อไอน้า การก่อสร้างและงานเชื่อม งานตัด ให้เกิดความปลอดภัย
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
618355 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
3(2-3-5)
(Fire Prevention and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับอัคคีภัย สาเหตุและชนิด
ของการเกิ ด อั ค คี ภั ย เทคนิ ค และวิ ธี ที่ ใช้ ในการควบคุ ม ป้ อ งกั น
อัค คี ภั ย การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ในการควบคุม อั ค คี ภั ย การค านวณ
ออกแบบระบบน้าเพื่อควบคุมอัคคีภัย การควบคุมอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการประเภทต่างๆ การฝึก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแผนฉุก เฉิ น
และการฝึกปฏิบัติการ ควบคุมป้องกันและระงับอัคคีภัย

618348 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์ 3(1-6-4)
อุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 618342 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ศึ ก ษาวิ ธีก ารตรวจวั ด และเก็ บ ตั ว อย่ า งด้ า นสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สารเคมี ชีวภาพ รวมทั้ง
การเก็ บ ตั ว อย่ า งอากาศ และกระบวนการวิ เคราะห์ เพื่ อ การ
ประเมิน สภาพแวดล้อมในการทางานทางสุข ศาสตร์อุตสาหกรรม
ตลอดจนการแปลผล และการรายงานผลการประเมินสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
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618411 การจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาสาเหตุ ข องอุ บั ติ ภั ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นในโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์ เครื่องจัก ร หรือ
อุบั ติภั ย ทางธรรมชาติ เช่ น เพลิ งไหม้ ก๊ า ซรั่ ว การระเบิ ด ของ
ภาชนะที่ มีค วามดัน การถล่มทลายของอาคาร เป็ นต้ น หลักการ
ควบคุ ม และป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย หลั ก การพื้ น ฐานและเทคนิ ค การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การบ่ ง ชี้ อั น ตราย การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง
แผนงานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งและฝึ ก
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการรายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม

618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-3-3)
(Research Methodology in Occupational Health
and Safety)
วิชาบังคับก่อน : 617335 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศึก ษาหลักเบื้องต้นในการทาวิจัยสาธารณสุข การเลือก
เรื่องและการกาหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความสาคัญของปัญหา
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติ ฐานการวิจัย รูป แบบการวิจัย ประชากรและการก าหนด
ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การเลือกรูป แบบของการวิจัย
การก าหนดตั ว แปรและการวั ด ตั ว แปร เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ใน
งานวิ จั ย การประมวลผลข้ อ มู ล การแปรผลและการน าเสนอ
ผลการวิ จั ย การเขี ย นรายงานวิ จั ย การเขี ย นโครงการวิ จั ย และ
ตัวอย่างโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิ ช าการ แนวทางการประเมิ น โครงการวิ จั ย และงานวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย

618412 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทางาน 3(3-0-6)
(Ergonomics and Work Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 110206 กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยา
มนุษย์
ศึก ษาการจั ด สภาพการท างาน วิธีท างาน และสถานที่
ท างานให้ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของงานและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งคนกั บ คน คนกั บ เครื่ อ งจั ก ร ในสภาพการ
ท างานในโรงงาน สถานที่ ก่ อ สร้ าง และสถานประกอบการอื่ น ๆ
ศึก ษาจิตวิทยาที่เกี่ ย วกั บการทางาน วิธีสังเกตสภาวะทางจิต การ
ประเมินปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาถึงวิธีการส่งเสริม
ผู้ปฏิบัติงานให้มีเจตคติที่ดีต่องานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

618410 การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
(Industrial Project Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : 618301 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และอันตราย
หลัก การ กระบวนการ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
โครงการอุตสาหกรรม ได้แก่ การประเมินความเสี่ย งด้านสุขภาพ
การประเมิ น ผลกระทบด้ านสุ ขภาพ การประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อ ม และการประเมิ นผลกระทบด้านสั งคม ในบริบ ทของ
ประเทศไทย

618413 การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ
2(1-3-3)
ในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Health Promotion and Services)
วิชาบังคับก่อน : 618343 อาชีวเวชศาสตร์
ศึก ษาแนวคิด หลัก การ และการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ
และสวัสดิการพื้นฐานในสถานประกอบการให้เอื้อ ต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน การกาหนด
รายการตรวจสุขภาพตามประเภทอุตสาหกรรม และแนวทางการ
ดาเนินการภายหลังทราบผลการตรวจสุขภาพคนงาน รวมทั้งหลักการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
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618417 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5
(Occupational Health and Safety Field Training)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ณ หน่วยงาน
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี อาทิ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนอาคารสถานที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบ 1 ภาคการศึกษา
ตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้ อ งส่ ง รายงานวิ ช าการและน าเสนอผลการไปปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผล เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
พนัก งานที่ควบคุม การปฏิบั ติงานในหน่วยงานที่ นั กศึกษาปฏิบัติงาน
และจากรายงานวิชาการ

618414 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและ
3(0-9-3)
ความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Study Project)
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการในเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ภายใต้ ก ารก ากั บ ดูแ ลและให้ ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รูปแบบการศึกษามีการทบทวนหลักการ
ทฤษฎี แ ละเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล การสรุปผล และการ
เขียนรายงานนาเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
618415 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาอาชีวอนามัย 1(0-3-3)
และความปลอดภัย
(Seminar / Special Problems on Occupational
Health and Safety Problem)
วิชาบังคับก่อน : 618101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการสั ม มนา โดยน าความรู้ เกี่ ย วกั บ
วิธีการประชุมต่างๆ มาใช้ในการจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญ หาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ

618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
และความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Training and
Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคนิควิธีก าร การสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตนเอง
การพูดในที่สาธารณชนแบบต่ างๆ การสื่อสารและการพูดโน้มน้าว
จิตใจเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม เทคนิคและวิธีการจัดการฝึกอบรมแบบ
ต่า งๆ การเตรี ยมตั วเป็ นวิ ทยากรที่ ดี การจัดเตรียมและเลื อกใช้ สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักการนาเสนอ
งาน/โครงการด้ านความปลอดภั ย และอาชี วอนามั ย ที่ เหมาะสม
หลักจิตวิทยาในการทางานเพื่อการสื่อสาร และประสานงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

618416 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Occupational Health Safety and Environmental
Management Standard)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานอา
ชีว อนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนด ขั้นตอนการจัดทาระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ระบบการ
จัดการแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 และศึก ษาระบบการจัดการหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่อาจจะมี
เพิ่มเติมในอนาคต
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618491 สหกิจศึกษา 1
8
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากาหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา
นัก ศึก ษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลา เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ
1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผล
ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจ ศึก ษา พนัก งานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิชาการ

618419 การควบคุมการสูญเสียและ
3(3-0-6)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(Loss Control Management and Productivity
Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒนาการการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่
สาเหตุ แ ละผลกระทบจากความสู ญ เสี ย การบริ ห ารงานในการ
ควบคุ ม ความสู ญ เสี ย หลั ก ในการประชุ ม กลุ่ ม หลั ก การสื่ อ สาร
ระหว่ า งบุ ค คล การควบคุ ม ของเสี ย และทรัพ ย์ สิ น เสี ย หาย การ
ควบคุมการสูญเสียนอกเวลางาน มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เช่น 5ส การออกแบบและการจัดรูปแบบหน่วยงาน และ
Suggestion System ก า ร ว า ง แ ผ น ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต

618492 สหกิจศึกษา 2
8
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 618491 สหกิจศึกษา 1
นัก ศึก ษาต้อ งไปปฏิ บั ติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็ ม
เวลา เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1
ภาคการเรียนสหกิ จศึ กษาตามที่ สาขาวิชาก าหนด เมื่ อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนาเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ

618490 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีก ารเขีย นจดหมายสมัครงานและการ
สั ม ภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือ
ผลงานและการเขีย น รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
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ลักษณะวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล โดยต้องทาการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลต้องยึดหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการให้ ก ารพยาบาลโดยการส่ง เสริม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล โดยก ารบูรณาการความรู้ทางด้าน
การศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีคุณ สมบัติและเกณฑ์การเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกาหนด
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร

187
38
141
43
98
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการด้าน
สุขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย
แหล่งงาน
- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล แต่ละสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. การพยาบาลกุมารเวช
3. การพยาบาลมารดา ทารก
4. การพยาบาลครอบครัว
5. การพยาบาลอนามัยชุมชน
6. การบริหารการพยาบาล
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-3510, 3519 โทรสาร 0-4422-3506
Website : http://www.sut.ac.th/in

628
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

102111 เคมีพื้นฐาน 1

4

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

105105 ฟิสิกส์

2

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

108205 จุลชีววิทยาสาหรับสาธารณสุข

4

105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์

1

103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3

108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาฯ

1

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

3

104101 หลักชีววิทยา 1

4

110101 กายวิภาคศาสตร์

3

109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก

3

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1

1

110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

1

109206 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ

1

202107 การใช้คอมพิวเตอร์ฯ

3

111101 สรีรวิทยา

3

203102 ภาษาอังกฤษ 2

3

203101 ภาษาอังกฤษ 1

3

111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา

1

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

3

202213 โลกาภิวัตน์

3

701102 วิทยาการสารสนเทศการพยาบาล

2

701101 จิตวิทยาพัฒนาการ

2

xxxxxx วิชาเลือกเสรี*

2

รวม

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

เภสัชวิทยา
การคิดเพื่อการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 3
พยาธิสรีรวิทยา
การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล
xxxxxx วิชาเลือกเสรี*
xxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป
แบบเลือก

4
3
3
3
3
4

รวม

24

113201
202211
203203
606208
701210
701212

2
2

รวม

21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

701211 โภชนาการและโภชนบาบัด
701213 การประเมินภาวะสุขภาพ
701214 ปฏิบัติการในห้องทดลอง
การประเมินภาวะสุขภาพ
701215 การพยาบาลพื้นฐาน
701216 ปฏิบัติการในห้องทดลองการ
พยาบาลพื้นฐาน
702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
703201 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี*
รวม

2
3
1
3
1
4
2
4

701103
701217
701218
702201
702202
702204
703202
705201

รวม

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ชีวสถิติและระบาดวิทยาฯ
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุฯ
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 2
การพยาบาลครอบครัวฯ 1

2
2
2
2
1
4
4
2

รวม

19

20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

702305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1

2

203204 ภาษาอังกฤษ 4

3

704303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

4

702306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 2

3

701319 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ

3

705305 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวฯ 2

3

703303 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตฯ

4

704301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

2

705306 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวฯ 3

3

705302 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวฯ 1

1

704302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

4

705303 การพยาบาลครอบครัวฯ 2

3

705304 การพยาบาลครอบครัวฯ 3

3

xxxxxx วิชาเลือกเสรี*

4

รวม

10

รวม

22

รวม

10

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

203305 ภาษาอังกฤษ 5

3

701422 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล

1

701423 สัมมนาวิชาชีพการพยาบาล

2

701420 วิจัยทางการพยาบาล

3

706403 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

4

701425 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล

2

701421 ภาวะผู้นาและการจัดการ

3

706405 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นฯ

2

xxxxxx วิชาเลือกเสรี*

2

ทางการพยาบาล
706401 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

2

706402 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

3

706404 การรักษาโรคเบื้องต้นฯ

3

xxxxxx วิชาเลือกเสรี*

4

รวม

21

รวม

ที่เลือกสรร

9
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รวม

4

กลับสู่หน้าสารบัญ

สุขภาพ การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย การ
ดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล กลุ่มคน และชุมชน

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
701101 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
(Developmental Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ทางจิ ตวิ ทยาพั ฒนาการ ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาของบุคคลทุก
วัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตใน
แต่ละวัย โครงสร้างและการทางานของจิต บุคลิกภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปรับตัวของบุคคล และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

701211 โภชนาการและโภชนบาบัด
2 (2-0-4)
(Nutrition and Diet Therapy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ความต้องการ
สารอาหารของบุ คคลในภาวะปกติ ตั้ งแต่ แรกเกิ ดจนถึ งวั ยสู งอายุ
หลักการเลือกและสงวนคุณค่าอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ปัญหาด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แนวคิดโภชนบาบัดและการรักษา
ความต้ องการสารอาหาร การจั ดอาหารและการให้ ค าแนะน าด้ าน
โภชนาการ

701102 วิ ท ยาการสารสนเทศด้ า นสุ ข ภาพ
2 (2-0-4)
และการพยาบาล
(Health and Nursing Informatics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการสารสนเทศด้านสุขภาพและ
การพยาบาล สถานการณ์การดาเนินการด้านสารสนเทศทางสุขภาพ
และการพยาบาลในปั จจุ บั น และแนวโน้ มในอนาคต การประยุ ก ต์
วิทยาการสารสนเทศด้านสุขภาพและการพยาบาล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการบริหาร การบริการ การศึกษา และการวิจัยทางสุขภาพ
และการพยาบาล ผลกระทบของการดาเนิ นการด้านสารสนเทศต่ อ
สถานที่ทางาน และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

701212 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 4 (4-0-8)
(Basic Concepts in Nursing Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ องค์กร
วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย และความสัมพันธ์ของการพยาบาลใน
ฐานะศาสตร์และวิชาชีพ แนวคิดหลักและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การพยาบาล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
สิทธิผู้ป่วย ขอบเขตและเป้าหมายของวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยอย่างองค์
รวมด้ วยหั วใจความเป็ นมนุ ษย์ กระบวนการพยาบาล การบั นทึ ก
ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาลและการวางแผนจาหน่าย
ทฤษฎีการพยาบาลและการจาแนกประเภทของฐานความคิดทางการ
พยาบาล ตัวอย่างทฤษฎีในแต่ละฐานความคิด ได้แก่ ฐานความคิดของ
การปฏิสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ การดูแลและทฤษฎีระบบ
วิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้และการนาไปใช้

701210 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Health Promotion and Protection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์และปัญหาสุขภาพของประชากรโลก ประเทศ
ไทย และในท้องถิ่น ปัจจัยกาหนดด้านสุขภาพ วิถีการดาเนินชีวิตและ
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสร้างเสริมและปกป้อง
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701216 ปฏิบัติการในห้องทดลองการพยาบาลพื้นฐาน 1 (0-3-0)
(Fundamental Nursing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ สอนสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการย้อนกลับ เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ได้แก่ การ
หายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การวัดสัญญาณ
ชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสารน้าทางหลอดเลือดดา การ
ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา กระบวนการพยาบาล ระบบ
บันทึกทางการพยาบาล

701213 การประเมินภาวะสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Health Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก การและวิ ธี ก ารประเมิ นภาวะสุ ขภาพของ
บุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติทั้งด้าน ร่างกายและจิตสังคม
การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคล เพื่อวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล
701214 ปฏิบัติการในห้องทดลองการประเมิน
1 (0-3-0)
ภาวะสุขภาพ
(Health Assessment Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการประเมินสุขภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติทั้งด้าน ร่างกาย
และจิตสังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบั ติการ และการวิ เคราะห์ภาวะสุ ขภาพของบุคคล เพื่ อ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล

701217 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-0)
(Fundamental Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิ บัติ การพยาบาลแบบองค์ รวมด้ วยหัวใจความเป็ น
มนุษย์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและ สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลทั้งในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย ได้แก่ การหายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อ การวัดสัญญาณชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสารน้าทาง
หลอดเลือดดา การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา ในสถาน
ปฏิบัติการจริง

701215 การพยาบาลพื้นฐาน
3 (3-0-6)
(Fundamental Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนมติ ทฤษฎี หลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ได้แก่ การ
หายใจ การขับถ่าย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การวัดสัญญาณ
ชีพ การดูแลบาดแผล การให้เลือดและสารน้าทางหลอดเลือดดา การ
ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริหารยา กระบวนการพยาบาล ระบบ
บันทึกทางการพยาบาล
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701218 ชีวสถิติและระบาดวิทยาสาหรับพยาบาล 2 (2-0-4)
(Biostatistics and Epidemiology for Nurses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา การเกิดโรคและการ
กระจายของโรค การเฝ้ าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิ ทยาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ พยาบาล การศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยาและ
ความคลาดเคลื่อนที่พบบ่อย ชีวสถิติ สถิติชีพและสถิติสาธารณสุข การ
นาเสนอข้อมู ล การประยุ กต์ใช้ องค์ ความรู้ ทางระบาดวิ ทยาในการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

จริ ยธรรมการท าวิ จั ยในมนุ ษย์ และสั ตว์ ทดลอง การน าผลการวิ จั ย
ทางการพยาบาลไปใช้ในการพัฒนางานทางการพยาบาล การเขียนโครง
ร่างวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น
701421 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
(Leadership and Nursing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาวะผู้ น าและการพั ฒ นาภาวะผู้ น าทางการพยาบาล
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหาร การจัดการ และการเป็นผู้นาที่
นามาใช้ในการพยาบาล การบริหารองค์กรและบุคลากรพยาบาลใน
ระดับต่างๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล

701319 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6)
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการและทฤษฎี ทางจริ ยศาสตร์ สิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นปัญหา
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาล รวมถึงกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

701422 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
1 (0-4-0)
(Nursing Management Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การและการเป็ น ผู้ น าทางการ
พยาบาล ในสถานปฏิ บั ติ ก ารจริ ง โดยประยุ ก ต์ ใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล

701420 การวิจัยทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
(Nursing Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น สถิติ
พรรณนาและสถิ ติ อนุ มาน การแจกแจงความถี่ การวั ดแนวโน้ มสู่
ส่วนกลางและการวัดความแปรผัน ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ สถิติเบื้องต้น การเชื่อมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ไปสู่กระบวนการวิ จัยหรือการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล ทักษะที่จาเป็นในการวิจัย ขั้นตอน และชนิดของ
การวิจัย ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

701423 สัมมนาวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
(Seminar in Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการ
พยาบาล การศึ กษาพยาบาล การปฏิ บั ติ วิ ชาชี พการพยาบาล การ
บริการ การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมถึงแนวโน้มของ
วิชาชีพการพยาบาล เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการพยาบาล
ในอนาคต
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701425 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
2 (0-8-0)
ที่เลือกสรร
(Selective Professional Externship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกประสบการณ์ทางานในขอบเขตความรู้ความสามารถตาม
บทบาท และคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลสุขภาพ
ทุ ก ระดั บที่ เลื อ กสรร ภายใต้ ก ารสอนและนิ เทศของอาจารย์ และ
บุคลากรของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ

พยาบาลไปใช้เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุในภาวะต่างๆ ที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนและพบ
บ่ อย ประเมิ นและวิ นิ จฉั ย การตอบสนองของผู้ สู งอายุ ทั้ งทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน
ระยะเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ
บ าบั ดรั ก ษา ฟื้ นฟู สภาพเพื่ อช่ วยรั ก ษาชี วิ ต และให้ ก ารดู แลแบบ
ประคับประคอง ส่งเสริมการทาหน้าที่และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข
การมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ

702201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
(Geriatric Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทั ศน์ เกี่ ยวกั บการพยาบาลผู้ สู งอายุ เจตคติ การดู แล
ผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ
การประเมินภาวะสุ ขภาพผู้สูงอายุ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในภาวะต่างๆ การใช้ยาในผู้สูงอายุ
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพยาบาลผู้ สู งอายุ ที่ มี ปั ญหาสุ ข ภาพ
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้อง
สุ ขภาพ การบ าบั ดรั กษา การฟื้ นฟู สภาพ เพื่ อรั ก ษาชี วิ ต สุ ขภาพ
ส่งเสริมการทาหน้าที่และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข มุ่งให้บุคคลและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัว
ได้เต็มตามศักยภาพ การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต รวมทั้งประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้สูงอายุ

702203 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
4 (4-0-8)
(Adult Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติ ของผู้ใหญ่ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการในการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ใน
ระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลผูใ้ หญ่ที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ปัญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพลาสึม การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการ
ตรวจพิเศษชนิดต่างๆ ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางผิวหนังและแผลไฟไหม้
น้าร้อนลวก การเสียสมดุลน้าและเกลือแร่ ปัญหาทางนรีเวช ปัญหา
ทางตา หู คอ และจมูก การพยาบาลผู้ป่วยในทุกระยะของการผ่าตัด
การพยาบาลผู้ ป่วยที่มี ความบกพร่ องของระบบภู มิคุ้ มกั น และการ
พยาบาลผู้ป่ วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ ป่วยได้ รับการตอบสนองทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้าง
เสริม การปกป้องสุขภาพ การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษา
ชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทาหน้าที่และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดย
มุ่งให้บุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล และพึ่งพาตนเอง
และสามารถปรั บ ตั ว ได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ รวมทั้ ง การดู แ ลแบบ
ประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต

702202 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน
1 (0-4-0)
(Geriatric Nursing Practicum in Community)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ นากระบวนการ
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702204 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
4 (4-0-8)
(Adult Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การในการพยาบาลผู้ ใหญ่ ที่ มี
ปัญหาสุขภาพทั้งทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ระยะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้ อรัง การใช้ กระบวนการพยาบาลในการดู แลผู้ ใหญ่ ที่ มีความ
เบี่ยงเบนทางสุขภาพในระบบหัวใจและหลอดเลือด การเคลื่อนไหวและ
ประสาทสัมผัส ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบการย่อยการเผาผลาญและ
การขับถ่าย ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อ การพยาบาลผู้ป่วยที่
มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อเขตร้อน โรค
อุบัติใหม่ การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บและสาธารณภัย เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้ านร่ างกาย จิตใจ จิ ตวิญญาณ และจิ ต
สั ง คม ต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ย การสร้ างเสริ ม การปกป้ อ งสุ ข ภาพ การ
บาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทา
หน้าที่และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้บุคคลและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลและพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตาม
ศั ก ยภาพ การดู แลแบบประคั บประคองในระยะสุ ดท้ ายของชี วิ ต
รวมทั้งประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้ใหญ่

ความบกพร่ องของระบบภู มิ คุ้ มกั น เพื่ อ ประเมิ นและวิ นิ จ ฉั ย การ
ตอบสนองของผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู งอายุ ทั้ งทางด้ า นร่ า งกาย จิ ตใจ จิ ต
วิญญาณ จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ บาบัดรักษา
ฟื้นฟูสภาพเพื่อช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคอง
ส่ ง เสริ ม การท าหน้ า ที่ แ ละความเป็ น อยู่ อ ย่ า งปกติ สุ ข ให้ บุ ค คล
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล พึ่งพาตนเอง และปรับตัวได้เต็มตาม
ศักยภาพ
702306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3 (0-12-0)
(Adult and Geriatric Nursing Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิ บัติ การพยาบาลแบบองค์ รวมด้ วยหัวใจความเป็ น
มนุ ษย์ แก่ ผู้ ใหญ่ และผู้ สูงอายุ ที่ มีปั ญหาสุขภาพทางอายุ รกรรมและ
ศัลยกรรม นากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ การเคลื่อนไหวและประสาท
สัมผัส ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบการย่อยการเผาผลาญและการขับถ่าย
ผู้ป่ วยที่มี ปัญหาของระบบต่ อมไร้ ท่อ การพยาบาลผู้ ป่ วยที่มี ปัญหา
ขับถ่ายปัสสาวะ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อเขตร้อน โรคอุบัติใหม่
การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บและสาธารณภัย เพื่อประเมินและวินิจฉัย
การตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ จิตสั งคม ต่ อการเจ็บป่ วยเฉียบพลั น วิกฤต เรื้ อรั ง และ
ฉุ กเฉิ น โดยประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องและหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ
บ าบั ด รั ก ษา ฟื้ น ฟู ส ภาพเพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษาชี วิ ต ให้ ก ารดู แ ลแบบ
ประคับประคองส่งเสริมการทาหน้าที่ และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข
โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล พึ่งพาตนเองและปรับตัว
ได้เต็มตามศักยภาพ

702305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2(0-8-0)
(Adult and Geriatric Nursing Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิ บัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ แก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มี ความเบี่ยงเบนของสุขภาพทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม นากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ปัญหาทางโลหิตวิทยา
และนีโอพลาสึม การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพิเศษชนิดต่างๆ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางผิวหนังและแผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก การเสีย
สมดุลน้าและเกลือแร่ ปัญหาทางนรีเวช ปัญหาทางตา หู คอ และจมูก
การพยาบาลผู้ป่วยในทุกระยะของการผ่าตัด การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
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704301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2 (2-0-4)
(Pediatric and Adolescent Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติ ของเด็ ก และวั ยรุ่ น ปั จจั ย ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อภาวะ
สุขภาพ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักการในการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นในภาวะสุขภาพดี การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
การส่ งเสริ มภาวะโภชนาการในเด็ ก การสร้ างเสริ มภู มิ คุ้ มกั นโรค
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การ
บาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริ มการทา
หน้ า ที่ แ ละความเป็ น อยู่ อ ย่ า งปกติ สุ ข โดยมุ่ ง ให้ เ ด็ ก วั ย รุ่ น และ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล และพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัว
ได้เต็มตามศักยภาพ

703201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)
(Mental Health and Psychiatric Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ลักษณะและขอบเขตงานสุขภาพจิตและบทบาทของพยาบาล
จิตเวช เครื่องมือในการบาบัดทางการพยาบาลจิตเวช แนวทางและ
นโยบายการพั ฒนาสุ ขภาพจิ ต การส่ งเสริ มและปกป้ องสุ ขภาพจิ ต
บุคคลและครอบครัว
703202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
4 (4-0-8)
(Mental Health and Psychiatric Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎีการพยาบาลผู้ที่มีปั ญหาทางจิ ตสังคม จิ ต
วิญญาณ และปัญหาทางจิตเวช รูปแบบการพยาบาลเพื่อการบาบัด
ทางจิ ตเวช รายบุคคล รายกลุ่ ม และครอบครัว ในภาวะเฉียบพลั น
วิกฤต ฉุกเฉิน และเรื้อรัง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและการ
พัฒนาความสามารถในการพึ่ งพาตนเองของบุ คคล ครอบครั ว และ
ชุมชนด้ านสุ ขภาพจิ ต การดูแลผู้ป่ วยจิตเวชที่บ้าน กฎหมายจิตเวช
ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลสุขภาพจิต

704302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
4 (4-0-8)
(Pediatric and Adolescent Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเมื่อเข้า
รั บการรั ก ษาในโรงพยาบาล ด้ วยปั ญหาสุ ขภาพที่ ไม่ ซั บ ซ้ อนและ
ซับซ้อน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง การพยาบาลทารกเกิดก่อน
ก าหนด การพยาบาลทารกแรกเกิ ดที่ มี ความพิ การแต่ ก าเนิ ด การ
พยาบาลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อ ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ปัญหา
ระบบทางเดินหายใจ ปัญหาระบบหัวใจ ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
และต่อมไร้ท่อ ปัญหาทางโลหิตวิทยาและนีโอพลาสึ ม ปัญหาระบบ
ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก การป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับ
อุ บั ติ เหตุ และสารพิ ษ เพื่ อให้ เด็ ก วั ย รุ่ น และครอบครั วได้ รั บการ
ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการ
เจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การบาบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพ เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทาหน้าที่และความเป็นอยู่
อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้เด็ก วัยรุ่นและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
และพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการ
ดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต

703303 ปฏิบตั ิการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-16-0)
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวชแบบองค์รวมด้ วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ โดยใช้ กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ใช้บริ การทั้งใน
ภาวะปกติและผิดปกติ เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว เน้น
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน โดยการพัฒนาความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพจิต
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705302 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
1 (0-4-0)
การผดุงครรภ์ 1
(Family Nursing and Midwifery Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิ บัติ การพยาบาลแบบองค์ รวมด้ วยหัวใจความเป็ น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ ครอบครัวในระยะก่ อนแต่งงาน ระยะตั้งครรภ์ ในภาวะ
ปกติ การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม เพื่อการคลอด
การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดา มารดา

704303 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4 (0-16-0)
(Pediatric and Adolescent Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิ บัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความ
เป็ นมนุ ษย์ แก่ เด็ ก และวั ย รุ่ น ทั้ งในภาวะสุ ขภาพดี และที่ มี ปั ญหา
สุขภาพที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนต่อการเจ็บป่วย ระยะเฉียบพลัน วิกฤต
เรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพยาบาล
และหลั ก ฐานเชิ งประจั กษ์ ในการปฏิ บั ติ การพยาบาล ทั้ งทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม ในการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ
บ าบั ดรั ก ษา ฟื้ นฟู สภาพเพื่ อช่ วยรั ก ษาชี วิ ต และให้ ก ารดู แลแบบ
ประคับประคอง โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพึ่งพา
ตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ

705303 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6)
(Family Nursing and Midwifery II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ดทฤษฎี และความรู้ พื้ นฐานเกี่ ยวกั บการคลอด การ
พยาบาลทางด้ านสรีรจิตสังคมของมารดาในระยะคลอด การส่ งเสริ ม
ความสุขสบายในระยะคลอด การดูแลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของสตรี
ในระยะคลอด การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ การรับผู้คลอด
ใหม่ การเฝ้าคลอด และการเตรียมสาหรับคลอด การทาคลอดปกติ การ
ใช้ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด การพยาบาลครอบครัวในระยะคลอด
ระยะหลังคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีในภาวะปกติ การ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะ
เบี่ยงเบนทางสุ ขภาพ การปรับตัวด้านจิตสังคม และบทบาทการเป็ น
มารดาหลังคลอด การส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกหลังคลอด การ
ประเมินสภาพทารกแรกเกิด การให้วัคซีนสาหรับทารกแรกเกิด

705201 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 2 (2-0-4)
(Family Nursing and Midwifery I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของผดุงครรภ์ตามกฎหมายและตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกและสมรรถนะของผดุงครรภ์ อนามัยเจริญพันธุ์และ
การวางแผนครอบครั ว แนวคิ ดทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้ องกั บการพยาบาล
มารดา-ทารก และครอบครัว พัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์
การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพมารดา-ทารก และ
การคัดกรอง ระยะตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์
การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การกระตุ้นพัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การดูแลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ และการเตรียม
ตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นบิดามารดา
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705304 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 3 (3-0-6)
(Family Nursing and Midwifery III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการพยาบาลมารดาทารกและ
ครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
การพยาบาลสตรี ที่มี โรคร่ วมกั บการตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรี ที่ มี
เลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อร่วมกับการ
ตั้งครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
การพยาบาลผู้คลอดที่ทาสูติศาสตร์หัตถการชนิดต่างๆ การพยาบาล
มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด และการประเมินและการ
พยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน

ฝึกปฏิ บัติ การพยาบาลแบบองค์ รวมด้ วยหัวใจความเป็ น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ครอบครัวในระยะคลอด ในภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะ
เสี่ยง โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ตามพัฒนาการของครอบครัว
706401 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2 (2-0-4)
(Community Health Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน บทบาท
หน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัย
ชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ การดาเนินงานอนามัยชุ มชน ได้แก่ การ
อนามัยครอบครัว การอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อมการอนามัย
โรงเรียน ในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่บ้าน
โรงเรี ย น สถานประกอบการ สถานบริ ก ารสุ ขภาพ และชุ มชนใน
ลักษณะต่างๆ

705305 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
3 (0-12-0)
การผดุงครรภ์ 2
(Family Nursing and Midwifery Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ กปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค์ รวมด้ วยหั วใจความเป็ น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ ครอบครั วในการวางแผนครอบครัว การพยาบาลระยะ
ตั้งครรภ์ผิดปกติและภาวะเสี่ยง การพยาบาลระยะหลังคลอด การดูแล
ทารกแรกเกิด ในภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการส่งเสริม
สัมพันธภาพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกตามพัฒนาการครอบครัว

706402 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
3 (3-0-6)
(Community Health Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนที่มีความ
เสี่ ยง อาชี วอนามั ย กลวิ ธี และนวั ตกรรมสาธารณสุ ข กระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน และการการใช้กระบวนการพยาบาลพยาบาล
อนามัยชุมชนในการวินิจฉัยและการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน บทบาท
ของพยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแลสุขภาพครอบครัว และชุมชน
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง ของครอบครั วและชุ มชน การเขี ย น
แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การใช้กระบวนการพยาบาล
ในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน

705306 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
3 (0-12-0)
การผดุงครรภ์ 3
(Family Nursing and Midwifery Practicum III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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706403 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
4 (0-16-0)
(Community Health Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผสมผสานกับองค์
ความรู้ทางระบาดวิทยา และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ
บุคคลและครอบครัวที่บ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการ
สุขภาพ วินิจฉัยและแก้ปัญหาชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม เน้นบทบาทพยาบาลใน
การสร้างเสริม ปกป้อง ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง

706405 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาล 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 ที่จุดเกิดเหตุและระหว่างการ
เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล อย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

706404 การรักษาโรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาล
3 (3-0-6)
(Basic Medical Care for Nurses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจร่ า งกาย การคั ด กรอง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การ
รักษาพยาบาลขั้ นต้ นด้านอายุรกรรม และศั ลยกรรม ตลอดจนการ
รั ก ษาพยาบาลขั้ นต้ นด้ านปั จจุ บั นพยาบาลและภาวะฉุ กเฉิ น การ
บรรเทาสาธารณภั ย การวางแผนการดู แ ลผู้ ป ระสบปั ญ หาใน
สถานการณ์ ต่ าง ๆ ณ ที่ จุ ดเกิ ดเหตุ และระหว่ างการเคลื่ อนย้ ายไป
โรงพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ตามขอบเขต
วิชาชีพการพยาบาล
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สังคม โดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความ รับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุขและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมของทันตแพทยสภา
โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้
1) ดารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
2) คานึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสาคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และตระหนั กใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์
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3) เป็นผู้รอบรู้และมีทักษะเสมือนแพทย์ช่องปาก (Oral physician) ที่มีความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4) มีทักษะเป็นผู้นาของทีมสุขภาพช่องปาก สามารถทางานเป็นทีมและร่วมกับทีมสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมและต่อเนื่องที่คานึงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของสุขภาพช่องปาก
และสุขภาพทั่วไป ร่วมกั บแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของภูมิภาคและสังคมโลกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
5) เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพและสังคม เข้าใจบริบทในการดารงวิชาชีพ เพื่ อ
เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรมและ
สังคม
6) ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2558
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์
4) กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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298
38
12
15
9
2
252
19
75
17
141
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
- เป็นการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้แก่ การตรวจ รักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมภายใต้เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
- วางแผนร่วมมือ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการดูแลทันตสุขภาพ
- ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชน
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์แล้ว นักศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็น ทันตแพทย์ประจาตามโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐที่กาลังขาดแคลนทันตแพทย์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อีสานใต้ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งเป็น
ภูมิลาเนาของนักศึกษา
แหล่งงาน
- ปฏิบัติงานรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐตามสัญญาก่อนเข้าศึกษา
- เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4422-3581-2

โทรสาร : 0-4422-3580
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แผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน
105194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวัตน์
203101 ภาษาอังกฤษ 1

หน่วยกิต
3
4
1
3
3
3
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
116200 คัพภะวิทยา
116211 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
และทันตแพทย์
116210 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
และทันตแพทย์
203204 ภาษาอังกฤษ 4
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 1: การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากส่วนบุคคล
และครอบครัว

20
หน่วยกิต
4
2
3

รวม

20

5
3
1
2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102115 หลักเคมี
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี
104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
203102 ภาษาอังกฤษ 2
601102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
แพทย์
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
116204 หลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย์
116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน 1
203305 ภาษาอังกฤษ 5
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
601200 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิ
วิทยาคลินิก
601201 เวชพันธุศาสตร์
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน 2
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 2: การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากของชุมชน
รวม

หน่วยกิต
4
1
4
1
3
3
2
2
20
หน่วยกิต
3
3
3
1
3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102105 เคมีอินทรีย์
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203203 ภาษาอังกฤษ 3
601101 บทนาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 1
601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
116208 ระบบประสาท 1
116209 ระบบประสาท 2
601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
601204 ระบบประสาท 3

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
2

รวม

18

2
2
19
หน่วยกิต
3
3
4
4
2
2

2
1
2

18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
116301 ระบบทางเดินหายใจ 1
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2
601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
601307 พฤติกรรมศาสตร์และ
พัฒนาการมนุษย์
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 2
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2:
การจัดการและป้องกัน
902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1:
พยาธิสภาพ
902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3:
การรักษา
903401 รังสีวิทยาช่องปาก
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3:
ทันตกรรมบูรณะ
904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ
904402 ปริทันตวิทยา 2: การจัดการ
และรักษา
904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์

รวม

หน่วยกิต
4
4
2
2
1
2
1

16
หน่วยกิต
2
2
3
1
3
2
2
3

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
109302 โภชนาการและเมตาบอลิสม
116303 ระบบย่อยอาหาร 1
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์
116309 ระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ
601302 ระบบย่อยอาหาร 2
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 3
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1:
พัฒนาการอวัยวะช่องปาก
902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2:
การดูแลสุขภาพช่องปาก
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 3: วิทยาการ
ระบาดของโรคช่องปาก
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
901404 ทันตกรรมพอเพียง
903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1:
พยาธิสภาพ
903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1:
พยาธิสภาพ
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2:
การพิเคราะห์และรักษา
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
1
3
1
3

รวม

17

2
2
2
2
16
หน่วยกิต
2

2
1
2
2
2
2
2

2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
116307 ระบบเลือด 1
601311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิง
วิพากษ์
601314 ทักษะคลินิกทางการแพทย์
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
601306 ระบบเลือด 2
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม

หน่วยกิต
2
2
1

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัว
และชุมชน 4: การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในโรงเรียน
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมือ
อาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์
902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรม
บดเคี้ยว
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรม
จัดฟัน
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 1
904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียม
ชนิดติดแน่น 2
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียม
ชนิดถอดได้บางส่วน
904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียม
ชนิดถอดได้ทั้งปาก
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรม
รากเทียม
รวม

18
หน่วยกิต
3
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2
1
2
2
2
2
2

1
2
2
2
2
2
2
1
17

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพ
ช่องปาก

หน่วยกิต
2

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

เป็นการศึกษาแบบหมุนเวียนในระยะเวลา 42 สัปดาห์
902501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรมจัดฟัน
902502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพช่องปากเด็ก
903502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ตรวจพิเคราะห์โรคและรังสีวิทยา
903503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรมบูรณะ
903504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
904501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ปริทันตวิทยา
904502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: วิทยาเอ็นโดดอนต์
904503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียมชนิดติดแน่น
904504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียมชนิดถอดได้

ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1
901601 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก

หน่วยกิต
6

รวม 46 หน่วยกิต
ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3
905501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์

2
5
5
5
5
5
5
5
5

หน่วยกิต

เป็นการศึกษาแบบหมุนเวียนในระยะเวลา 30 สัปดาห์
903601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากองค์รวม
904617 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
901602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลชุมชน
904601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลทั่วไป
903602-903613 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านต่าง ๆ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 3
901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพ
ช่องปาก

6
3
6
6
6

หน่วยกิต
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รวม 35 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1-4 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 5 และ 6 ได้
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หน่วยกิต
2

กลับสู่หน้าสารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1:
2(1-3-3)
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากส่วน
บุคคลและครอบครัว
(Family and Community Oral Health I: Individual
and Family Oral Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของวิชาชีพทันตกรรม บทบาทหน้าที่และความ
รับ ผิ ด ชอบของทั น ตบุ ค ลากรต่ อ ผู้ ป่ วย ครอบครัว ชุ ม ชน เพื่ อ นร่ว ม
วิชาชีพและสังคม หลักการสื่อสารวิชาชีพและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
หลั ก การบริหารเบื้อ งต้ น ทั ก ษะการดู แลสุ ขภาพช่องปากตัวเองและ
ครอบครัว
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2:
2(1-3-3)
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน
(Family and Community Oral Health II: Community
Oral Health Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของประชาชนทุกกลุ่ม
อายุ การสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก แผนสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาพช่องปากระดับ
องค์ก ร และชุมชน ทักษะการสื่อสารเพื่อการชี้นา การเสริมพลัง และ
การเชื่อมประสานเพื่อสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและป้องกัน 2(1-3-3)
(Carioloigy II: Management and Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ดัชนีชี้วัดโรคฟันผุอย่างละเอียด มาตรการการจัดการโรคฟัน
ผุในระดับบุคคลและชุมชน การดูแลอนามัยช่องปาก การควบคุมแผ่น
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ ยาสี ฟั น น้ ายาบ้ ว นปากป้ อ งกั น ฟั น ผุ การแนะแนว
โภชนาการ การใช้ฟลูออไรด์ การใช้สารพลาสติก เคลือบหลุมร่องฟั น
เทคโนโลยีการป้องกันโรคฟันผุ การฝึกปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์
ปริมาณฟลูออไรด์ การแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์
ชนิดต่าง ๆ ในการทาความสะอาดช่องปาก
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3:
2(1-3-3)
วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก
(Family and Community Oral Health III: Oral
Epidemiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของวิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การวัด
โรคและความผิดปกติ การพรรณาการกระจายของโรคในช่องปากที่
สัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดโรค ความสัมพั นธ์ของครอบครัวที่มี
ผลต่อสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก บูรณาการความรู้จากวิชา
พื้นฐานของการเรียนในชั้นปีที่ 1 มาสู่การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 2(1-3-3)
(Research Methodology in Oral Health
Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยขั้นพื้นฐาน
หลักการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการวางแผนดาเนินการวิจัย หลักการ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ ารามิ เ ตอร์ แ ละนอน
พารามิ เตอร์ที่เกี่ ย วข้ องกั บ ตั วแปรทางวิท ยาศาสตร์สุขภาพช่ องปาก
หลักการแปลผลการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย รวมทั้ง
จริยธรรมการวิจัย
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901404 ทันตกรรมพอเพียง
1(1-0-2)
(Sufficiency Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุก ต์ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงในการวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรม หลักฐานทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ การ
พิ จ ารณาคุ ณ ภาพและความน่ าเชื่ อ ถือ ของหลั ก ฐานเหล่า นั้ น วิธี ก าร
วางแผนการรักษาโดยใช้หลักการตัดสินทางคลินิกที่อ้างอิงกับหลักฐาน
ทางวิชาการ การสื่อสารกั บผู้ป่วย เพื่ออธิบายทางเลือกของแผนการ
รักษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตาม
เศรษฐภาวะ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงของการบริการทันตกรรม
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: 3(1-6-4)
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
(Family and Community Oral Health IV: Oral Health
Promotion in School)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็ ก นั ก เรี ย นทุ ก วั ย เด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น อนุ บ าล ประถมและ
มัธยมศึกษา ฝึกปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เน้นการ
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วม การทางานกับทีมสุขภาพ และการบูรณาการ
สุขภาพช่องปากสู่สุขภาพองค์รวม พฤติกรรมสุ ขภาพ/สุขภาพช่องปาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพใน
1(1-0-2)
วิชาชีพทันตแพทย์
(Ethics and Professionalism in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักของจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ ความเป็น
มืออาชีพและกฎหมายวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานไทยและสากล
หลักการเคารพในสิทธิผู้ป่วย การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยความเป็นมืออาชีพและ
เคารพต่ อ หลั ก ปฏิ บั ติ ข องวิ ช าชี พ วิ เคราะห์ แ ละอภิ ป รายตั ว อย่ า ง
เหตุการณ์
901501 ทันตนิติวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Sciences in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฏหมายพื้นฐานทางนิติเวชวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ใน
การพิ สูจ น์เอกลั ก ษณ์ ก รณี ภั ย พิ บัติ หลัก การและขบวนการทางทัน ต
แพทยศาสตร์ในการพิ สูจ น์ คดีและเอกลัก ษณ์ และพระราชบั ญ ญั ติ ที่
เกี่ยวข้อง
901601 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 6(0-30-8)
(Research Project in Oral Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขี ย นโครงร่างการวิจัย ที่เกี่ ย วข้อ งกั บสุ ขภาพช่องปาก
วางแผนการวิจัย นาเสนอโครงร่างการวิจัย ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์
และนาเสนอผลการวิจัยแบบโพสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดทารายงานการ
วิจัยในแบบบทความวิชาการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
901602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลชุมชน 6(0-18-9)
(Oral Health Clinic III: Community Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน ป ระห นึ่ งเป็ นทั น ตแ พ ท ย์ ป ระจ า
โรงพยาบาลชุมชน ที่มีหน้าที่ให้การบริการสุขภาพช่องปากแก่ประชากร
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ที่ประกอบด้วยงานสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก งานคลินิกทันตกรรม งานฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก งาน
บริหารจัด การหน่วยทัน ตกรรมเคลื่อนที่ และงานบริห ารจัดการด้าน
ทันตสาธารณสุขตามแผนงานของโรงพยาบาลชุมชน
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901603 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพช่องปาก
2(2-0-4)
(Innovations in Oral Health Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการของทันต
วัสดุ รวมทั้งเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ ๆ ในการวินิจฉัยโรคในช่อง
ปาก การรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก เลเซอร์ทางทันตกรรม
การวางแผนการฟื้นฟูสภาพช่องปาก ความก้ าวหน้าทางด้านชีววิทยา
ระดับโมเลกุลที่นามาใช้ทางคลินิกด้านการป้องกันและรักษาโรคในช่อง
ปาก ความสัมพันธ์ของทันตแพทยศาตร์สาขาต่าง ๆ
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการ
2(1-3-3)
อวัยวะช่องปาก
(Children Oral Health I: Development of Oral
Tissues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเจริญของหน่อฟัน
ลิน้ เพดานปาก กระดูกขากรรไกรบนและล่าง รูปร่างของฟันน้านมและ
ฟันถาวร ลาดับการขึ้นของฟัน พัฒนาการสบฟันที่ปกติและผิดปกติของ
ฟันน้านมและฟันชุดผสม ชีวเคมีของเนื้อเยื่อในช่องปากในสภาวะปกติ
สรีระวิท ยาที่ เกี่ ย วข้องกั บการเคี้ย ว การหลั่ งน้าลาย การกลืนอาหาร
การพูดและการรับรส นิเวศวิทยาและคุณสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์
ในช่องปาก ปัจ จัย โภชนาการที่มีผลต่อการเจริญ เติบโต การประเมิน
และการปรับพฤติกรรมของเด็ก

902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแล
2(2-0-4)
สุขภาพช่องปาก
(Children Oral Health II: Oral Health Care in
Children)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางร่างกาย
ของเด็กปกติ การประเมินและปรับพฤติกรรมของเด็ก ภยันตรายในฟัน
เด็ก การควบคุมอาหารหวาน การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในวัยต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิด เมื่อฟันน้านมซี่แรกเริ่มขึ้น การตรวจการเปลี่ยนแปลงใน
ชั้นเคลือบฟัน รอยโรคฟันผุในระยะเริมต้น การป้องกันและการควบคุม
การแปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น ผสมฟลู อ อไรด์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ปลอดภัย การป้องกันความผิดปกติและภยันตรายในฟันและช่องปาก
เด็ก
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
2(1-3-3)
(Adolescent Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า โดยเฉพาะการเจริญของฟัน กระดูกขากรรไกรบนและล่างใน
วัยรุ่น พัฒ นาการสบฟันที่ปกติและผิดปกติของฟันถาวร พฤติกรรมที่
ส่งผลให้เกิ ดการสบฟันที่ผิดปกติ ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกั บฟันถาวร
การเกิดฟั นคุด การให้ คาแนะนาด้านโภชนาการ ปั จจัย ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต การดูแลสุขอนามัยช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
การประเมินภาวะสุขภาพช่องปากของวัยรุ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญาที่ เกี่ ย วข้องกั บ
สภาพครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
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902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1: พยาธิสภาพ
2(1-0-2)
(Cariology I: Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเกิดฟันผุ การสลายแร่ธาตุและการสะสมกลับ
ของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์และผลต่อการสลายแร่ธาตุและการสะสมกลับ
ของแร่ธาตุ คุณ สมบัติการเป็ นบัฟเฟอร์ของน้าลาย อาหารที่ก่อให้เกิ ด
ฟันผุ การสร้างกรดจากน้าตาล เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ
การทดสอบค่าปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกั บความเสี่ย งในการเกิ ดฟันผุ
การประเมินความเสี่ยงของการผุของฟัน
902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา
3(2-3-5)
(Children Oral Health III: Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา การปรับ
พฤติก รรม ภยันตรายในฟันเด็ก การใช้ฟลูออไรด์วานิช การผนึกหลุม
ร่องฟัน การใช้อุปกรณ์ กันน้าลาย การใช้ย าชา การถอนฟัน และการ
บูรณะฟันน้านมและฟันแท้ที่ขึ้นใหม่ การรักษาโพรงประสาทฟันในฟัน
น้ านม ครอบฟั น เหล็ ก ไร้ ส นิ ม การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพช่ อ งปากและ
ป้องกัน โรคช่องปากสาหรับเด็ก พิเศษ กรณี ที่จาเป็นสาหรับการใช้ย า
กล่ อ มประสาทและยาสลบ การท าเครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ช่ อ งว่ า งและ
เครื่องมือขยายช่องว่าง ฝึกปฏิบัติใส่แผ่นยางกันน้าลาย การบูรณะฟัน
น้านม การทาครอบฟันไร้สนิม การรักษาคลองรากฟัน การทาเครื่องมือ
ป้องกันช่องว่าง

902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว
2(1-3-3)
(Oral Rehabilitation I: Masticatory Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบและการทาหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว หลักการ
และชนิดของการสบฟัน การเคลื่อนที่ของขากรรไกร ความผิดปกติใน
การท าหน้าที่ และความเจ็บ ปวดในบริเวณขากรรไกรและใบหน้ าใน
ระบบบดเคี้ยว การตรวจ วินิจฉัย แก้ไขรักษาและประเมินผล
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน
2(1-3-3)
(Oral Rehabilitation II: Orthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของการสบฟัน สาเหตุและการจาแนกการสบฟัน
ที่ผิดปกติ หลักการวินิจฉัย หลักการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะ
ฟันน้านม ฟันชุดผสม และฟันถาวร และการวางแผนการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันในชนิดต่าง ๆ ในการแก้ไข
การสบฟันที่ผิดปกติในระยะเริ่มแรกและการเคลื่อนฟันแบบง่าย ความรู้
พื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ บทบาทของทันตแพทย์
ทั่วไปในการรักษาและส่งต่อทางทันตกรรมจัดฟัน การตรวจและวินิจฉัย
เบื้องต้น การทาเครื่องมือแก้ไขการสบฟันชนิดถอดได้แบบง่าย
902501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรมจัดฟัน
2(0-6-3)
(Oral Health Clinic I: Orthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึก ปฏิบัติงานทางคลินิกในการตรวจ บันทึก วิเคราะห์
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่เน้นด้ านทันตกรรม
จัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันสกัดกั้น
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902502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพ
5(0-15-7)
ช่องปากสาหรับเด็ก
(Oral Health Clinic I: Children Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซัก ประวัติ การประเมินพฤติก รรม การตรวจภายนอก
และภายในช่องปาก การวินิจฉัยพฤติกรรม ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
และการวิ นิ จ ฉั ย โรคช่ อ งปาก การวางแผนการรั ก ษาแบบพร้อ มมู ล
ตลอดจนการรัก ษาแบบองค์รวมแก่ ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่ วยเด็ก พิ เศษที่
ครอบคลุม เทคนิคการจัดการพฤติก รรมผู้ป่ วยขั้น พื้นฐาน การเตรีย ม
ผู้ป่ ว ยก่ อ นการรัก ษา การแก้ ไขปั ญ หาฉุก เฉิ น วิธีก ารทางทั น ตกรรม
ป้องกัน การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟันน้านม การถอนฟัน การ
จัดการช่องว่างในขากรรไกร ในกรณีที่สูญเสียฟันน้านมไปก่อนกาหนด
และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ
903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
2(2-0-4)
(Adult Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติ ก รรมที่ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงรูป ร่างของฟั น ที่
เกิดขึ้นจากการใช้งาน การเกิดฟันสึกประเภทต่าง ๆ การดูแลสุขอนามัย
ช่องปากในวัยผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์ อันจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโต
ที่สมบูรณ์ของทารกในครรภ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
หญิงมีครรภ์ที่อาจมีผลต่อช่องปาก การประเมินภาวะสุขภาพช่องปาก
ของบุคคลวัยทางานทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย
จิตใจ และเชื่อมโยงกั บการประกอบอาชีพ การดารงชีวิต พลวัตรของ
ครอบครัว สภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ของผู้ใหญ่และหญิงมีครรภ์
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม
2(0-6-3)
(Clinical Skill Development in Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเรี ย นรู้ ก ารเคลื่ อ นไหวของร่ างกายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
คลิ นิ ก ทั น ตกรรม หลั ก การท างานด้ ว ยการรั บ รู้ ก ารเคลื่ อ นไหวของ

กล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ อ และประยุ ก ต์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทั น ตกรรม ,
หลักการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมที่สอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ การ
ก าห น ดท่ าท างแ ละ ต าแ ห น่ งใน ก ารท างาน ที่ ส มดุ ล ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพแก่ผู้ป่วย การใช้กระจกส่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการ
ใช้มือควบคู่กั บการมองเห็น และดุลยภาพบาบัดเพื่ อการป้องกันและ
แก้ไขการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของร่างกาย
903401 รังสีวิทยาช่องปาก
1(1-0-2)
(Oral Radiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานทางรั งสี ฟิ สิ ก ส์ กระบวนการเกิ ด ภาพรั ง สี
อันตรายและการป้องกันจากรังสีเอกซ์ เทคนิคการถ่ายภาพรังสีภายใน
และภายนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล การเก็บภาพถ่าย
รังสี ลักษณะภาพรังสีที่ปกติและผิดปกติ และการแปลผลภาพรังสี
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตกรรมบูรณะ
3(2-3-3)
(Cariology III: Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจ าแนกชนิ ด ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก ของรอยโรคฟั น ผุ
ภาพรังสีของรอยผุ การตรวจช่องปาก การลงบันทึกพยาธิสภาพของฟัน
และการวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน
โรคในช่ อ งปาก คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด ต่ า ง ๆ หลั ก การ
เลือกใช้วัสดุบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย
เฉพาะราย หลั ก การบู ร ณะฟั น โดยการอนุ รัก ษ์ ฟั น ให้ ม ากที่ สุ ด การ
บูรณะฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์และเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพ
สุงสุด การใช้สารบอนดิง กลไกของการยึดติด การฝึกปฏิบัติบูรณะรอยผุ
จาลองบนฟันพลาสติกและฟันจริงด้วยวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
และเรซินคอมโพสิต การใส่แผ่นยางกั้นน้าลายเพื่อการบูรณะฟัน การ
กาจัดฟันผุ และการบูรณะฟันชั่วคราว
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903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1: พยาธิสภาพ 2(1-3-3)
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders I:
Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคหรือความผิดปกติที่เกิดกับกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
ในกลุ่มถุงน้าชนิดต่าง ๆ เนื้องอกทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง การติด
เชื้ อ ของใบหน้ า และขากรรไกร การเจริญ และพั ฒ นาที่ ผิ ด ปกติ ข อง
โครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กะโหลกศีรษะ
903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2:
2(1-3-3)
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders II: Oral
Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวินิจฉัย อธิบายสาเหตุและให้การรักษาที่ไม่ซับซ้อน
แก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณช่องปาก ทั้งในฟันน้านมและฟันแท้
กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า การถอนฟันและการผ่าตัดฟั นคุด การ
ผ่าตัดเล็กในช่องปากอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนภายหลัง
การรักษา
รายวิชาคลินิกสุขภาพช่องปาก 1
การรั ก ษาแบบองค์ ร วมในผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งการรัก ษาชนิ ด ที่ ไม่
ยุ่งยาก ได้แก่ การซัก ประวัติ การตรวจ การส่งถ่ายและแปลภาพรังสี
การวินิจ ฉัย การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิ ดโรคในช่องปาก
การวางแผนการรักษา การให้การรักษา การบรูณ ะฟื้นฟูและอวัยวะที่
เกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้สามารถดูแลรักษาอนามัยช่องปาก
ของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ยคลิ นิ ก ต่ า ง ๆ ที่
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทุกคลินิกในโรงพยาบาลสมทบหมุนเวียนทั้งปี
การศึกษา ดังต่อไปนี้

903501 การวางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก
2(1-3-3)
(Clinical Decision Making and Treatment Planning
in Oral Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นจากประวัติการมีโรคทางร่างกายและ
โรคในช่องปาก ลาดับและขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและ
ช่องปาก พฤติกรรมส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพช่องปาก การตรวจ
ช่องปาก การส่งถ่ายภาพรังสี การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปล
ผล การรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย การเสนอทางเลือกของการ
รักษาพร้อมข้อดีข้อเสียที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ผู้ป่วย
ตัดสินใจ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
903502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: การตรวจ
5(0-15-7)
พิเคราะห์โรคช่องปากและรังสีวิทยา
(Oral Health Clinic I: Diagnostics and Radiolog
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซั ก ประวัติ การตรวจภายในและภายนอกช่ องปากใน
ผู้ป่ วย การตรวจอย่างละเอี ย ดในต าแหน่ งที่ มี อาการตามวิธีก ารเป็ น
ขั้นตอน การส่งถ่ายภาพรังสีและแปลผล การส่ งตรวจทางพยาธิวิทยา
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขอคาปรึกษาแพทย์ทันตแพทย์ต่าง
สาขา การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษาและฟื้นฟู
สภาพช่องปากแบบองค์รวม การอธิบายแผนการรัก ษา ข้อดี ข้อด้อย
ทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยตัดสินใจ การบันทึกรายงานผู้ป่วยอย่าง
สมบรูณ์ การรักษารอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากและการติดตาม
ผลการรักษา
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903503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1:
5(0-15-7)
ทันตกรรมบูรณะ
(Oral Health Clinic I: Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การซักประวัติ การตรวจหารอยผุ การวินิจฉัยพฤติกรรมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การบรูณะรอยผุตาม
หลักการอนุรักษ์ การเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันที่เหมาะสมกั บสภาพช่อง
ปากและระดับความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของผู้ป่วย การวางแผนการรักษา
ตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

ป้องกันแบบองค์รวม และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรักษาที่
มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา โดยอาศั ยหลัก
วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ และสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยในการ
สร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค การบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพช่องปาก รวมถึ งการนาเสนอผลการรัก ษาผู้ป่ วยอย่างสมบู รณ์
และศึกษาระบบการบริหารจัดการคลินิก การเรียนรู้เรื่ององค์กรวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ โดยการนาเสนอรายงานผลการรักษาที่เสร็จสมบรูณ์
และเขียนรายงานผู้ป่วย 1 คน (portfolio)

903504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์
5(0-15-7)
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
(Oral Health Clinic I: Oral and Maxillofacial Surgery)

903602 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านรังสีวินิจฉัย
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Diagnostic Radiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแปลภาพรังสีรอยโรคที่เกิ ดขึ้นกั บช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชี ย ล การถ่ ายภาพรังสีเพื่ องานทั น ตกรรมด้านต่ าง ๆ เช่ น งาน
ทั น ตกรรมรากเที ย ม การถ่ ายภาพข้ อ ต่อ ขากรรไกร การใช้ ภ าพรั งสี
ดิจิตอลเพื่องานทันตกรรม

วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึก ปฏิบัติการในคลินิก ซักประวัติ ตรวจ ประเมิน และ
วางแผนการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่ องปากแก่ ผู้ป่วย พื้นฐานหัตถการ
ทางศัลยศาสตร์ช่องปาก การเย็บแผล ทาแผลในและนอกช่องปาก การ
ดูแลและจัดการผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
การถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดรวมทั้งการผ่าตัดเล็กในช่องปากอื่น ๆ การ
จัดการผู้ป่วย การดูแลและวางแผนการรัก ษาผู้ป่วยที่ มีโรคทางระบบ
การเป็น ผู้ช่วยข้ างเก้ าอี้ ในการผ่าตัดเล็ก ในช่อ งปาก การรับ และดูแ ล
ผู้ป่วยในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด การยึดกระดูกขากรรไกร
903601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ
6(0-18-9)
ช่องปากองค์รวม
(Oral Health Clinic II: Holistic Oral Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติในคลินิก การซักประวัติ การตรวจและวินิจฉัย
การส่งถ่ายและแปลผลภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรัก ษาและการ

903603 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านเวชศาสตร์ช่องปาก
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Oral Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา
และการบ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ร อยโรคในช่ อ งปากและการติ ด ตาม
ผลการรักษา การตัดชิ้นเนื้อและฝึกอ่านแปลผลการตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยา
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903604 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากครอบครัวและ
ชุมชน
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Family and Community Oral Health Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างเสริม การป้ องกั น และการรัก ษาสุขภาพช่องปาก
โดยพิ จ ารณาเป็นองค์รวมระดับ ครอบครัวและชุม ชน พร้อมด้วยการ
ประเมิ น ผลและการควบคุ ม คุ ณ ภาพการสร้างเสริม สุข ภาพช่อ งปาก
ครอบครั ว และชุ ม ชน ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพทั่ ว ไปและคุ ณ ภาพชี วิ ต บน
พื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และทฤษฎีการประเมินกระบวนการ
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการในสถานการณ์ของ
ครอบครัวหรือชุมชนจริง
903605 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านปริทันตวิทยา
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Periodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรัก ษาผู้ป่ วยปริทั น ต์อัก เสบ. การท าศัลยกรรมปริทั น ต์
การทาศัลยกรรมร่วมกับงานทันตกรรมสาขาอื่น
903606 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาการโรคฟันผุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Cariology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการ การรักษา และการควบคุมโรคฟันผุที่ซับซ้อนใน
เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษ ด้วยการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
903607 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมบูรณะ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานทันตกรรมบูรณะที่มีความซับซ้อน การทา inlay, onlay
และ veneer รวมทั้งศึกษาวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่ ๆ
903608 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านวิทยาเอ็นโดดอนท์
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียวสองรากที่ซับซ้อน การ
รักษาคลองรากในฟันหลายราก การช่วยการทาศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์
903609 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in Oral
and Maxillofacial Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลินิกศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า การท ารากเทีย ม การปฏิ บัติ งานร่วมระหว่าง
ทันตแพทย์และแพทย์

656
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

903610 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น ในราย
ที่มีความซับซ้อน
903611 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากสาหรับเด็ก
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Children Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานคลินิกและ/หรือช่วยงานทันตกรรมสาหรับเด็กที่มีปัญหา
ในความร่วมมือ การรัก ษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคทางระบบ และเด็กพิ การ
สังเกตการณ์การจัดการผู้ป่วยเด็กที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม
ภายใต้การดมยาสลบ
903612 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4:
6(0-18-9)
ประสบการณ์วิชาชีพทันตกรรมด้านทันตกรรมทั่วไป
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
General Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยแบบผสมผสาน มีการวาง
แผนการรั ก ษาและการเลื อ กแนวทางการรั ก ษาโดยใช้ ห ลั ก การ
ทันตกรรมพร้อมมูลในรายที่ยุ่งยากซับซ้อน
903613 คลินิกสุขภาพช่องปาก 4: ประสบการณ์ 6(0-18-9)
วิชาชีพทันตกรรมด้านสุขภาพช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ
(Oral Health Clinic IV: Professional Elective in
Elderly Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพช่ อ งปากของผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ภ ายใต้
หลักการการดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู และ
การเรียนรู้ระบบบริก ารงานทั้งในคลินิกสุขภาพช่องปากและการดูแล
รักษานอกสถานที่สาหรับผู้สูงอายุ
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
(Elderly Oral Health)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพ ทฤษฎีก ารเปลี่ย นแปลงตามกระบวนการชราภาพและพยาธิ
สภาพที่พบได้บ่อยในช่องปากของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ หลักการการดูแลและ
ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครอบคลุมงานสร้าง
เสริม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค ไปจนถึ งการวางแผนการดู แ ลรัก ษาฟื้ น ฟู
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
904401 ปริทันตวิทยา 1: พยาธิสภาพ
2(1-0-2)
(Periodontology I: Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของระบบภู มิ คุ้ ม กั น ที่ มี ต่ อ แบคที เ รี ย ในคราบ
จุ ลิ น ทรี ย์ ต่ อ การเกิ ด และการด าเนิ น โรคปริ ทั น ต์ การเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะทางจุลกายวิภาคและทางคลินิก ของอวัย วะปริทันต์ที่เป็นโรค
สาเหตุหลัก สาเหตุเสริม และปัจ จัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ การจาแนก
โรคปริทันต์ การตรวจอวัยวะปริทันต์ทางคลินิก การแปลภาพถ่ายรังสี
การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค รวมทั้งการควบคุมอนามัยช่องปากแบบ
ต่ า ง ๆ การประเมิ น ผลการรั ก ษาและการหายของอวั ย วะปริ ทั น ต์
ภายหลังการรักษาขั้นควบคุมอนามัยช่องปาก เหตุผลและวัตถุประสงค์
ของการรักษาโรคปริทันต์ขั้นคงสภาพ
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904402 ปริทันตวิทยา 2: การจัดการและรักษา
2(1-3-3)
(Periodontology II: Management and Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรั ก ษาโรคปริ ทั น ต์ ขั้ น ควบคุ ม อนามั ย ช่ อ งปาก ซึ่ ง
ประกอบด้วยการรักษาโรคปริทันต์โดยการขูดหินน้าลายและเกลาราก
ฟัน การใช้ยาปฏิชีวนะทางระบบและเฉพาะที่ในการรักษาและควบคุม
โรค การปรับการสบฟันเฉพาะตาแหน่ง การควบคุมและแก้ไขฟันโยก
การประเมินผลการรักษาและการหายของอวัยวะ ปริทันต์ภายหลังการ
รักษาการดูแลสภาวะปริทันต์รอบรากเทียม การทาศัลยกรรมปริทันต์
เครื่องมือที่ใช้ ประเภทของการท าศัลยกรรมปริทันต์ ข้อบ่งชี้และข้อ
ห้าม/ข้อจากั ดการบันทึกบัตรผู้ป่วยโรคปริทันต์ การตรวจส่วนต่าง ๆ
ของเหงือกและรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก การตรวจดูรูปร่างของรากฟัน
และช่ อ งรากฟั น กราม การใช้ เครื่อ งมื อ ขู ด หิ น น้ าลายด้ ว ยมื อ รวมทั้ ง
เครื่องขูดหินน้าลายไฟฟ้า การฝึก หัดขูดหินน้าลายและขัดฟัน ฝึกการ
สอนการแปรงฟั น และใช้ เส้ น ใยขั ดฟั น การใช้ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ช่ว ยท า
ความสะอาดช่องปากและฟัน วิธีสอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยช่อง
ปาก การดูแลรักษา และการลับเครื่องมือขูดหินน้าลาย
904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์
3(2-3-5)
(Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา หลักการวิทยาเอนโดดอนต์ จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
และโรคต่ า ง ๆ ของเนื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น และเนื้ อ เยื่ อ ปลายราก
กระบวนการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา การบูรณะ
ฟั น หลั ง การรั ก ษาคลองรากฟั น การประเมิ น ผลการรั ก ษา การฝึ ก
ปฏิ บัติก ารรัก ษาคลองรากฟั นในฟัน ถาวรในสถานการณ์ จาลอง การ

เปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน การเตรียมคลองรากฟัน การอุดคลอง
รากฟัน
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1:
2(1-3-3)
พยาธิสภาพ
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases I: Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก สภาวะและรอยโรคก่อนเกิด
มะเร็ง เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
โรคทางระบบที่พบบ่อยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่อง
ปาก โรคของต่อมน้าลาย การแปลผลภาพรังสีของต่อมน้าลายและไซนัส
ของกระดูกขากรรไกรบน
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การ
2(1-3-3)
พิเคราะห์และรักษา
(Oral Soft Tissue Lesions and Diseases II: Diagnosis
and Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก วิ ธีก าร วินิ จ ฉั ย แยกรอยโรค การรัก ษาโรคหรือ ความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยา หลักการรักษารอยโรคก่อนมะเร็ง การรักษามะเร็งช่องปาก
ด้วยวิธีรังสีรักษา เคมีบาบัดและศัลยกรรม รวมทั้งการรักษาดูแลสุขภาพ
ช่องปากก่อน ระหว่างและภายหลังการรักษามะเร็งที่บริเวณศีรษะและ
ลาคอ การท าอวัย วะเที ย มบริเวณใบหน้ า การแก้ ไขภาวะแทรกซ้อ น
ภายหลังการรักษาโรค
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904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3:
2(1-3-3)
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral Hard Tissue Diseases and Disorders III: Oral
and Maxillofacial Surgery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผสมผสานความรู้ ท างทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ด้ า นเวช
ศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและศัลยศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร
ตลอดจนวิ ธี รั ก ษาทางศั ล ยกรรม ความผิ ด ปกติ ข องกระดู ก ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกร ภาวะติ ด เชื้ อ ในช่ อ งปาก ตลอดจนการบาดเจ็ บ ของฟั น
กระดู ก ขากรรไกรและกระดู ก ใบหน้ า หั ก รวมทั้ ง การดู แ ลผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาล การรักษาภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยทางทันตกรรม
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ติดแน่น 1
(Oral Rehabilitation III: Fixed Prosthodontics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของฟันเทียมชนิดติดแน่นหรือครอบฟัน การบ่งชี้
และข้อห้ามของการใส่ฟันเทีย มชนิดติดแน่น การวินิจฉัยและการวาง
แผนการรักษา คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือในการ
ทาฟันเทียมชนิดติดแน่น หลักการและขั้นตอนบูรณะฟันภายหลังรักษา
คลองรากฟัน หลักการและขั้นตอนการทาครอบฟัน การทาครอบและ
สะพานฟันชั่วคราว พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติทาครอบฟันเทีย มชนิดติด
แน่นชนิดต่าง ๆ และการบูรณะฟันหลังจากการรักษาคลองรากฟันใน
หุ่นจาลอง

904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ติดแน่น 2
(Oral Rehabilitation IV: Fixed Prosthodontics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก การและขั้นตอนการทาสะพานฟัน การเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมในด้านคุณ สมบัติ และเศรษฐกิ จ ที่ จาเป็ น วิธีก ารตรวจสอบ
คุณ ภาพของครอบและสะพานฟั นในช่อ งปาก การแก้ ไขและป้ องกั น
ข้อบกพร่อง การฝึกปฏิบัติการทาครอบฟัน การเตรีย มฟันเพื่อทาครอบ
ฟันในหุ่นจาลอง
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ถอดได้บางส่วน
(Oral Rehabilitation V: Removable Partial
Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าที่ของฟันเทียม
ชนิ ดถอดได้ การตรวจวิ นิจ ฉัย การวางแผนการรัก ษาและการเตรีย ม
สภาพช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ขั้นตอนและคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ในการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาใน
การเลือกประเภทฟันเทียมชนิดถอดได้ให้แก่ผู้ป่วย วิธีการใช้และการ
ดู แ ลรั ก ษาฟั น เที ย มชนิ ด ถอดได้ การวิ เคราะห์ แ บบพิ ม พ์ ฟั น การ
ออกแบบฟัน เทีย มชนิด ถอดได้ การฝึก การเตรีย มช่ องปากเพื่อ ใส่ฟั น
เทียมชนิดถอดได้ กระบวนการการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ การประเมิน
และตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่
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904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิด
2(1-3-3)
ถอดได้ทั้งปาก
(Oral Rehabilitation VI: Complete denture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การวางแผนการรั ก ษาและการเตรี ย ม
สภาพช่ อ งปากก่ อ นการใส่ ฟั น เที ย มทั้ งปาก ลั ก ษณะของสั น เหงื อ ก
ขั้นตอนและคุณ สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทาฟันเทียมทั้งปาก ข้อบ่งชี้
และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทฟันเทียมทั้งปาก การวิเคราะห์การ
สบของฟันธรรมชาติที่คงเหลือ วิธีการใช้และการดูแลรักษาฟันเทียมทั้ง
ปาก การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน การเตรียมช่องปากเพื่อใส่ฟันเทียมทั้ง
ปาก กระบวนการการทาฟั นเทีย ม การจัดเรีย งฟั น การประเมินและ
ตรวจสอบชิ้นงานก่อนใส่ การแก้ไขหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม
1(1-0-2)
(Oral Rehabilitation VII: Implantology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ หลั ก การ ข้ อ บ่ ง ชี้ และข้ อ ห้ า มของ
ทัน ตกรรมรากเทีย ม การตอบรับ การยึดติด ของรากเทีย มในกระดู ก
ขากรรไกร การสบฟัน การดูแลรักษาเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียม การคง
สภาพของทันตกรรมรากเทียม การประเมินผลและการส่งต่อการรักษา
ทางทันตกรรมรากเทียมที่เหมาะสม
904501 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ปริทันตวิทยา
5(0-15-7)
(Oral Health Clinic I : Periodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การตรวจวินิจ ฉัย การบันทึก บัตรปริทันต์ การวางแผนการ
รักษา พยากรณ์โรคการให้ทันตสุขศึกษาและการจูงใจผู้ป่วยในการดูแล

สุ ข ภาพช่ อ งปากได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ เป็ น โรค
เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบโดยการขูดหินน้าลายและเกลารากฟัน
การประเมิ น ผลการรั ก ษา การวางแผนการรั ก ษาเพื่ อ ส่ ง ผู้ ป่ ว ย
ทาศัลยกรรมปริทันต์
904502 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: วิทยา
5(0-15-7)
เอ็นโดดอนต์
(Oral Health Clinic I: Endodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การตรวจ วินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่ อในฟัน โพรงรากฟัน และ
โรคของเนื้ อเยื่ อรอบปลายรากฟัน การวางแผนการรัก ษา การรักษา
คลองรากฟันด้วยวิธีการต่าง ๆ การบรูณะฟันภายหลังการรักษาคลอง
รากฟันการติดตามประเมินผลการรักษา
904503 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม
5(0-15-7)
ชนิดติดแน่น
(Oral Health Clinic I: Fixed Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึกปฏิบัติการคลินิกในการทาฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
เตรียมสภาพในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการทาฟันเทียมชนิดติดแน่น
การออกแบบฟันเทียมชนิดติดแน่น ครอบฟัน เดือยฟันและสะพานฟัน
ติดแน่ น การแก้ ไขข้อบกพร่องของฟั น เที ย มและปั ญ หาที่ อาจเกิดขึ้ น
ภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การให้คาแนะนาและวิธีทาความ
สะอาดและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น
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904504 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียม
5(0-15-7)
ชนิดถอดได้
(Oral Health Clinic I: Removal Prosthodontics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านทุกวิชาในชั้นปีที่ 1-4
การฝึกปฏิบัติการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ การเตรียมสภาพ
ในช่องปากให้เหมาะสมก่อนการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ ฟันเทียมชนิด
ถอดได้ทั้งปาก และฟันเที ยมชนิดถอดได้บางส่วน ฐานโลหะและฐาน
พลาสติก การเสริมและเปลี่ยนฐานฟันเทียม การซ่อมฟันเทียมชนิดถอด
ได้ การแก้ไขข้อบกพร่องของฟันเทียมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
การใส่ฟั นเที ย มชนิ ดถอดได้ การให้คาแนะน าและวิธีทาความสะอาด
และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้
904601 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3:
6(0-18-9)
โรงพยาบาลทั่วไป
(Oral Health Clinic III: General Hospital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึก ปฏิ บั ติก ารให้ บริก ารทางทั น ตกรรมในโรงพยาบาล
จังหวัด ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อให้นักศึกษา
ได้ มี โอกาสคุ้ น เคยและสั งเกตวิธี ก ารปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนฝึ ก ฝนการ
ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรม ในโรงพยาบาลทั้ งในแง่ข อง การ
บริหาร และการให้บริก าร ฝึก ฝนวิธีการรับ ผู้ป่วย วิธีก ารส่งต่อผู้ป่วย
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และฝึก ฝนวิธีก ารเตรีย มผู้ป่ วยที่ มี
ปั ญ หาทางระบบในร่ างกายก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การรัก ษาทางทั น ตกรรม
ตลอดจนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล

904617 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพ
3(0-18-5)
ช่องปากสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
(Oral Health Clinic II: Oral Health Care of Medically
Compromised Patient)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนและการรัก ษาทางทั นตกรรมแก่ ผู้ ป่วยที่ มีโรค
ทางระบบ โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ภาวะธัยรอยด์เป็นพิษ กลุ่มที่ได้ยากดภูมิคุ้มกัน กลุ่มตับหรือไตวาย
เรื้อรัง กลุ่มโรคหัวใจผิดปกติและโรคเลือด การสื่อสารกับแพทย์สาขาอื่น
เพื่ อการปรึก ษาในการดู แลผู้ป่ วยร่วมกั น การดู แ ลระวังผู้ป่ วยไม่ให้ มี
ภาวะแทรกซ้ อ นทางระบบ การส่ ง ตรวจและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติก ารที่เกี่ ย วข้องกั บโรคทางระบบและการแปลผลเบื้องต้ น
การแก้ไขเบื้องต้นของภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วยที่จาเป็นต้องทา
หัตถการภายใต้การดมยาสลบ และการส่งปรึกษาวิสัญญี
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ภาคผนวก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายชื่อคณาจารยและคุณวุฒิ
คณะทำงานจัดทำคูมือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคาแนะนาของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545
และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า ด้วยการศึก ษาขั้น ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ประกาศ
แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สานักวิชา"
หมายถึง สานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณบดี"
หมายถึง คณบดีสานักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด
"คณะกรรมการประจาสานักวิชา" หมายถึง คณะกรรมการประจาสานักวิชาในสานัก วิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
"หัวหน้าสาขาวิชา"
หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษายังไม่สังกัด สาขาวิชาให้หมายถึง หัว หน้า
สาขาวิชาที่ อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด
"อาจารย์ที่ปรึกษา"
หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคั บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
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หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
7.1 ผู้ที่เข้าศึก ษาในหลัก สูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ ที่สาเร็จ การศึก ษาชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
7.2 ผู้ที่เข้าศึก ษาในหลัก สูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกาหนด
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
9.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญา
ตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้
9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
9.3 การพิจ ารณาการรับ นัก ศึก ษา รายวิช าที่เทีย บโอน หรือ โอนย้า ยรายวิช าที่ต้อ งศึก ษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้
คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
9.4 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา
9.5 รายวิชาที่จ ะพิจ ารณาเทีย บโอนให้นั้น ต้อ งเป็น รายวิช าที่นัก ศึก ษาเคยสอบได้ร ะดับ คะแนนตัวอักษรไม่ต่ากว่า C หรือเทียบเท่า
ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัว อักษรไม่ต่ากว่า D
9.6 รายวิชาที่นามาเทียบโอนหรือ โอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 11 ระบบการศึกษา
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดจานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่าที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
11.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิต ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D
และ F ในกรณีที่นัก ศึก ษาได้รับ ระดับ คะแนนตัวอัก ษรจากการลงทะเบีย นเรีย นซ้าในรายวิชาใดให้นับ จานวนหน่วยกิตสะสม
จากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST
ในกรณีที่นักศึก ษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้วให้นับ
จานวนหน่วยกิต สอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 นัก ศึก ษาใหม่ ที่เข้า ศึก ษาในภาคการศึก ษาแรกต้องลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

667
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

กลับสู่หน้าสารบัญ

12.3 นัก ศึก ษาปัจ จุบัน ที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องได้ รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และ
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสถานภาพนักศึกษา
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิตนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดได้
ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่กาหนด หรือในภาคการศึกษานั้น
หลักสูตรกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่าหรือเกินกว่าหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้า
12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+
D หรือ S
12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้
12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D
หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
12.6.4 การลงทะเบีย นเรีย นตามข้อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอัก ษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย สาหรับการ
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน
12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กาหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S
หรือ U ต้ องได้รับ ความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษา โดยความยิ นยอมของอาจารย์ผู้ส อน และได้ รับอนุมั ติจ ากหัวหน้ า
สาขาวิชา ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาโดยคาแนะนาของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือน หรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาเพื่อนาจานวน
หน่วยกิ ต และผลการศึก ษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษาตามหลัก สูตรแต่จานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร
12.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
12.11 กาหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้นต้องไม่เป็นผลให้จานวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูร ณ์ก็ ต่อเมื่อนัก ศึก ษาได้ชาระค่าธรรมเนีย ม
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไม่มีการบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะมี
การบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา
13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
ข้อ 14 เวลาเรียน
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกันมิได้
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก
หรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน
น้อยกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
หมวด 4
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่าสุดและสูงสุด ดังนี้
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 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
I
M
P
S
ST
U
V
W
X

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit)
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
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16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นลาดับขั้น
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวก่อน
สิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X
16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14
(2) นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดั บคะแนน F ตามข้อ 24
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งจากสานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป
16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติ ถูกต้องตามข้อ 21
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
(3) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่
รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา
16.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทางานต่อเนื่องล้าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป
16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามลาดับในรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X
16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา
16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
16.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4
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(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชานั้น
(3) นัก ศึก ษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึก ษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 23.1 หรือ 23.2
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 24
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือข้อ 16.2.3 (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอัน
พ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
(6) รายวิชาที่นัก ศึก ษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรีย นเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรีย น
ทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ
ตามกาหนดเวลา
หมวด 6
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา
17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ย่ืนขอย้ายไม่ต่ากว่า 2.00
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
17.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
17.3 คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
17.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรทีย่ ้ายเข้าด้วย
17.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้
ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร ST
18.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ดาเนินการดังนี้
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18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าโดยให้ได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
18.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
18.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะนาผลการศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบ
โอนให้ดาเนินการดังนี้
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ
นักศึกษา เนื่องจากกระทาผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
18.2.5 รายวิช าที่มหาวิทยาลัย จะพิจ ารณาเทีย บโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่า
กว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า
18.2.6 รายวิชาตามข้อ 18.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคาร้อง และจานวนหน่ ว ยกิ ต
ที่ เ ที ย บโอนได้ ต้ อ งไม่ เ กิ น 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ
18.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น
หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
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19.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย รายภาค ให้คานวณจากผลการศึก ษาของนัก ศึกษาในแต่ละภาคการศึก ษา โดยเอาผลรวมของ
ผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น
19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ที่ ก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคู ณ ระหว่า งหน่ วยกิ ตกั บ แต้ ม ระดั บ คะแนนที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ในแต่ ล ะรายวิ ช า
ที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
หมวด 8
การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 20 การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
20.1 การจาแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยให้เริ่มจาแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สาม
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
20.2 นักศึกษาที่ได้รับการจาแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า 1.80
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80
หมวด 9
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 21 การลาป่วย
21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้า เรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึก ษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อ หัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับแต่เกิดเหตุ
ข้อ 23 การลาพักการศึกษา
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23.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษาสาหรับกรณีต่อไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จาเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด
และให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิ น 2 ภาคการศึกษาถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพั ก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
23.4 ให้ถื อว่าระยะเวลาที่นั กศึ กษาได้รับอนุ มัติ ให้ ลาพั กการศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระยะเวลาการศึก ษาของผู้ นั้น ยกเว้นการลาพั ก
การศึกษา ตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2
23.5 นั กศึ กษาที่ ได้ รับอนุ มั ติ ให้ ลาพั กการศึ กษา ต้องชาระค่ าธรรมเนี ยมการรักษาสถานภาพนั กศึ กษาทุ กภาคการศึ กษาที่ ลาพั ก และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ชาระ
ค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
23.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชา
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
24.1 เมื่อนักศึกษากระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให้ คณะกรรมการพิจ ารณาโทษนัก ศึก ษาที่ก ระทาผิด
ระเบีย บการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและ
แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบี ย นเรีย นไว้ ถ้าเป็น รายวิชาที่ สอบมาแล้ว ให้ได้ผ ลการสอบตามที่สอบได้จ ริง ถ้าเป็ นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ
ก็ให้ดาเนินการสอบตามปกติและให้ ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริงและให้พิ จ ารณาสั่งพัก การศึกษานัก ศึก ษาผู้นั้ น
1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้
24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิช าที่ก ระทาผิดระเบีย บการสอบ และอาจ
พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่า
ระดับโทษต่าสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 24.1.1
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24.2 ถ้านักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบ
การสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดนั้น
24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทาผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการ
ลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จาแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย
24.4 นักศึก ษาที่ถูก สั่งพัก การศึก ษา จะต้องชาระค่าธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพนัก ศึก ษาทุก ภาคการศึก ษาที่ พัก การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี ดังต่อไปนี้
25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
25.4 เมื่อมีการจาแนกสถานภาพนักศึกษาและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมต่ากว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา
ตามข้อ 24
25.8 เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระกาศให้ พ้ น สถานภาพนั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ท าผิ ด ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บอื่ น ของ
มหาวิทยาลัย
25.9 เมื่อเสียชีวิต
หมวด 10
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา
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26.1.2

สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
ในรายวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.3 นัก ศึก ษาที ่เข้าศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญาตรีเพิ่ม ขึ้น อีก สาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ ค รบถ้ว นทุก รายวิช าที่ก าหนดให้ศึก ษา
เพิ่มเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่าและไม่เกินที่กาหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ให้ระยะเวลาการศึกษาต่าสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสานักวิชากาหนดไว้ใน ข้อ 9.3
26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น
26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นคา
ร้องขอลงทะเบีย นเรีย นในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึก ษา
จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย
ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา
27.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในกาหนดเวลาปกติของหลักสูตร
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
28.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา
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ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคา
นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
29.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
29.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
29.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองคา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 การใดที่ได้ดาเนินการไปแล้วสาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ถือว่าการดาเนินการนั้น ๆ
สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อ บังคับนี้ได้
ข้อ 31 ให้ใช้วิธีคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมสาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546
จนถึง ภาคการศึก ษาก่อนที่ข้อ บัง คับ นี้มีผ ลบัง คับ ใช้ และให้ใ ช้วิธีก ารคานวณแต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมตามข้อ บังคับ นี้ตั้ง แต่
ภาคการศึกษาที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ 32 ในการพิจารณาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องนาเกณฑ์แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่

10 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ลงนาม

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับการขอเข้าศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
2533 ประกอบกั บมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 เฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึก ษาขั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งของมหาวิทย าลัย ซึ่งต้องการศึก ษาต่อปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ดังนี้
“ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
9.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้
9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากน้อย
กว่า 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้ายรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของ
การศึกษาให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัต โดยคาแนะนาของหัวหน้า สาขาวิช า
ที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
9.4 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่า
กว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ากว่า D
9.5 รายวิชาที่นามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
9.6 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต”
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555
ลงนาม

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกีย่ วกับการย้ายสาขาวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึน้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา
17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ากว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา
17.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
17.3 คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาที่
นักศึกษาขอย้ายเข้า
17.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ย้ายเข้าด้วย
17.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้”
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ลงนาม

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกี่ยวกับคาจากัดความของ “คณบดี” และการลาพัก
การศึกษา ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึ กษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สานักวิชา"
หมายความว่า สานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณบดี"
หมายความว่า คณบดีสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
"คณะกรรมการประจาสานักวิชา"
หมายความว่า คณะกรรมการประจาสานักวิชาในสานักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
"หัวหน้าสาขาวิชา" หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษายังไม่สังกัดสาขาวิชา
ให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด
"อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
"รายวิชาเอก"
หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แท น
“ข้อ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัว หน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา สาหรับกรณี
ต่อไปนี้
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23.2
23.3
23.4
23.5

23.6

23.7

23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย เห็ น สมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
นัก ศึก ษาที่ย ังไม่สังกัด สาขาวิช า แต่จ าเป็น ต้อ งลาพัก การศึก ษาให้ยื่น คาร้อ งต่อ อาจารย์ที่ป รึก ษาโดยเร็ว ที่สุด และให้
คณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ
การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ให้ถือ ว่าระยะเวลาที่ นักศึก ษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาเป็น ส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพัก
การศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับ จากวันที่ได้รับ อนุมัติให้ลาพักการศึก ษา ยกเว้นกรณีที่
ได้ชาระค่า หน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อ หัวหน้าสาขาวิชา
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่

ลงนาม

27

กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิจิตร ศรีสอ้าน
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
โดยเป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การศึกษา
ชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณ ฑิตของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการศึก ษาในสาขาอื่นที่ใช้
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการวางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย สถาบันร่วมผลิต สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุ ข และชุ ม ชน ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สานักวิชา”
หมายความว่า สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์
“สถาบันร่วมผลิต”
หมายความว่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ทั้งที่มีการจัดตั้งในปัจจุบัน
หรือจะมีการจัดตั้งในเวลาต่อมา อันมีวัตถุประสงค์การดาเนินงานเช่นเดียวกัน
“คณะกรรมการประจาสานักวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการประจาสานักวิชาแพทยศาสตร์
“หัวหน้าสาขาวิชา”
หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชา
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“หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาสานักวิชาแพทยศาสตร์
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
“รายวิชาเอก”
หมายความว่า รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
“ระบบการจัดการศึกษาแบบช่วงละ 1 รายวิชา (Block Course System)”
หมายความว่า การเรีย นการสอนที่ มี ลัก ษณะการเรี ย นการสอนครั้งละ 1 รายวิช า เมื่ อเรีย นจบ
ในระบบนั้นแล้วและสอบวัดผลการศึกษาจึงเรียนในรายวิชาถัดไป
“การศึกษาระยะที่ 1”
หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือปรีเมด
“การศึกษาระยะที่ 2”
หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หรือปรีคลินิก
“การศึกษาระยะที่ 3”
หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 หรือคลินิก
“การศึกษาระยะที่ 4”
หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคฝึกเวชปฏิบัติ
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้มีอานาจสั่งการวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
5.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 6 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกาหนด
ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 8 ระบบการศึกษา
8.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 13 สัปดาห์
8.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดจานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้
8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
8.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
8.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
8.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
8.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
8.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้น
ในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
8.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST
ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้นับจานวน
หน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
8.6 การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจานวน 18 ภาคการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ระยะ ดังนี้
8.6.1 การศึกษาระยะที่ 1 เป็นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา
8.6.2 การศึกษาระยะที่ 2 เป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 6 ภาคการศึกษา
8.6.3 การศึกษาระยะที่ 3 เป็นการเรีย นเฉพาะทางคลินิกของหลัก สูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิตในสถาบันร่วมผลิต เป็นเวลา 6 ภาค
การศึกษา
8.6.4 การศึกษาระยะที่ 4 เป็นการเรียนการฝึกเวชปฏิบัติในสถาบันร่วมผลิต เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 9 การลงทะเบียนเรียน
9.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ม หาวิท ยาลัย กาหนด มิฉ ะนั้น จะถือ ว่า สละสิท ธิ
การเข้าเป็นนัก ศึก ษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
9.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
9.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 20 และจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.5 หน่วยกิตเรีย นในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิ ต นักศึก ษาจะลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่
กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่กาหนด หรือในภาค
การศึกษานั้นหลักสูตรกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบีย นต่าหรือเกิ นกว่าหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้า
9.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้ นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+
D หรือ S
9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้
9.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D
หรือ S หรือเลือ กเรีย นรายวิชาเลือ กอื่ น ก็ ได้ ทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ป รึก ษา และโดยอนุ มั ติจ ากหั วหน้ า
สาขาวิชา
9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ข้อ 9.6.1 ข้อ 9.6.2 และข้อ 9.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย สาหรับการ
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน
9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กาหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร
S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
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9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
9.9 นัก ศึก ษาอาจได้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการประจาสานัก วิชาโดยคาแนะน าของสาขาวิช าให้ลงทะเบีย นเรีย นในรายวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษา เพื่อนาจานวนหน่วยกิต และ
ผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร
9.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
9.11 กาหนดวัน วิธีก ารลงทะเบีย นเรีย นและรายวิช าที่เ ปิ ดให้ลงทะเบีย นเรีย น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
9.12 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่ 2 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
9.13 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่ 3 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
9.14 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่ 4 ได้ จะต้องสอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ข้อ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ต้องไม่เป็นผลให้จานวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 9.5
10.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึ ก ษา ทั้งนี้จ ะไม่มีก ารบัน ทึก รายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผล
การศึกษา
10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมี
การบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา
10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
10.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
ข้อ 11 เวลาเรียน
11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกันมิได้
11.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือ
การศึกษาที่เทีย บเท่าการฝึกงาน การฝึก ภาคสนาม หรือการฝึกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่า วได้ ในกรณี ที่
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
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หมวด 4
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 36 ภาคการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
หมวด 5
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา
13.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้น เป็นดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
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
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
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ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ST
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
V
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
13.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
13.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นลาดับขั้น
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อน
สิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X
13.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 13.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11
(2) นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F ตามข้อ 21
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งจากสานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป
13.2.3 ระดับคะแนน I ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 18
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
(3) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่
รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา
13.2.4 ระดับคะแนน M ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
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13.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทางานต่อเนื่องล้าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป
13.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามลาดับในรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 9.7
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X
13.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา
13.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
13.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 10.4
(2) นัก ศึก ษาป่ว ยจนไม่ส ามารถเข้า สอบได้โ ดยปฏิบ ัติถูก ต้อ งตามข้อ 18 และหั วหน้ าสาขาวิชาพิ จ ารณาร่วมกั บ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชานั้น
(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 20.1 หรือ 20.2
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 21
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้รับตามข้อ 13.2.3 (1) หรือข้อ 13.2.3 (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุ
อันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 9.8 และได้เข้า ชั้น เรีย นเป็ น เวลาเรีย น
ทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
13.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชา
นั้น ๆ ตามกาหนดเวลา
หมวด 6
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ 14 การย้ายสาขาวิชา
14.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว
14.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ากว่า 2.00
14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
14.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา
14.3 คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
14.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ย้ายเข้าด้วย
14.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้
ข้อ 15 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร ST
15.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ดาเนินการดังนี้
15.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
15.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
15.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
15.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะนาผลการศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอน
ให้ดาเนินการดังนี้
15.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว
15.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือ
นักศึกษา เนื่องจากกระทาผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
15.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
15.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ากว่า C
หรือ S หรือเทียบเท่า
15.2.6 รายวิชาตามข้อ 15.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคาร้อง และจานวนหน่วยกิต
ที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
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15.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
15.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ
15.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 9.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น
หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
16.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
16.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิ ตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเหล่านั้น
16.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ที่ ก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคู ณ ระหว่า งหน่ วยกิ ตกั บ แต้ ม ระดั บ คะแนนที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ในแต่ ล ะรายวิ ช า
ที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
16.3 การสอบแก้ตัว เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระยะที่ 2, 3 และ 4 ระบบการจัดการศึกษาแบบช่ วงละ 1
รายวิชา (Block Course System) จึงได้กาหนดการสอบแก้ตัวรายวิชาเอก ในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
16.3.1 นัก ศึก ษาที่มีความประสงค์จะขอสอบแก้ ตัวในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน ให้ยื่นคาร้อง เพื่อขอสอบแก้ตัวกับอาจารย์ผู้สอน
16.3.2 นักศึกษาเมื่อยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว จะถอนคาร้องภายหลังไม่ได้
16.3.3 นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าทันทีที่วิชานั้นเปิดสอน
16.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
16.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
16.4.2 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์พื้นฐาน และส่วนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์คลินิก
16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู้ ในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาและสถาบันร่วมผลิตเป็น ผู้กาหนด
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16.4.4 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะที่ 2
16.4.5 ผูม้ ีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก จะต้องสอบผ่านการศึกษาระยะที่ 3
16.4.6 การสอบประมวลความรู้ จะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ส่วน โดยจะบันทึก ผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน มีผลการประเมินเป็น
สัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ U ถือว่าสอบไม่ผ่าน จะต้อง
สอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน แต่ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตาม ข้อ 12 ซึ่งนักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา
ในระหว่างที่รอสอบประมวลความรู้
หมวด 8
การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 17 การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
17.1 การจาแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจาแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระทา
ต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
17.2 นักศึกษาที่ได้รับการจาแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่
17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และสอบผ่านรายวิชาตามข้อกาหนด
ของหลักสูตรทุกรายวิชา
17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 หรือสอบผ่าน
รายวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตร ไม่ครบทุกรายวิชา
หมวด 9
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 18 การลาป่วย
18.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
18.2 การลาป่วยตามข้อ 18.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 19 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่เกิดเหตุ
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ข้อ 20 การลาพักการศึกษา
20.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา
สาหรับกรณีต่อไปนี้
20.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
20.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
20.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จาเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 20.1 และ 20.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ 20.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
20.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพัก
การศึกษาตามข้อ 20.1.1 และ 20.1.2
20.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนัก ศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้
ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
20.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
20.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 21 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
21.1 เมื่อนักศึกษากระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผล ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและ
แจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
21.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษา
ผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ
ก็ให้ดาเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้
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21.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณา
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
21.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกิน
กว่าระดับโทษต่าสุดของความผิดประเภททุจริต ตามข้อ 21.1.1
21.2 ถ้านักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบ
เป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดนั้น
21.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทาผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการ
ลงโทษต่อเนื่องกั น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูก สั่งพักการศึก ษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จาแนกสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย
21.4 นัก ศึก ษาที่ถูกสั่งพัก การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนีย มการรักษาสถานภาพนัก ศึก ษา ทุกภาคการศึก ษาที่พัก การศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 22 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้
22.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
22.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
22.4 เมื่อมีการจาแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 1.50
22.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามข้อ 17.2.2 ต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา
22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 12 แล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
22.7 เมื่อการสอบประมวลความรู้ สอบไม่ผ่าน ตามข้อ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 12
22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา
ตามข้อ 21
22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทาผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย
22.10 เมื่อนักศึกษามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต
ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แต่ง ตั้ง จานวนบุค คลไม่น้อ ยกว่า 5 คน ประกอบด้ว ยจิต แพทย์ อย่างน้อย 1 คน เป็น
คณะกรรมการพิจ ารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาว่านัก ศึกษาดังกล่าว สมควรพ้นสถานภาพนัก ศึกษา และเสนอ
อธิการบดีอนุมัติต่อไป
22.11 เมื่อเสียชีวิต
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หมวด 10
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 23 ผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา และการสาเร็จการศึกษา
23.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
23.1.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา
23.1.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยใน
รายวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กาหนดไว้ในข้อ 12
23.1.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามข้อ 16.4
23.2 นักศึก ษาผู้มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 จะต้องยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จ การศึก ษาต่อศูนย์บริการ
การศึก ษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญ ญาในภาค
การศึกษานั้น
23.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 23.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาตามข้อ 23.2 สามารถ
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย
ข้อ 24 การพิจารณาให้ปริญญา
24.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
24.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา
ข้อ 25 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
25.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในกาหนดเวลาปกติของหลักสูตร
25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+
25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
25.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 25.1.1 - 25.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
3.25 ขึ้นไป

696
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2558

กลับสู่หน้าสารบัญ

25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นัก ศึกษาสั งกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึก ษาที่สมควรได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
25.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา
ข้อ 26 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคา
นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
26.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
26.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
26.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองคา
ข้อ 27 นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิตจนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจาเป็นที่จะต้องยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาแล้ว ได้ศึก ษาครบถ้วนตามหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ให้นักศึกษาผู้นั้นยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 นักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในรุ่นปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป การดาเนินการใด ๆ
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนภาคการศึก ษาที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2556 ให้ถือว่าการดาเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ได้
ข้อ 29 การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้พิจารณาใช้ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลงนาม

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2554
……………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัตติ ามข้อบังคับ
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“สานักวิชา”
“สาขาวิชา”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาในสังกัดสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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“ศูนย์”
“คณบดี”
“หัวหน้าสาขาวิชา”
“คณะกรรมการ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“สหกิจศึกษา”

หมายถึง

“นักศึกษา”
“นักศึกษาสหกิจศึกษา”
“สถานประกอบการ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“หน่วยกิต”
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”

หมายถึง

“รายวิชาสหกิจศึกษา”

หมายถึง

“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา”

หมายถึง

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นักศึกษาสังกัด
หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยจัดให้มกี ารเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
หน่วยงานหรือองค์กรทีร่ ับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์
ตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในการ
ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
รายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา

ข้อ 6 หน้าที่ศูนย์
ให้ศูนย์มีหน้าที่ ดังนี้
6.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดหางาน จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ประสานงานระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
6.2 จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น
6.3 ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
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ข้อ 7 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา
7.1 การคิดจานวนหน่วยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
คิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต
7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา การปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
7.4 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไม่ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจานวนหน่วยกิตรวม
ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ซึ่งเทียบเท่าจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา
7.5 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะต้องมีจานวนหน่วยกิตรวม
ของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนทาการสมัครงานสหกิจศึกษา
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากาหนด
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
8.5 ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและ
ได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
8.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ข้อ 9 คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ
9.1 มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
9.2 เป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด
ข้อ 10 หน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ
คณาจารย์นิเทศทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน นิเทศงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์กาหนด และร่วมในการประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของประธานคณาจารย์นิเทศ
11.1 เป็นคณาจารย์นิเทศ
11.2 เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี
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ข้อ 12 หน้าที่ของประธานคณาจารย์นิเทศ
12.1 ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ
12.3 ให้คาแนะนานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ด้าน
12.4 พิจารณาให้ความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
12.5 พิจารณาร่วมกับผู้อานวยการศูนย์ให้ความเห็นชอบในการให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการ
ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
12.6 ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ด้านกับศูนย์
ข้อ 13 การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ให้ศูนย์ดาเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนที่จะสิ้นสุด
การปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้
13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระทาความผิดหรือร่วมกระทาผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาน
ประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
13.2 สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
13.4 มีเหตุจาเป็นทางด้านอื่น ๆ ที่ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อานวยการศูนย์เห็นชอบให้นักศึกษา
สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา
การประเมินผลการศึก ษาของรายวิชาเตรียมสหกิ จศึก ษาและรายวิชาสหกิจศึก ษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับ
คะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเป็นที่พอใจ) และ U (ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ) โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดที่ 5
ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้า
นักศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาซ้าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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ข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กาหนดและได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
16.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 17 ผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
นักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1 ได้รับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา
17.2 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ข้อ 18 การกาหนดวันที่สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
18.1 การกาหนดวันที่สาเร็จ การศึกษาของนัก ศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
18.2 กรณี นัก ศึก ษาที่ ปฏิ บัติ งานสหกิ จ ศึก ษาในภาคการศึก ษาสุดท้ ายของการศึก ษา จะถือ เอาวันที่ นัก ศึกษาส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่าน เป็นวันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 การใดที่ได้ดาเนินการไปแล้วสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ถือว่าการดาเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด
มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 20 สาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรก่อนที่ข้อบังคับนี้จะประกาศใช้ ให้จานวนหน่วยกิตการศึกษาเป็นไป
ตามที่หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
ลงนาม

วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กลับสู่หน้าสารบัญ

(สาเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
……………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8.1 สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนทาการสมัครงานสหกิจศึกษา
8.3 ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากาหนด
8.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
8.5 ไม่ เคยต้อ งโทษวินั ย นัก ศึก ษาตั้งแต่ระดั บพั ก การศึก ษาขึ้นไป เว้น แต่จ ะได้รับ ความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
8.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หากระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนทาการสมัครงานสหกิจศึกษา หรือไม่ผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากาหนด ให้สาขาวิชา
รับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานได้”
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ลงนาม
วิจิตร ศรีสอ้าน
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
………………………………………………

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภาวิชาการ”
“อธิการบดี”
“สานักวิชา”
“สาขาวิชา”
“ศูนย์”
“ศูนย์บริการการศึกษา”
“คณบดี”
“หัวหน้าสาขาวิชา”
“คณะกรรมการ”
“คณะกรรมการประจาสานักวิชา”
“พนักงานที่ปรึกษา”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาในสังกัดสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นักศึกษาสังกัด
หัวหน้าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการประจาสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พนักงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ที่ปรึกษา ดูแล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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ข้อ 4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
4.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับ ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่มี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
4.2 ในการศึก ษารายวิชาเตรีย มสหกิ จ ศึก ษา หากนัก ศึ ก ษาขาดเรีย นหรือ ขาดกิ จ กรรมใด นั ก ศึก ษาต้องชดเชย
หัวข้อหรือกิจกรรมนั้นให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายของการสอบประจาภาคการศึกษา
4.3 นักศึกษาจะสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิ จศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
ซึ่งประกอบด้วย คะแนนที่คิดจากเวลาเข้าเรียน คะแนนจดหมายสมัครงาน และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ข้อ 5 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1 นัก ศึก ษาสหกิ จ ศึก ษาจะต้อ งปฏิ บั ติ งาน ณ สถานประกอบการ เสมื อนหนึ่ งเป็ น ลูก จ้างชั่วคราวของสถาน
ประกอบการในตาแหน่งที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา อาทิเช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เป็นต้น
5.2 ภาระงานและคุณภาพงานต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศ
5.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ
อย่างเคร่งครัดทุกประการ
5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ข้อ 6 การยกเลิก การลาออก และ การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นัก ศึกษาที่แจ้งความประสงค์ ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จ ะแจ้งขอยกเลิก หรือ
ขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทาได้เมื่อมีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นคาร้องและได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผล
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือ
เลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน
ตามที่กาหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งเท่ านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
คณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้อานวยการศูนย์
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ข้อ 7 การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
การประเมินผลเพื่อกาหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนัก งานที่ปรึก ษา ทั้งนี้ การประเมินในส่วนนี้
ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากคณาจารย์นิเทศ
โดยประธานคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้ประสานงานส่งรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้กับ คณาจารย์นิเทศในสาขาวิชา
เพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและตรวจแก้ไขให้ได้ฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กับศูนย์
7.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ หากนักศึกษา
สหกิจศึก ษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องยื่นคาร้องขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นักศึกษาสหกิจศึก ษาที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่ยื่นคาร้องขอลากิจกรรมจะถูกรายงานให้ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
ประธานคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์นิเทศของแต่ละสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U
แก่นักศึกษา และนาเสนอผ่านหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา เช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ
ก่อนที่จะรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 8 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้กระทาผิด
8.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่กระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
และหรือประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
8.2 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาได้ รั บ การลงโทษเนื่ อ งจากการกระท าผิ ด และได้ รับ การประเมิ น ผลไม่ ผ่ า น
ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอีก เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
ลงนาม

ประสาท สืบค้า
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายชื่อคณาจารย์และคุณวุฒิ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
4. Associate Professor Dr. Albert Schulte
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี โกศัลวิตร-อูทเคอ
11. อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
12. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
2. Professor Dr. Meleshko Sergey Vasil’ evich
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล
4. Assistant Professor Dr. Eckart Schulz
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา

Dr.rer.nat. (Computational Chemistry
Ph.D. (Inorganic Chemistry)
Dr.rer.nat. (Computational Chemistry)
Dr.rer.nat. (Applied Electro-Chemistry)
D.Phil. (Organic Chemistry) University of Oxford, UK
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Polymer Science)
Ph.D. (Chemistry)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Ph.D. (Chemistry)
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)

วท.ด. (คณิตศาสตร์)

D.Sc. (Differential Equations), Ph.D. (Physics and Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics)
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สาขาวิชาชีววิทยา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาณี วรรณนิธิกุล
8. อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
9. อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
10. Dr. Paul J. Grote

Ph.D. (Animal Physiology)
Ph.D. (Cell Biology, Emphasis Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Health)
Ph.D. (Molecular Biology)
Ph.D. (Crop and Soil Science)
Ph.D. (Natural Science)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
Ph.D. (Biology)

สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
3. Professor Dr. Yupeng Yan
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
11. Assistant Professor Dr. Michael F. Smith
12. อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
13. อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
14. อาจารย์ ดร.วรศม กุญทีกาญจน์
15. อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
16. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
17. อาจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

Ph.D. Condensed Matter Physics (Theory of Materials)
D. Phil. in Materials Science (Ceramic Nanocomposites)
Ph.D. Nuclear Physics (Theoretical)
D. Phil. Condensed Matter Physics (Experimental)
Ph.D. Condensed Matter Physics (Experimental)
Ph.D. Condensed Matter Physics (Theoretical)
Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramic Science)
Ph.D. Condensed Matter Physics (Theory of Materials)
Ph.D. (Theoretical Physics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics)
Ph.D. Physics (Theoretical)
Ph.D. (Astrophysics)
Ph.D. (Applied Physics)
Ph.D. (Particle and Nuclear Physics)
Ph.D. Condensed Matter and Accelerator Physics (Experimental)
Ph.D. (Physics)
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
4. อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์

ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
Ph.D. (Microbiology and Immunology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Bioresources Science : Applied Microbiology)

สาขาวิชาชีวเคมี
1. Professor Dr. James R. Katudat-Cairns
2. รองศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
5. อาจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
6. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์

Ph.D.(Biology)
วท.ด. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
Dr. Scient. Med (Immunology)
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
D.Phil Clinical Medicine (STRUCTURAL BIOLOGY)

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
4. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
5. อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Anatomy)
Ph.D. (Biomedical Sciences)

สาขาวิชาสรีรวิทยา
1. รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
3. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ

Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Physiology)
ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์)

สาขาวิชาปรสิตวิทยา
1. อาจารย์มงคล ผจงธนสฤษฏ์

MHS (Molecular Microbiology and Immunology)
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สาขาวิชาเภสัชวิทยา
1. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์

Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)
Ph.D. (Pharmacology)
Ph.D. (Toxicology)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารัส ดาราศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
3. อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
4. อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
5. อาจารย์วีรพล จันธิมา

Ph.D. (Exercise & Sport Science)
Ph.D. (Mechanics)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา)
Ph.D. (Neurosciences)
M.S. (Physical Education)
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
1. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
2. อาจารย์ ดร.บุรทิน ขาภิรัฐ
3. อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
4. อาจารย์ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

อ.ด. (ปรัชญา)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
Docteur en Droit
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. Professor Dr. Andrew Peter Lian
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร แสงอรุณ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร แสงกาญจนวนิช
7. อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
8. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
9. อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์
10. อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคาลือ
11. อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
12. อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
13. อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
14. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
15. อาจารย์กมร บุตรแสง
16. อาจารย์มันตา หนุนภักดี
17. อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
18. Mr. Peter Bint

Doctorat d’ Universite’ (Language Pedagogy)
Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Language)
Ph.D. (Second Language Education)
Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education)
Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching)
M.A. (TESOL and Bilingual Education)
Ph.D. (Education)
Ph.D. (Education)
Ph.D. (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)
Ph.D. (Educational Studies)
Ph.D. (Foreign Language Education)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
Ph.D. (Composition & TESOL)
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ)
M.A. (Linguistics and Applied linguistics)
M.Phil. (Phonetics)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
7. อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข
8. อาจารย์ ดร.นิศาชล จานงศรี
9. อาจารย์ ดร.พนิดา ซับซ้อน
10. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
11. อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
12. อาจารย์ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
13. อาจารย์นรินทร ฉิมสุนทร
14. อาจารย์พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
6. อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี
7. อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
8. อาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย
9. อาจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
10. อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร

Ph.D. (International Communication)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Library and Information Science)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
Doctor of Information Technology
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Computer Science)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.A. (Media and Culture)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
D.B.A. (Marketing)
Ph.D. (Business Administration)
M.Sc. (Accounting/Information System)
M.B.A. (Business Administration)
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
พบ.ม. (บริหารการเงิน)
ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Education/Human Resource Development)
Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology)
D.B.A. (Business Administration)
M.B.A. (General Management)
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู ขาเลิศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
7. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
8. อาจารย์ ดร.รุจ มรกต

Ph.D. (Plant Breeding)
วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ปร.ด. (โรคพืช)
Ph.D. (Postharvest Physiology)
Ph.D. (Soil Science)
Ph.D. (Plant Biotechnology)
ปร.ด. (พืชไร่)
Ph.D. (Entomology)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แพงคา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลาปาง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
10. อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
11. อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์

Ph.D. (Animal Nutrition)
Ph.D. (Animal Breeding and Animal Production)
Ph.D. (Dairy Production and Nutrition)
Ph.D. (Aquatic Biosciences)
Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology)
วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Agriculture Science)
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
Ph.D. (Animal Nutrition)
Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
8. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
9. อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล
10. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน

Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Applied Science and Biotechnology)
วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Food Processing)
Ph.D. (Food Process Engineering)
วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
Ph.D. (Food Microbiology)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด
2. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอารุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.มณฑารพ ยมาภัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
6. รองศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร กาญจนทวี
11. อาจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา

Ph.D. (Soil Microbiology)
Dr.rer.nat (Microbiology and Molecular Biology)
Ph.D. (Engineering in Biotechnology)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Animal Reproduction)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Biotechnology)
Ph.D. (Bioprocess Engineering)
Ph.D. (Stem Cell Technology)
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
1. อาจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
2. อาจารย์ ดร.ปิยมน พัวพงศกร
3. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
4. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์
5. อาจารย์จิตติมา วระกุล
6. อาจารย์พีรวัส บุญภึก
7. อาจารย์สุชาดา คันธารส

Ph.D. (lndustrial Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
D.Eng. (Energy and Environment)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
คอ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอานรรค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
5. อาจารย์ ดร.ธิราพร จุลยุเสน
6. อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
7. อาจารย์ ดร.สามารถ บุญอาจ
8. อาจารย์คธา วาทกิจ
9. อาจารย์จรูญศักดิ์ สมพงศ์
10. อาจารย์วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล

วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
Ph.D. (Agricultural Science)
Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering)
Ph.D. (Food Engineering and Chemistry)
Ph.D. (Food Science and Technology)
Ph.D. (Bioresource Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
3. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม
4. อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
5. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
6. อาจารย์ ร้อยเอก สุทธิพงษ์ มีใย
7. อาจารย์ กาญจน์กรอง สุอังคะ

Ph.D. (Transportation Engineering)
Ph.D. (Urban and Environmental Engineering)
Ph.D. (Transportation Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์)
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เกิดประสพ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธุ์ ชาญศิลป์
8. อาจารย์วชิ ัย ศรีสุรักษ์
9. อาจารย์ศรัญญา กาญจนวัฒนา
10. อาจารย์สุภาพร บุญฤทธิ์

Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)
วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Eng (Electrical Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (Computer Engineering)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
2. Professor Dr. Adrian Evan Flood
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี ฟลัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
6. Assistant Professor Dr. Boris Golman
7. อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
8. อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด
9. อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
10. อาจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง

Ph.D. (Mineral Processing)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Dr.Eng. (Materials Science & Engineering )
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขาพิศ
2. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานิประศาสน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
9. อาจารย์ ดร.กระวี ตรีอานรรค
10. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
11. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
12. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
13. อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
14. อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
15. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
16. อาจารย์พรพรม บุญพรม
17. อาจารย์วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
18. อาจารย์โศรฎา แข็งการ
19. อาจารย์สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
20. อาจารย์อรลักษณ์ พิชิตกุล

Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (System analysis, Control and Processing Information)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Functional Control Systems)
Ph.D. (Aeronautics Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)
M.Eng. (Aeronautics and Astronautics)

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
5. อาจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคา

Ph.D. (Ceramics)
D.Eng. (Materials Science and Engineering)
D.Eng. (Materials Science and Engineering)
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
D.Eng. (Materials Science and Engineering)
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สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์ คาสวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา พรหมมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ทองทา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หัตถกรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย
10. อาจารย์เศษฐวิทย์ ภูฉายา

Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Information Science)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Computer Systems Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา
2. อาจารย์ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
3. อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical Engineeringand Applied Physics)
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา จารุกาจร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ชุมสาโรง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคา
8. อาจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล

Ph.D. (Polymer Engineering)
Ph.D. (Polymer Engineering)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Ph.D. (Macromolecular Science)
Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology)
Ph.D. (Plastics Engineering)
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
10. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง
11. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
12. อาจารย์ทศพล รัตน์นิยมชัย

Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
Ph.D. (Photovoltaic Engineering)
D.Eng. (Electrical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวน์ หิรัญตียะกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์ สุขประเสริฐ
12. อาจารย์ ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์
13. อาจารย์ ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์

Ph.D. (Geotechnical Engineering)
Ph.D. (Environmental Engineering)
Ph.D. (Construction Management and IT)
Ph.D. (Civil Engineering)
D.Eng. (Civil Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้า)
Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้า)
M.Eng. (Transportation Engineering)
D.Eng. (Structural Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกาธร
4. อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล
5. อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
6. อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
7. อาจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล
8. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
9. อาจารย์ ดร.สงบ คาค้อ
10. อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

Dr.-Ing. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Metallurgy and Materials)
Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering)
D.Eng. (Metallurgical Engineering)
D.Eng. (Materials Science)
D.Eng.(Information Science and Control Engineering)
D.Eng. (Materials Science)
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Dr.-Ing. (Engineering Science)
Ph.D. (Materials Science and Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์
5. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
6. อาจารย์ ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
7. อาจารย์ ดร.นิตยา บุญเทียน
8. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช
9. อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
10. อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

Ph.D. (Environmental Technology)
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management)
Ph.D. (Environmental Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Engineering)
Ph.D. (Environmental Technology)
Ph.D. (Environmental Technology)
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
D.Eng. (Civil and Environmental Engineering)
Ph.D. (Environmental Management)
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์
6. อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร
7. อาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร
2. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร ไตรสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล
4. อาจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ
5. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
6. อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
7. อาจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์
8. อาจารย์เชษฐา ชุมกระโทก

Ph.D. (Industrial Engineering)
Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering)
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
Ph.D. (Industrial Engineering)
Ph.D. (Mechanical Engineering)
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations
Management)
M.Eng. (Mechatronics)

Ph.D. (Geological Engineering)
M.S. (Petroleum Engineering)
Ph.D. (Natural Sciences)
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.ด. (ธรณีวิทยา)
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.ด (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) และ Diplôme de Docteur
(Geosciences et Ressources Naturelles)
วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี)
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กลับสู่หน้าสารบัญ

สานักวิชาแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์

ว.ว. ศัลยศาสตร์
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

2. อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา พงศ์พิทักษ์ดารง

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการเด็ก
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงสิรี ตั้งทองคา

ว.ว. จักษุวิทยา

สาขาวิชาพยาธิวิทยา
1. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม

3. อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กระจ่าง ตลับนิล

ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์,
Ph.D. (Molecular Pathology)
Ph.D. (Pathobiology),
Cert. Molecular Diagnosis (Automatic in situ and Immunostaining)
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงจิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)

2. อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง สุขแสวง
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สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์

FCFP Family medicine,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
Certificated of Primary Care Oriented Clinical Course for
Overseas Medical Practitioners, National Medical Center
Hospital, Japan Certificate of Field Epidemiology Training
Program (FETP), Ministry of Public Health, Thailand
3. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
4. อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร
5. อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
6. อาจารย์ นายแพทย์ Ryan A. Loyd

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว,
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
M.D., Board Certified Family Medicine

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรา วัฒนพันธุ์

ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

สาขาวิชาศัลยศาสตร์
1. อาจารย์ แพทย์หญิงกุลศิริ เตียนศรี
2. อาจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ ทองทวี
3. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล
4. อาจารย์ นายแพทย์ศุภกฤต อุยวัฒนกุล
5. อาจารย์ นายแพทย์สขุ สันต์ กนกศิลป์

ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป,
อนุสาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดทางกล้องและส่องกล้องทางเดินอาหาร,
ประกาศนียบัตรผ่าตัดทางกล้องและหุ่นยนต์ผ่าตัดโรคลาไส้ใหญ่
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
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สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี

ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,
ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)

สาขาวิชาออโธปิดิกส์
1. อาจารย์ นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน
2. อาจารย์ แพทย์หญิงกัณฐิกา วศินพงศ์วณิช
3. อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร

สาขาวิชาอายุรศาสตร์
1. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
2. อาจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อันนานนท์
3. อาจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด

4. อาจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

ว.ว. (ออโธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
fellowship adult reconstruction (U.W.O.)
fellowship sports medicine (T.U.M.)
Ph.D.(Developmental Neurobiology),
Postdoctoral Fellowship in Molecular Medicine
ว.ว. อายุรศาสตร์,
อ.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ว.ว. อายุรศาสตร์,
ว.ว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด,
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
ว.ว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
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คณาจารย์แพทย์ - ผู้สอนเตรียมแพทยศาสตร์ (Pre-Medicine)
โรงพยาบาลสุรินทร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิสมัย ยืนยาว
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
2. ดร. แพทย์หญิงศราวัณ พอกเพิ่มดี
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
Ph.D. (Dermatology)
3. แพทย์หญิงกฤษณา ร้อยศรี
ว.ว. (รังสีวิทยา-เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
4. นายแพทย์กิตติศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
5. นายแพทย์กิตติศักดิ์ เชื้อสกุลวนิช
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
6. แพทย์หญิงกุสุมา สามารถ
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
7. แพทย์หญิงเก๋ พงศ์วัชราภรณ์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
8. แพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์
ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู)
9. นายแพทย์จาเริญ ลวดเงิน
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
10. แพทย์หญิงจีราวัฒน์ แก้ววินัด
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
11. แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
12. นายแพทย์ฉัตรชัย รัตรสาร
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
13. นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
14. นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
15. นายแพทย์ชวลิต ชยางศุ
ว.ว. อายุรศาสตร์
ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
16. นายแพทย์ชาดุล เลอมานกุล
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
17. นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
18. นายแพทย์ชูสิทธิ์ พานิชวิทิตกุล
ว.ว. (ศัลยกรรมยูโรวิทยา)
19. แพทย์หญิงชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
20. นายแพทย์ณกร ดลเสมอ
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
21. นายแพทย์ณัฐ อารยะพงษ์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
22. แพทย์หญิงดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
23. แพทย์หญิงดุจดาว วิรบุญชัย
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายแพทย์ถาวร ชูชื่นกลิ่น
นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย
นายแพทย์ธีรยุทธ จงสืบสิทธิ์
นายแพทย์สมชัย อัศวรัศมี
นายแพทย์นฤพล กิตติคุณากร
แพทย์หญิงนวรัตน์ จงเจษฎ์
แพทย์หญิงนัทธ์หทัย กนกนาก
นายแพทย์นาวิน ขันธรักษา

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายแพทย์บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
แพทย์หญิงประชุมพร บูรณ์เจริญ
นายแพทย์ประพันธ์ ยอดนพเกล้า
นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา
นายแพทย์ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
แพทย์หญิงปิ่นหยก ศรีศันสนีย์
แพทย์หญิงปิยรัตน์ อุดมวรรณ

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

แพทย์หญิงเปรมฤดี ทวีคง
แพทย์หญิงผการัตน์ แสงกล้า
นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์
นายแพทย์พงษ์นเรศ โพธิโยธิน
นายแพทย์พรไพโรจน์ มิตรปราสาท
นายแพทย์พรรณกิจ วนแสงสกุล
แพทย์หญิงพรรณชณัฐ มหรรทัศนพงศ์
แพทย์หญิงพรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร
แพทย์หญิงพรรณวดี สารวนางกูร

ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ)
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติชั่ม)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร)
ว.ว. (ศัลยกรรมประสาท)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู)
ว.ว. (เวชกรรมฟื้นฟู)
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

นายแพทย์พิชัย ชาติกิจอนันต์
นายแพทย์พิเชษฐ์ กิจจาเจริญชัย
นายแพทย์พิเชษฐ์ โอฬาระชิน
แพทย์หญิงพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ
นายแพทย์ไพโรจน์ พิพิธแสงจันทร์
แพทย์หญิงภัสสร สื่อยรรยงศิริ
นายแพทย์ภาณุวัฒน์ วิรัตนภานุ
นายแพทย์ภูวนาท รัตนนิเวศน์
นายแพทย์มงคล ภูติธนารักษ์
นายแพทย์มณเฑียร นรเศรษฐสิงห์
แพทย์หญิงมนัชญา สุจินพรัหม
แพทย์หญิงมนัสลักษ์ อริยชัยพาณิชย์
นายแพทย์มีชัย แซ่ลิ้ม
แพทย์หญิงมุกดา สุดงาม
แพทย์หญิงยุพาพร วิจักขณาลัญฉ์
แพทย์หญิงวชิราพร ภูริภูมิ
แพทย์หญิงวรรณา อึงพินิจพงศ์
นายแพทย์วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ทัศนกาญจนาคร
แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐ
นายแพทย์วสันต์ ศรีสุรินทร์
แพทย์หญิงวัชรี เลอมานกุล
นายแพทย์วิเชษฐ์ ฉัตรวิริยะเจริญ
นายแพทย์วินัย อึงพินิจพงศ์
แพทย์หญิงวิภาวี ศิริเดช
นายแพทย์วิริยะ เหล่าบรรเทา
นายแพทย์วิริยะ สุวรักษ์สกุล

ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (รังสีวิทยา-รังสีวิทยาทั่วไป)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (เวชปฏิบัติทั่วไป)
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

นายแพทย์วิโรจน์ ณัฐรังสี
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
แพทย์หญิงวิศรา ศรีสุวรรณวัฒนา
นายแพทย์ศรัณย์ ลิมปิวรรณ
นายแพทย์ศรายุทธ ทองหล่อ
แพทย์หญิงศิริวรรณ จิตต์ไชยวัฒน์
แพทย์หญิงศิริวรรณ ทิวทอง
นายแพทย์ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข
นายแพทย์ศุภชัย สามพันธ์
นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ
นายแพทย์สมชาย แต่งประกอบ
นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร
นายแพทย์สมศักดิ์ เลิศวีระวัฒน์
แพทย์หญิงสรรพัชญ์ ไพรีพินาศ
แพทย์หญิงสร้อยสุดา สุทัศนาวิจิตร
แพทย์หญิงสิริกานดา สมัญญา
แพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์
แพทย์หญิงสิริพิมพ์ จันทรมานิตย์
แพทย์หญิงสุขุมาล สิริพันธนะ

95. นายแพทย์สุชาติ เริงกมล
96. แพทย์หญิงสุชินี เอี่ยมศิริพรรัตน์
97. แพทย์หญิงสุนารี พิชญ์ชัยประเสริฐ
98. แพทย์หญิงสุนีย์ เมธาจิรภัทร
99. นายแพทย์สุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ
100. แพทย์หญิงสุภัชชา เขียวหวาน
101. แพทย์หญิงสุภาพ ธีรวิรุฬห์

ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (สูติ-นรีเวชศาสตร์)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (รังสีนิวเคลียร์)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
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102. แพทย์หญิงสุวพีร์ วัชรหิรัญ
103. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ธนสมุทร
104. นายแพทย์อังคาร ตรีนิติ
105. แพทย์หญิงอัจฉรา มิตรปราสาท
106. แพทย์หญิงอัญชนา รักษ์คิด
107. แพทย์หญิงอาจารีย์ เส้นทอง
108. นายแพทย์อิสระ อริยะชัยพานิชย์
109. แพทย์หญิงอุบาลี เทพสาลี
110. แพทย์หญิงอุมาพร นันทธีโร
111. นายแพทย์เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
1. นายแพทย์กมลทรรศน์ ชัยมะเริง
2. แพทย์หญิงกรกนก เฮงสวัสดิ์
3. แพทย์หญิงกรภัทร์ เอกัคคตาจิต
4. นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์
5. แพทย์หญิงเกตน์นิภา สินสุพรรณ์
6. นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท
7. แพทย์หญิงขนิษฐา สุขสว่าง
8. นายแพทย์คีตะพงศ์ พงศ์ทิพากร
9. แพทย์หญิงเคียงขวัญ อัมไพพันธ์
10. นายแพทย์จรัญ ทองทับ

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)

ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

แพทย์หญิงจาเรียง คุ้มจันอัด
นายแพทย์จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
นายแพทย์จิระพล ตรีศักดิ์
แพทย์หญิงจีรชยา อังกลมเกลียว
นายแพทย์ชนดล ปรีฐนัทธ์
นายแพทย์ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์
นายแพทย์ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์
นายแพทย์ชาญณรงค์ สวนสวรรค์
นายแพทย์ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
นายแพทย์เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์
นายแพทย์ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร
นายแพทย์ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์
นายแพทย์ณัฐพงศ์ ผลประดับเพชร
แพทย์หญิงดารัสศิริ ไพอุปรี
อาจารย์ถาวรีย์ แสงงาม

26. นายแพทย์ทรงศักดิ์ มยุระสาคร
27. นายแพทย์ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ
28. อาจารย์ทิตยาวดี อินทรางกูร
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

นายแพทย์ธนภณ งามมณี
นายแพทย์ธนัชพงษ์ เธียรวุฒิพงษ์
นายแพทย์ธัญญวุฒิ เศรณีปราการ
นายแพทย์ธีรวุฒิ รักชอบ
แพทย์หญิงนนทพร วงศ์เทวา
นายแพทย์นพดล เอกัคคตาจิต
นายแพทย์นรินทร์ จินดาเวช
นายแพทย์นวกร อิงคไพโรจน์

ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบหายใจ) อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

แพทย์หญิงน้าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์
นายแพทย์นิเดช กฤตสิน
นายแพทย์นิธิคุณ บุญอิ้ง
นายแพทย์นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
นายแพทย์นิธิศ เทียนเจษฎา
แพทย์หญิงนิศจรา กุนาฑลต์
นายแพทย์บรรลือ อูรณาการ
แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี
นายแพทย์บุญส่ง เอี่ยมฤกษ์ศิริ
แพทย์หญิงเบญญาภา วิทยาไพโรจน์
แพทย์หญิงปนัดดา จิตวรรณรัตน์
แพทย์หญิงปริญญาพร ทุมโคตร
แพทย์หญิงปวีณา เลือดไทย
นายแพทย์เปรมศักดิ์ ศักรินพาณิชกุล
แพทย์หญิงพจนา กองเงิน
นายแพทย์พยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา
แพทย์หญิงพรรณทิพา สังฆฤทธิ์

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร
นายแพทย์พัษดี น่าชม
แพทย์หญิงเพชรดา อึ้งอร่าม
แพทย์หญิงเพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร
นายแพทย์ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์
นายแพทย์ไพบูลย์ สถาพรธีระ
นายแพทย์ไพรัช ไพรลือชา
นายแพทย์ไพโรจน์ จึงอนุวัตร

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
Resident in-service training of family medicine
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

แพทย์หญิงภัคพร ปรีฐนัทธ์
นายแพทย์ภัทรพงษ์ พีรวงศ์
แพทย์หญิงภาริณี เขมโชคนที
แพทย์หญิงภาวินี วงศ์ประสิทธิ์
นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
แพทย์หญิงเมรีนิส ฉิมสันเทียะ
แพทย์หญิงยุพิน พระไวย์
นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี
นายแพทย์รักศักดิ์ อัมไพพันธ์
แพทย์หญิงรัชรียา สุขเสงี่ยม
แพทย์หญิงรุ่งนภา เพ็งประโคน
แพทย์หญิงฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์
แพทย์หญิงลลิตา เตียประเสริฐ
แพทย์หญิงวรรณี ตันติประสิทธิ์
นายแพทย์วรวุฒิ โอฬารวาณิช
แพทย์หญิงวลัยพร พลอยเทศ
นายแพทย์วัชระ บุรพลกุล
แพทย์หญิงวันรวี พิมพ์รัตน์
นายแพทย์วิญญู ทองทิพยเนตร
นายแพทย์วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
นายแพทย์วิธวินท์ ฝักเจริญผล
นายแพทย์วิวัฒน์ อิงคไพโรจน์
นายแพทย์วิศิษฐ์ โตศิริ
นายแพทย์วีรยุทธ ศิลากุล
นายแพทย์วุฒิชัย บุญไชยะ
นายแพทย์วุฒิชัย มัดจุปะ

ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (ตจวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
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88. นายแพทย์วุฒินันท์ พันธะเสน
89. แพทย์หญิงศรีสุดา โอฬารวณิช
90. นายแพทย์ศักดา รุ่งอร่ามศิลป์
91. แพทย์หญิงศิรินภา บารุงนา
92. แพทย์หญิงสร้อยสุดา ลีลัครานนท์
93. แพทย์หญิงสิริเพ็ญ อึงพินิจพงษ์
94. แพทย์หญิงสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
95. แพทย์หญิงสุทธิวรรณ ทองยศ
96. แพทย์หญิงสุนิศา คงนันทะ
97. แพทย์หญิงสุพิชฌา ฉันทะกุล
98. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
99. นายแพทย์สุรศักดิ์ แสงทักษิณ
100. นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่าแก้ว
101. นายแพทย์อดิศักดิ์ กนกศิลป์
102. นายแพทย์อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
103. นายแพทย์อนันต์ บุญยรางกูร
104. นายแพทย์อภิชาต เอกัคคตาจิต
105. แพทย์หญิงอรนุช กาเนิดทอง
106. แพทย์หญิงอรพรรณ อื่นสุวรรณ
107. นายแพทย์อารีย์ นิสภนันต์
108. แพทย์หญิงอิสริยา ภิรมย์รัตน์
109. นายแพทย์อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล
110. แพทย์หญิงอุมาพร สีหะวงษ์
111. นายแพทย์เอกชัย ยอดขาว
112. แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
ว.ว. (จักษุวิทยา-จอประสาทตา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (อายุรแพทย์ทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
พบ.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
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โรงพยาบาลชัยภูมิ
1. แพทย์หญิงกนกวรรณ จันทร์สุรินทร์
2. แพทย์หญิงจงกล คลังสมบัติ
3. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ อุดมทรัพย์
4. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤติจิระวงศ์
5. แพทย์หญิงชลธิชา จิตเอื้อโอภาส
6. นายแพทย์ชาญ กุศลเลิศจริยา
7. นายแพทย์ฐานศักดิ์ สมัตถะ
8. นายแพทย์ฐานันดร์ ฐานวิเศษ
9. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บารุงถิ่น
10. แพทย์หญิงณัฐวรรณ สวงโท
11. แพทย์หญิงไดอาน่า ศรีพรกิจขจร
12. ดร. นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์
13. นายแพทย์ธนิศศักดิ์ ทวีโคตร
14. แพทย์หญิง ดร.บรรจง ครอบบัวบาน
15. แพทย์หญิงบุปผารัตน์ อ่อนชมจันทร์

ว.ว. (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
ว.ว (รังสีวิทยาทั่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว. (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
ว.ว. (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
ว.ว (ตจวิทยา)
ว.ว (อายุรศาสตร์)
ว.ว (วิสัญญีวิทยา)
ว.ว (รังสีวิทยาทั่วไป)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว (จักษุวิทยา)
ว.ว (อายุรศาสตร์)

นายแพทย์ปกครอง ลิมป์วรรณธะ
แพทย์หญิงประภัสสร เลิศจินดารัศมี
นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ
นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
แพทย์หญิงปรางทิพย์ คงสตรี
แพทย์หญิงปวีณา กาละดี
นายแพทย์พยุงศักดิ์ สุจิตวัฒนศักดิ์
แพทย์หญิงพรรักษ์ ศรีพล
แพทย์หญิงพนารัตน์ เพียงปราชญ์

25. แพทย์หญิงมณีรัตน์ ทิวทอง

ว.ว. (จักษุวิทยา)
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26. แพทย์หญิงมรกต ภัทรพงศ์สินธุ์
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นายแพทย์มีเดช หาชัยภูมิ
แพทย์หญิงเรืองศรี ชัยวิรัตนะ
นายแพทย์วัชร สุฐิติวนิช
แพทย์หญิงวิชุนันท์ กันชัย
นายแพทย์ศุทธพล ศรีศุภร
นายแพทย์ศุภชัย ชัยบุตร
นายแพทย์สกล ด่านภักดี
นายแพทย์สมบัติ ตั้งขจรโกศล
นายแพทย์สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

นายแพทย์สาธิต ก้านทอง
นายแพทย์สิทธิ ชัยบุตร
นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ
นายแพทย์สุรชัย อาชีวกุลมาศ
นายแพทย์สุวิชัย สุทธิมณีรัตน์
นายแพทย์อนวัช วรรธนะมณีกุล
นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
แพทย์หญิงอรอนงค์ คิดบรรจง

44. นายแพทย์อุดมโชค อินทรโชติ
45. แพทย์หญิงอุษณี เกียรติก้องชูชัย

ว.ว. (อายุรศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)
ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
อ.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
ว.ว. (สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์)
ว.ว (ศัลยศาสตร์ยูโร)
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา)
ว.ว. (จักษุวิทยา)
ว.ว (อายุรศาสตร์)
แพทยศาสตรบัณฑิต
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
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สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
4. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
5. อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
6. อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์

Ph.D. (Environmental Sciences)
Ph.D. (Environmental Engineering & Management)
Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Environmental Sciences)
Dr.Eng.(Integrated Science & Engineering)
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
4. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
5. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
6. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
7. อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
8. อาจารย์พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
9. อาจารย์สุมาลี เบือนสันเทียะ

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
Ph.D. (Ergonomics)
Ph.D. (Occupational Health)
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
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สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกาเนิด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
4. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
5. อาจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
7. อาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น
8. พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
9. อาจารย์ ดร.ศักดา ขาคม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
12. อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
13. อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
14. อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
15. อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
16. อาจารย์กชกร เพียซ้าย
17. อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
18. อาจารย์จินตนา ตาปิน
19. อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
20. อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
21. อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
22. อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
23. อาจารย์ลักขณา ไชยนอก
24. อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
25. อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล

ปร.ด. นานาชาติ (การพยาบาล)
ค.ด. (อุดมศึกษา)
พย.ด. นานาชาติ (การพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
ค.ด. (วิธีวิทยาวิจัย)
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)
ปร.ด. นานาชาติ (การพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
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สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์
3. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปองใจ วิรารัตน์

4. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนา พุฒิภาษ
5. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนยนี ยศพล

อ.ท. ทันตสาธารณสุข
Doctor of Odontology (Community Oral Health and Cardiology)
อ.ท. ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ว.ท. ศัลยศาสตร์ช่องปาก
อ.ท. ทันตกรรมจัดฟัน
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา)
ว.ท. ทันตกรรมทั่วไป
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คณะทางานจัดทาคู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
(นางสาวจันทนา พรหมศิริ)
2. รองคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์)
3. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
(นางบุษบา วรรณศุภ)
4. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
(นางทิติยา ศรีอินทร์)
5. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
6. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(นางชดช้อย รวยสูงเนิน)
7. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์
(นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์)
8. ผู้แทนสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
(นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง)
8. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
(นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์)
9. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
(นางบุษบา ชัยมงคล)
10. นางวาสนา ภัสสรโยธิน (เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ)

ประธานคณะทางาน

คณะทางานและเลขานุการ
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บันทึก 
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ห ม ายเลข โท รศพั ท ท ส่ีาํคญ
ั
มห าวิท ยาลยัเท คโน โลยสีรุน ารี
สาํน กัวชิ า
วทิ ยาศาสตร
เท คโน โลยสีงัคม
เท คโน โลยกีารเกษตร
วศิวกรรม ศาสตร
แพทยศาสตร
พยาบาลศาสตร
ท นั ตแพท ยศาสตร
ศนู ย
ศนู ยบ รกิารการศกึษา
ฝายท ะ เบยีน น กัศกึษา
ฝายรบัน กัศกึษา
ฝายตารางสอน ตารางสอบ
ฝายประ มวลผลและ ขอมลูบณ
ั ฑ ติ
ฝายวเิคราะ ห และ พัฒน าระ บบ
ศนู ยคอมพวิเตอร
ศนู ยเครอ่ืงมอืวิท ยาศาสตรและ เท คโน โลยี
ศนู ยบรรณสารและ สอ่ืการศกึษา
ศนู ยสห กจิ ศกึษาและ พัฒน าอาชพี
ศนู ยปฏ บิัตกิารท างการแพท ยและ สาธารณสขุ
สวน /สถาน
สวน การเงนิ และ บญ
ั ชี
สวน สงเสริมวชิาการ
สวน กจิ การน กัศกึษา
สถาน กฬีาและ สขุภ าพ
เห ตฉุกุเฉนิ /งาน รกัษาความปลอดภ ยั

3000

TELEPHONE

กลับสู่หน้าสารบัญ

4187-8
4207
4152-3
4223-4
3922-3
3918, 3510
3581-2
3011-2
3016-7
3014-5
3022-3
3027-8
3018
4801
3263-4
3063
3046
3600
4916
4042
3112-3
3425

1234, 4567

* โทรจ ากสายน อก มท ส. ห รอืโทรศพั ท มอืถอื กด 044 -22 น าํห น า

กลับสู่หน้าสารบัญ

เอกลักษณ (Uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคนวัตกรรม (University of Innovation)

อัตลักษณ (Identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน

(Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity)

ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070

Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Suranaree Sub-District,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
Tel. 0-4422-3000 Fax. 0-4422-4070
http://www.sut.ac.th

